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Formanden har ordet
Af Anders Aalund

Så er vi nået til årets sidste blad. Jeg synes, Selskabet har leveret endnu en årgang 
virkelig gode blade. Herfra skal lyde en stor tak til alle bidragyderne. 
Også alle referaterne fra Selskabets arrangementer vidner om rigtig stor aktivitet. 
Arrangementerne på Rytterskolen i løbet af sommermånederne var vi lidt spænd-
te på, men de gik over al forventning med rigtig mange deltagere. Rytterskolens 
historie blev levende fortalt af Poul Sørensen og Karen Johansen.
Siden sidst har Bestyrelsen været i blækhuset og forfattet breve til Hvidovres borg-
mester Helle Adelborg og forsvarsminister Trine Bramsen.
Borgmesteren fik en anmodning om, hvorvidt Selskabet kunne gøre brug af hele 
eller dele af Hvidovre Kommunes byvåben til et nyt logo. Dette for at vise Selska-
bets samhørighed med hele Hvidovre Kommune og vise forankringen i den fælles 
lokalhistorie. Svaret var desværre negativt, hvorfor der arbejdes videre med et 
logo, der udtrykker det samme, men uden at gøre brug af byvåbnet. Vi arbejder på 
at have det klar til første blad i 2020.
Forsvarsministeren blev spurgt, om ikke der kunne findes midler til en renovering 
af Landminebarakken ved Vestvolden. Igen fik Selskabet et afvisende svar, idet 
man pt undersøger muligheden for et salg af bygningen. Hvis ikke dette er mu-
ligt, vil man rive bygningen ned og retablere grunden. Bestyrelsen mener i lighed 
med Forstadsmuseet, at kommunen bør afgive et købsbud, så bygningen fremover 
kan anvendes af kommunens borgere og måske især børnene. Hvor får man ellers 
adgang til en bygning placeret på et nationalt mindesmærke.
Det er nævnt andetsteds i bladet, at Erindringsgruppen har nedlagt sig selv. Herfra 
skal lyde en stor tak for det fine arbejde, der er blevet præsteret gennem årene.
Arbejdet med kortlægning af forretningslivet i Hvidovre Kommune forsætter. Vi 
er nu nået til den sydlige del af Hvidovrevej, Hvidovre Enghavevej, Strandmarks-
vej og Frihedens Butikscenter. Der vil snarest også blive arbejdet med Gammel 
Køge Landevej og Brostykkevej. Du er meget velkommen til at bidrage med 
forretningsnavne og foto.
Tiderne skifter. Det betyder at tilmelding til arrangementer fremover vil blive elek-
tronisk. Hvordan? Det har Jørgen Snedled beskrevet i dette blad. Giv ikke fortabt, 
der vil stadig være en kattelem åben, så man kan ringe og tilmelde sig.
Bladets format ændres også, så indholdet fremover optræder mere læsevenligt og 
forhåbentlig endnu smukkere.
Alle medlemmer af Hvidovre Lokalhistoriske Selskab ønskes en god jul og et godt 
nytår.
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Et lille stykke Hvidovre-historie 
og en familiekrønike. Følg fa-
miliens Sørensens vej til Hvid-
ovre. En rejse, der blandt andet 
tager os til USA, en tragedie og 
et tilfældigt kærlighedsmøde på 

Frederiksberg

Hvidovre er befolket af tilflyttere og 
deres efterkommere. Min far flytte-
de med familien til Hvidovre i ca. 
1919 som 2-årig, og jeg er selv født 

og opvokset i Hvidovre og bor her 
stadig.

Hvem var det, der flyttede til Hvid-
ovre, og hvad var deres baggrund? 
Det er interessant, da de er ”grund-
stenene” i historien om Hvidovre.

Vores familiefortælling

Min far Søren Peter Sørensen ned-
skrev sin og vores families historie. 
Nedenfor har jeg sammenfattet 
uddrag fra hans familiefortælling.

Min far blev født i Sundevedsgade 
26 på Vesterbro den 6. februar 1917. 
Han var den ældste i en søskende-
flok på 4, hvoraf en søster rejste til 
Canada, og bosatte sig der.

Hvis vi går et par generationer 
tilbage, så fortæller min far, at min 
oldefar, arbejdede i skoven omkring 
Høsterkøb og til dels i Rude Skov, 
hvor der blev fældet en del ældre 
træer og igen plantet nye træer. Til 
tider kom han ikke hjem på grund af 
den lange vej og måtte opholde sig i 
skoven i 3-4 dage og sov derude an-

Fra Missisippifloden til Hvidovre  
– en tilflytters historie

Af Stig Sørensen

Øverst: Min mor og far
Nedert: Min Farmor og farfar.

Privatfoto
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tageligt i nogle skure. En søn gik ud 
med madpakke til ham, alt transport 
foregik til fods.

Karpefiskeri på Mississippi- 
floden

Min bedstefar, der blev født i Sand-
bjerg i 1875, flyttede efter soldaterti-
den til København og blev gift. Han 
havde svært ved at få arbejde, så han 
valgte i 1901, lige som sin bror, Carl 
og søster Valborg, at rejse til USA. 
Han rejste over med United (white) 
Starlines. Hans første kone fulgte 
efter. Min bedstefar gik i kompag-
niskab med sin bror Carl om en lille 
jolle, så de kunne fiske i Mississip-
pifloden efter karper. Seks år efter, 
da de var kommet godt i gang med 
fiskeriet, blev min bedstefars kone 
syg af tuberkulose.  Der var ingen 

sygekasse eller nogen anden form 
for økonomisk hjælp at hente, så den 
eneste udvej var at tage tilbage til 
Danmark. I 1910 ankom min bedste-
far og hans kone atter til Danmark, 
hvor hun kom på hospitalet og 
senere døde.

Jeg lader nu, min egen far, Søren 
Peter Sørensen fortælle videre om 
vores familie:

” Da min far var kommet tilbage fra 
USA, havde han tilfældige jobs. Han 
var bl.a. med, da der skulle graves 
ud til jernbanen fra Enghave station 
forbi Carlsberg til Valby station. Alt 
dette foregik med skovl og spade, 
og jorden blev bortkørt med hest og 
vogn. Der var mange om arbejdet, 
men der var jo også arbejdskraft 
nok i årene 1908-10. Omkring 1912 

Annonce fra Socialdemokraten 14. oktober 1913

Gammelgaard: 
 Officer, proprietær Hagbart Brusch køber i 1861 - Brusch dør i 1903 

Konsortium begynder udstykning i 1908 - Gammelgaard brænder 7. juni 1926
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var far herskabskusk hos en rig-
mand i Charlottenlund. Her kørte 
han med firspand samt karet. Dette 
var kun for velhavere.

I 1914 begyndte så 1. verdenskrig. 
Far købte hest og vogn og begyndte 
at køre droske i København. I 1916 
mødte min far vognmand Hansen, 
der som alle andre taxafolk havde 
et øgenavn. Han blev kaldt “Den 
Stille”. Far blev spurgt, om han var 
interesseret i at køre som fast mand 
hos ham, og sådan blev det. 

Et tilfældigt møde

På en tur, som han modtog over 
telefonen til Amalievej på Frederiks-
berg, kunne han ikke finde kunden, 
som havde bestilt vognen, hvorfor 
han spurgte en ung pige, som tilfæl-
digvis gik forbi. Hun kendte heller 
ikke noget til dette, i stedet fik han 
en aftale om at mødes med damen, 
og det blev således hans 2. kone og 
min moder.

Min far gik med tanker om at få 
egen bolig. Sundevedsgade var 
saneringsmodent, og han ville ud i 
den friske luft. Han havde kigget på 
et stykke jord i Hvidovre, som han 
havde undersøgt med spaden for at 
se, om jorden var god. De udstyk-
kede “Gammelgården”  i mindre 
parceller, og far fandt hjørnegrun-

den Gammelgårdsvej 28 og Høgevej 
73. Han købte i 1912 grunden for 
985 kr., som skulle afdrages over en 
årrække.

Far gik nu og afdrog, men da han 
ikke var bekendt med grundkøb, 
fik skattemyndighederne det først 
at vide, da han havde betalt sidste 
afdrag, så han kunne få skødet på 
jorden. Dette blev opfattet som, at 
han havde købt jorden for sorte pen-
ge, hvilket ikke var tilfældet. Dette 
gav ham nogle problemer med at 
overbevise skattemyndighederne.

Starter på den helt nye  
kommuneskole

Som syvårig blev jeg indskrevet 
som skolesøgende. Kettevejsskolen 
blev taget i brug i 1924, og jeg var 
således med i den første årgang på 
Kettevejens skole.  Som klasselærer 
fik jeg Broksø Hansen, dansklærer 
blev Møllehave (far til Johs. Mølle-
have). Jeg havde Skjoldhøj i histo-
rie, Christiansen til tegning, og han 
var tillige organist i Hvidovre kirke. 
Frøkjær Nielsen var min gymna-
stiklærer.

Der var meget arbejde, der skulle 
gøres som nybygger i Hvidovre. 
Først skulle der laves et hus, det 
blev et ganske lille sommerhus, og 
min far var jo ikke håndværker, og 
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det blev også derefter. 

En brønd skulle der også være, og 
udgravningen foregik på den måde, 
at far gravede, mens min mor stod 
oppe for at tømme de spande, min 
far fyldte med jord. Mor fortalte mig 
senere, at det havde været strengt, 
da hun var i 6. måned med min bro-
der Poul, som blev født i 1923. Da 
min far var nået 11 meter ned, havde 
vi det dejligste rene vand. Vi havde 
en af de dybeste brønde i Hvidovre 

på den tid, og mange kom og skulle 
have vand, da deres egen brønd ikke 
var dyb nok. Da Hvidovre kommune 
begyndte at bore på Høvedstensgår-
den, løb de fleste brønde tørre og til 
sidst også fars.  

Efterhånden som min far havde 
råd byggede han til; alt blev betalt 
kontant. I 1926 fik min far tildelt et 
taxanummer (K. 1366) i København, 
så han kunne herefter bedre fordele 
fritid og arbejde, for der var meget 
arbejde. Lønnen var ikke stor (50-60 
kr. pr. uge), men det hjalp, at de fik 
høns, kaniner, geder og et par grise.  
Gederne blev sat på græs ved Gam-
melgården, da der jo var mange 
uopdyrkede jorder. Man behøvede 
ikke at spørge om lov! Brændenæl-
der til grisene var der nok af, og det 
kunne de godt lide. Efterhånden fik 
far plantet 15 frugttræer, og der var 
solbær, ribs, stikkelsbær, jordbær og 
kartofler, kort sagt havde vi alt til 
livets ophold, men det var jo også 
nødvendigt for at få økonomien til at 
løbe rundt. Vi fik også en vagthund 
til at passe på mor og os børn, når 
far var på arbejde. Den hed Doggy, 
en dejlig dobermann, som ingen tur-
de komme i nærheden af undtagen 
os fire børn, som den lystrede helt.

Brostykkevej, som den nu hedder, 
var ikke ført igennem til Hvidovre-
vej, idet der var grøfter på begge 

Stig sammen med mor - Fra haven   
på Idrætsvej  36 - Privatfoto
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sider af   vejen. Der var en gangbro, 
så man kunne komme over til Hvid-
ovrevej, hvor bussen holdt. Busserne 
tilhørte “Rutebilpeter”, som vi kald-
te ham. Han skulle søge koncession 
hvert år. Til gengæld fik sogneråds-
medlemmerne gratis buskort, den 
ene hånd vasker jo den anden.  Når 
far skulle på arbejde, som stadig 
ligger ved Polititorvet, foregik det 
på cykel fra Hvidovre. Det skete 
en gang imellem, at Harrestrup å 
havde oversvømmet Køgevejen, hvis 
vinden havde ført vandet op i åen 
fra Kalveboderne. Så blev vejen og 
de små sommerhuse, som folk boede 
ulovligt i hele året, også oversvøm-
met. Disse folk var fattige og fik 
ingen hjælp fra det offentlige. Der 
blev jo heller ikke betalt skat, i hvert 
fald meget lidt. Huslejen var lig nul, 
og de havde jo selv det, de skulle 
bruge til husholdningen.

Mellemdigsvej (nuværende Hvid-
ovrevej) var meget smal. Der var 
grøfter på begge sider af vejen. Det 
medførte af den bus, som skulle køre 
os til koppevaccination på skolen 
med chauffør Poulsen ved rattet, 
endte i grøften. Der måtte rekvire-
res en ny bus. Denne gang var det 
Frisendahl, som befordrede os det 
sidste stykke.

Hvidovre Kommune, som var en del 
af Sokkelund Herred lå jo langt ude 

på landet, så der var kun én lille 
skole. Claus Petersen var overlærer 
her. Kloaksystem var der heller ikke; 
spanden blev tømt på jorden for at 
gøde. De fik nogle dejlige porrer og 
grøntsager ud af det.

Da man byggede Fønikshusene i tre-
diverne, blev der lagt tipvognsspor 
fra Hvidovrevej ad Brostykkevej, 
da vejen ikke kunne bære de mange 
materialer, der skulle bruges til det 
store byggeri, som det var på den 
tid. 1 
Efter datidens huspriser var det bil-
ligt byggeri. Husene blev solgt med 
en meget lille udbetaling og meget 
små rater. Det varede mange år, før 
sidste hus var solgt. Det var som re-
gel folk med mange børn, som købte. 
Det varede ikke længe, før børnene 
kaldte husene for Negerlandsbyen.

Gammelgården brænder

En morgen meget tidligt, da far 
skulle på arbejde, opdagede han 
en meget kraftig røg. Vi børn fik 
meget hurtigt vores tøj på, vi skulle 
jo op for at se, hvad der brændte. 
Det var såmænd “Gammelgården” 
der brændte, den stod i lys lue. 
Der var endnu ikke kommet folk til 
slukningsarbejdet; man skulle jo 
først have fat i hestene, der skulle 

1)  (Red. Oplysningen om tipvognssporet ved 
Fønikshusene  er ikke verificeret)
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spændes for sprøjten, der var be-
tjent af to mand. I dette tilfælde var 
det sønnerne Urban samt Verner 
Vilsted som pumpede. Vandet fik de 
fra et vandhul hos ”Vandhulsman-
den”, som vi kaldte ham. Det var 
en særling, som boede helt alene i 
et faldefærdigt hus. Han talte aldrig 
med andre på vejen, hans have var 
et stort vildnis med et mosehul på 
grunden. 

“Gammelgården” tilhørte Hr. 
Lomholt som senere blev sygekas-

sekontrollant. Han manglede den 
ene arm, og invaliderente var der 
jo ikke meget af; folk skulle bestille 
noget for at få til livets ophold. Han 
byggede senere en villa på tomten, 
solgte jorden fra og boede der selv i 
mange år.

Før gården brændte blev den brugt 
som en slags husvildebolig. Der 
boede tre familier deriblandt fam. 
Wiese, faren var murer uden arbej-
de. Sønnen Helge kom senere til 
Politiet.

Snedkersjak på Rådhuspladsen - Privatfoto
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Høvedstensgården, Spurvegården, 
Gammel Østergård, Torstensgården 
og Kettegården lå der endnu, da vi 
flyttede til Hvidovre. Risbjerggård 
blev drevet som korn- & foderstof-
forretning; mange havde høns og 
husdyr. Jeg har mange gange gået 
til Spurvegården med vores lille 
mælkespand for at hente komælk; 
det smagte jo noget anderledes end 
vores egen gedemælk.

I snedkerlære

Jeg gik ud af skolen i 1931 og kom 
derefter i snedkerlære hos August 
Svane, Catherine Boothsvej 47. Han 
havde sit værksted på Nr. Farimags-
gade 43, der hvor ”Socialdemokra-
ten” blev trykt i mange år. Han var 
tillige sognerådsmedlem i Hvidovre, 
hvor formanden dengang var Arnold 
Nielsen. Vi havde mange interessan-
te arbejdssteder, da værkstedet blev 
kaldt socialistsnedkeren.  Vi havde 
meget arbejde for de forskellige fag-
foreninger samt andre socialistiske 
organisationer.

Jeg kan huske en særlig oplevel-
se. Jeg skulle med trækvogn hente 
nogle stole hos Thorvald Stauning 
i Kanslergade, men han var end-
nu ikke taget af sted, da hans faste 
livvagt endnu holdt i nærheden.  Da 
jeg gik op for at ringe på døren, 
blev jeg prikket på skulderen af en 

politimand, som spurgte mig om mit 
ærinde hos statsministeren. Men i 
det samme dukkede hans samlever 
op, og hun bad mig komme ind, da 
hun kendte mig fra tidligere opgaver 
hos statsministeren. 

Da jeg var udlært i april 1936 og 
havde fået svendebrev, arbejdede 
jeg hos mester ca. et halvt år. En 
dag spurgte han mig, om jeg ikke 
havde lyst til at prøve andre steder. 
Der var ikke rigtigt noget arbejde. 
Jeg søgte mange steder, og der var 
ikke noget, der hed understøttelse. 
Jeg var på Sønnergaards maskins-
nedkeri, som lå på Hvidovrevej (80). 
Der polerede jeg radiokabinetter til 
Phillips på Strandlodsvej.

På et tidspunkt rådede fagfor-
eningen mig til at søge arbejde på 
snedkerværkstedet på B&W. Som 
ansøger stillede man derude kl. 7 
om morgenen, og til gengæld gav 
værftet en kop kaffe til de fremmød-
te. Jeg kom igennem en hel uge, og 
til sidst blev jeg peget ud.  Man fik 
en time til at gøre sit værktøj i stand. 
Værktøjet blev talt op, og den dag, 
man skulle holde op, skulle der være 
det samme værktøj, ellers skulle man 
betale det af egen lomme. Jeg fik 
derefter at vide, at jeg skulle starte 
på natholdet. 

Det første år, man var udlært, fik 
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man en særlig lav løn, en ungsven-
deløn. Jeg havde vel ca. 70 kr. om 
ugen. I dårlige tider måtte jeg tage 
ind til en svoger, der var slagter-
svend i Istedgade for at få billigt 
pålæg.

I årene op til 2. verdenskrig arbejde-
de jeg som snedker på Palace Hotel 
og Hotel Terminus. 

Bal på Frihedskroen

Jeg træffer min tilkomne hustru 
Anna Marie Sørensen i pinsen 1939 
på Frihedskroen, hvor hun var 
sammen med sin søster Emma og sin 
kæreste. Jeg var på pinseorlov som 
soldat. Min far og mor skulle have 
sølvbryllup d. 11. juli 1940. Efter 
samråd med mine forældre blev det 
besluttet, at vi kunne holde sølvbryl-
lup og bryllup samtidig; der skulle 
jo alligevel holdes en familiefest. Vi 

Fra vagtstuen - Privatfoto
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sendte herefter invitation til vores 
fælles familie.  

Vores bryllup foregik i Hvidovre kir-
ke. Sognepræsten, som foretog viel-
sen, var præsten, som havde konfir-
meret mig: Pastor Egede Schack.

Efter vielsen var der middag på 
tidligere Høgevej 73 (nu Idrætsvej 
36). Mine forældre boede stadig 
i dette hus. Vi havde en hyggelig 
sammenkomst med vores familie. 
Min svigerfar fortalte mig senere, 
at præstens tale kunne han, der var 
overbevist kommunist, alligevel godt 
tilslutte sig.

Jeg forlader imidlertid håndværket, 
da jeg måtte sande, at faget havde 
store arbejdsløshedsperioder. Det 
var jo ikke heldigt, når jeg lige 
havde stiftet familie, derfor tog jeg 
den beslutning at søge et arbejde, 
der var mere sikret mod arbejds-
løshed. Jeg havde jo fået min første 
søn Finn, der blev født d. 8. august 
1941. Min yngste søn, Stig kom først 
til verden 31. juli 1951.

Min far rådede mig til at søge ved 
stat og kommune. Han var selv ble-
vet for gammel til at søge; de ville 
ikke have nogen over 30 år, pga. evt. 
pension.  Far havde jo været i USA, 
så tiden var løbet fra ham. Jeg søgte 
arbejde flere steder. 

Vi boede i en lille lejlighed på Hvid-
ovrevej 86.  Her gav vi 55 kr. pr. md. 
Senere, da familien voksede, flyttede 
vi til en større lejlighed på Hvidov-
revej 88. (ca. 50 m2)

En årsløn på 4.800 var jo ikke meget 
at rutte med; således blev politiet 
aflønnet i 1942. Jeg havde læst, at 
politistyrken skulle udvides betyde-
ligt på grund af de mange opgaver, 
som besættelsesmagten ikke kunne 
klare. Jeg hentede et ansøgningsske-
ma og fik politiassistent Duelund til 
at give mig en anbefaling på, at han 
kendte mig personligt.

Jeg fik besked på at møde på Dom-
huset Blegdamsvej. Her skulle vi 
give en prøve i skriftlig dansk og 
regning. Senere kom vi på en kort 
periode på politiskolen, som lå på 
Falstersvej, Frederiksberg Tekniske 
Skole. Derefter blev jeg stationeret 
på station 9, som lå på Molbechsvej 
i Valby.

En dag blev jeg opmærksom på en 
notits, om nogen var interesseret i 
vagtafløsningen på Amalienborg. 
Vedkommende skulle have aftjent 
værnepligten som soldat i hæren.  
Da jeg havde været afløsning for 
garden i 3 måneder (tyskerne havde 
jo afsat garden, og politiet havde 
fået opgaven). Jeg fik nu tildelt tre 
måneder til at passe på de kongelige 
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på Amalienborg. Herefter kom jeg 
tilbage til station 9, hvor jeg patrul-
jerede i distriktet.”

Afrunding

Min far fik desværre ikke skrevet 
videre på sin familiehistorie. Bag på 
et gammelt fotografi af min farfar 
har min far skrevet: ”Bosat i sognet 
fra 1919” så man må sige, at han 
og mine bedsteforældre har været 
blandt det første tusinde indbyggere 
i Hvidovre. 

I forlængelse af min fars ansættelse 
ved Politiet skal det nævnes at han 
med nød og næppe undgik at blive 
taget, da politiet blev interneret d. 
19. september 1944. Min far ”gik 
under jorden” på Fyn og opretholdt 
livet ved at arbejde på et møbelsned-
keri.  Han forlod Politiet i 1947, da 
styrken skulle reduceres. Herefter 
fik han arbejde ved Københavns 
belysningsvæsen, hvor han var ansat 
til han gik på pension som 60 årig.

Min mor som ikke har været nævnt 
så meget, var født og opvokset i 
Hjørring og flyttede til Hovedstaden 
kort før hun mødte min far i ’39. 
Hun arbejdede ”i huset” hos en læge 
på Frederiksberg. Da min bror kom 

til i 1941 blev hun ”hjemmegående” 
suppleret med rengøringsarbejde.

Mine forældre boede på Hvidovre-
vej 88 indtil starten af 70’ erne hvor 
de fik lejlighed i Bredalsparken. Her 
boede de til deres død.

Min mor døde i 1988 og min far i 
2006

Mine bedsteforældre levede i hu-
set på Idrætsvej til deres død i hhv.  
60’erne og 70’erne.

Huset på Idrætsvej overtog min bror 
og det blev nedrevet ved ejerskifte i 
1997

Jeg håber, at I, der har læst historien, 
kan nikke genkendende til hoved-
trækkene i min fars fortælling. 

Hvis nogen har tilsvarende fortæl-
linger om livet i Hvidovre liggende, 
så er jeg sikker på, at Forstadsmu-
seet gerne vil have disse historier. 
Nogen af dem kan så bringes her i 
bladet.
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Få omfattende viden om Hvidovre Kommunes  
natur, historie, kultur og samfundsforhold. 

I alt har 96 forskere og eksperter bidraget til denne rigt illustrerede bog om 
det væsentligste fra Avedøresletten til Bjerget i Kystagerparken og fra Hvid-
ovre Station til Avedøre Holme, der i dag er blandt landets største erhvervs-
områder. Tag med til Risbjerg og Strandmark, og få historien om Nordlund 
Vingård og Hvidovre Hospital. Få indblik i Filmbyen, Avedøre Stationsby, 
Vestvolden og Hvidovre Kirke. Trap Danmark har det væsentligste med. 
Fra det mest almindelige til det mest specielle.

Bogen er baseret på indholdet om Hvidovre Kommune i Trap  
Danmark 6. udgave, bind 31 og er suppleret med et kort over  

København og omegn, herunder Hvidovre Kommune, i målforholdet 
1:75.000 og et forord af borgmester Helle Moesgaard Adelborg.

    Normalpris 200 kr.
Køb bogen hos HLS for KUN 150 kr.

Køb TRAP Danmark til rabatpris!

Bogen kan 
købes her:

• På HLS´s stand  
på julemarkedet  
d. 8.12. 2019. 

• På Rytterskolen  
d. 12.12. 2019  
hvor der er julehygge  
kl. 13:30 - 15:30 

• Kontakt formanden  
for HLS
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Maskinsyn 1889 - 1911
Af Jens Frederik Jørgensen

Frivillige fra HLS er i gang 
med at renskrive gamle hånd-
skrevne protokoller for For-
stadsmuseet. Sognerådspro-
tokoller for både Hvidovre 
Sogneråd og Brøndbyernes 
sogneråd er nu renskrevet. Det 
samme er også MaskinsynsPro-
tokol. 1889 – 1911. Protokoller-
ne er nyttige bidrag til at forstå 
Hvidovres historie og udvikling.

På Maskinsynsprotokollens første 
side står:

”Denne af 50 Sider bestaaende, 
gjennemtrukne og med Sogne-
raadets Segl forsynede Protokol 
autoriseres herved til Brug for den 
kommunale Tilsynsmand ved de 
Maskiner der drives ved Vand, Vind 
(Møller) eller dyrisk Kraft i Hvid-
ovre Sogn. Hvidovre Sogneraad den 
23de September 1889

Chr Güldencrone 
Formand.”

I slutningen af 1800-tallet var der 
stadig billig og rigelig arbejdskraft 
til rådighed for landbruget, men 
håndkraft var langsomt ved at blive 
afløst af andre kraftkilder, som 
øgede faren for ulykker. Maskinerne 
skulle holdes forsvarligt afskærme-
de, og derfor skulle maskiner tilses 

én gang årligt.

Tilsynsmanden i Hvidovre Sogn var 
fra 1889 til 1911 maskinist Peder 
Knudsen. Når man læser den proto-
kol, som han førte over maskinsy-
net, kan man få indtryk af mekani-
seringen af landbruget i Hvidovre. 
Frem til 1901 omfattede maskin-
synsmandens arbejde også Valby, 
Vigerslev og Kongens Enghave, der 
indtil da hørte under Hvidovre Sog-
neråds myndighedsområde.

Christian Güldencrone  
Foto: Jens Petersen  
Kilde: Wikipedia
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De første maskiner, der omtales i 
protokollen, er hesteomgangen og 
hakkelsesmaskinen.

En hest spændt for en bom gik i en 
cirkel og trak et stort rundt tand-
hjul, der ved udveksling med andre 
tandhjul kunne levere den kraft, der 
skulle til for at holde maskiner i 
gang. Hesteomgangen var den vig-
tigste kraftkilde langt op i 1900-tal-
let. Vindmøller kom til, men det 
var en mere usikker kraftkilde end 

hestene, da vindmøllen forudsatte, at 
der var vind nok til at trække møllen 
rundt. Hen mod år 1911 dukker de 
første motorer op, nok petroleums-
motorer. Elektriciteten kom først til 
Hvidovre i 1920/21.

Hakkelsesmaskinen er den første 
maskine, der omtales i protokollen, 
og den er stadig en maskine, som er 
i brug på gårdene i 1911. Halmen 
blev snittet i maskinen, så stråene 
kunne anvendes til dyrefoder og 

Hesteomgang
Foto: Forstadsmuseet
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strøelse. Heste fik f.eks. en pose for 
munden, fyldt med hakkelse, som de 
så kunne gå og æde under arbejdet.

Slåmaskinen bliver hurtigt en maski-
ne, som de flere gårde har, og hvor 
den afløser høleen ved høhøsten.  
Tilsvarende afløser mejemaskinen 
leen ved kornhøsten. Plejlen afløses 
gradvist af tærskemakiner/tærske-
værker. Pumper, vandsnegle og 
vindmøller dukker op på enkelte af 
gårdene.

Løjtnant Brusch på Bredegaard har 
allerede i 1891 både en slåmaskine 
og en tærskemaskine. Mejemaskine 
får han i 1894. Forpagter Schrader 
på Beringgaard har allerede i 1891 
købt en mejemaskine og er således 
sammen med Brusch de første til at 
anskaffe de nye maskiner.

En anden kendt bonde i Hvidovre 
– Bonavent på Aastrupgaard - ser 
- ud fra protokollen at læse - ud til 
at være en gårdejer, der længere 
holder fast i det gamle. På hans gård 
suppleres hesteomgangen og hak-
kelsesmaskinen først i 1905 med en 
slåmaskine og i 1911 med en meje-
maskine.

Maskinsynsmanden, Peder Knud-
sen var i perioden 1.1.1901 til 31.3. 
1907 også medlem af Hvidovre Sog-
neråd. Han boede i Hvidovregade og 
var gartner. Han var tillige maskinist 
eller maskinejer. Han havde anskaf-

fet sig et damptærskeværk 1 . Tær-
skeværket bestod af selve tærske-
værket og et lokomobil, der var en 
dampmaskine på hjul, og som drev 
værket. Han tærskede for bønderne 
i Hvidovre og nabokommunerne så 
langt som i Tåstrup. 

På de første sider i protokollen næv-
nes en del mangler ved maskinerne. 
Disse bemærkninger dør hurtigt ud, 
og spørgsmålet er, hvorfor mon det 

1)  Poul Sverrild: Tekst og kilder til belysning 
af forholdene i Hvidovre omkring århundred-
skiftet. Udgivet i 1981. Kan læses på www.for-
stadsmuseet.dk/wp-content/uploads/2019/09/
Hvidovre-landsogn.pdf   

Peder Knudsen
Foto: Forstadsmuseet
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er tilfældet. I bogværket ”DAGLIG-
LIV I DANMARK”, bind VIII side 
75-76 findes måske en forklaring. 
Her fortælles følgende om maskin-
synsmandens virke:

”Omkring gårdens maskiner kunne 
der opføres et skuespil, som uden-
forstående ikke straks fattede me-
ningen med: En karl kom rendende 
omme fra naboens med en besked, 
mens man spiste til middag. Gård-
manden og hans medhjælper greb 
straks kasketterne og forlod maden. 
Ud gik det til ladens korngulv, hvor 
de to mænd rodede op i den gamle 
halm, så støvet stod om dem. Hastigt 
gjorde de forskellige fund, kasser, 
render og stænger i sære former; det 
hele blev langet op på loftet til hak-
kelsesmaskinen, eller hen til kværn 
og kageknuser, hvor de blev monte-
ret sådan, at ét eller andet bevæge-
ligt blev dækket og afskærmet.

Og så skete det, lige netop som de 
var færdige, at en lille, fin mand med 
en mappe under armen kom ind gen-
nem ladeporten. Han hilste venligt 
på folkene, men hans nysgerrighed 
kendte ingen grænser. Han så op og 
ned ad kværnen og kageknuseren og 
entrede loftet for også at tage hak-
kelsesmaskinen i øjesyn. Det hele så 
ud til at være klappet og klart. Han 
roste gårdens ordensmennesker, og 

så var der bare at indføre kvittering 
i deres maskintilsynsbog.

Men ikke så snart var der spist 
færdig, før mand og karl igen stod i 
laden for med skæmt og store arm-
bevægelser at hive kasser, render og 
stænger ned fra staldloftet og pille 
dem af kværn og kageknuser. Hele 
bunken blev kastet over i korngul-
vene, hvor de havde haft plads for 
mindre end en time siden”

Også et par ord om sogneråds-
formand Chr. Güldencrone. Han 
var sognerådsformand i perioden 
1880-91. Han var officer (endte som 
oberst) og baron. Han var valgt til 
sognerådet af den gruppe borgere 
i sognet, der betalte mest i skat. 
Hans militære baggrund har givetvis 
været medvirkende til, at han blev 
valgt som sognerådsformand. Der 
vides ikke meget om hans virke, 
dog anføres det, at han udfoldede 
betydelig virksomhed som formand 
for Hvidovre Sogneråd i en periode, 
hvor Valbyområdet var under stærk 
udvikling. Det nævnes også, at han 
i 1888 var medlem af den kommis-
sion, der skulle ordne det fornødne 
med hensyn til indkøb af grunden til 
Københavns Vestenceinte (Vestvol-
den). 2

2)  Kilde: Wikipedia.
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På 2 dejlige sommerdage, henholds-
vis d. 18. juli og d. 8. august, åbne-
des dørene til Rytterskolen,
En eftermiddag hvor huset kunne 
ses, og Rytterskolens historie blev 
fortalt.
D. 18. juli hvor temperaturen sneg 
sig op til ca. 30 grader, fandt ca. 40 
personer vej til Rytterskolen, og det 
var både nogle af ” vores gamle ven-
ner” men også nye bekendtskaber, 
og heraf 2 skolebørn der kom med 
deres mormor.
Poul Sørensen, nyt medlem i Hvid-
ovre Lokalhistoriske Selskabs 
bestyrelse, og tidligere skolelærer 
her i kommunen, fortalte historien 
om husets oprindelige udseende og 
tiden som skole og hverdagen for 
skolebørn. Og om husets senere be-

boere ex Billedhuggeren Hans Peder 
Pedersen-Dan, og hans kone Johan-
ne.  Pedersen-Dan der har lavet ” 
Den lille hornblæser”, der står ved 
Københavns Rådhusplads, samt
 ” Holger Danske ” under Kronborg.
D. 8. august krydrede vi fortællin-
gen om Rytterskolen med fotografi-
er.
Der var en livlig snak og mange 
spørgsmål, til dagens emne

Begge eftermiddage var meget hyg-
gelige, vi serverede kolde drikke og 
frugt, som passede fint til årstiden. 
Åbent Hus sommerarrangement var 
et nyt tiltag, men jeg er sikker på, vi 
finder spændende historier at fortæl-
le næste år.    

Åbent Hus i RYTTERSKOLEN
Af Karen Johansen

Åbent hus på Rytterskolen - Foto: Karen Johansen
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Tilmelding til arrangementer afholdt af 
Hvidovre Lokalhistorisk Selskab 

Online-tilmelding

HUSK at melde afbud så evt. personer på venteliste kan få din plads.

Som du kan læse i dette blad har Forstadsmuseet ikke  
længere personale til at modtage tilmeldinger til  
Hvidovre Lokalhistoriske Selskabs arrangementer. 

Vi har derfor været nødsaget til at benytte os af tilmel-
dinger via nettet.

Vi er godt klar over, at det kan volde problemer for en 
del medlemmer. 

Vi vil dog henstille til at man foretager online tilmel-
ding som beskrevet nedenfor - hvis det overhovedet er 
muligt.- Vi har ikke noget kontor, hvor en medarbejder 
sidder klar til at modtage tilmeldinger.

Har du ikke mulighed for at tilmelde dig online kan 
du her i vejledningen læse hvad du så kan gøre i stedet 
for.

Første arrangement hvor der er online tilmelding er:
Julehygge i Rytterskolen d. 12. december kl 13:30
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Eksempel på et opslag med kun ét arrangement - ved flere arrangemter vil de øvrige  
befinde sig længere nede på siden.

Benyt denne webadesse: 
https://hls.nemtilmeld.dk 

for at starte tilmeldingen

Klik på ”LÆS MERE” for at læse mere om arrangementet  
og for at påbegynde tilmeldingen.

(Skal bruges hvis du vil foretage ændringer eller afmelding.)

Tilmelding til arrangementer

https://hls.nemtilmeld.dk/
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På denne side kan du se alle oplysninger vedrørende arrangementet 
du har ønsket at tilmelde dig - (Et kort viser også stedet).

Vælg antal og START TILMELDING.

For evt. senere at kunne  
komme i kontakt med dig 
 - f.eks. hvis der skulle ske  

ændringer i arrangementet -  
er det vigtigt at du udfylder 

skemaet korrekt.

Læs evt. tilmeldingsbetingelser 
( Meget lang tekst!!)

 
Klik herefter på:  

”FORETAG TILMELDING”.

Du vil efterfølgende modtage  
en bekræftelsesmail på din  

tilmelding
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Ændre/slette tilmelding 
I forbindelse med tilmeldingen 
online modtager du efterfølgende 
en bekræftelsesmail - her finder 
du også et link som skal bruges 
hvis du vil ændre eller afmelde din 
tilmelding

Ønsker du at afmelde din tilmelding benytter du blot den  
røde knap ”AFMELD”. 

Ønsker du at ændre de ved tilmeldingen indtastede oplysninger  
benytter du den grønne knap ”REDIGER”

HUSK at afmelde  
din tilmelding, hvis du er  

blevet forhindret i at deltage. 

- så kan en anden få din plads

NB:   Har du ingen mulighed for at tilmelde dig online,  
  kan du ringe til et af bestyrelsesmedlemmerne  -  

  for at tilmelde dig (Se tlf.nr. sidst i bladet).
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For 29 år siden - mandag d.1. okto-
ber 1990 kl. 13.30 - indbød Hvid-
ovre Lokalhistoriske Arkiv til et 
sonderende møde på Rytterskolen. 
Vi inviterede til et arrangement, som 
vi kaldte ’Din historie – invitation 
til arbejdsgruppe’, og baggrunden 
var et ønske, der var blevet rejst i 
forbindelse med planlægningen af 
aktiviteter på Rytterskolen, som net-
op var blevet istandsat og stillet til 
rådighed for kulturhistorisk arbejde. 

Initiativet handlede om at skrive 
erindringer og var i virkeligheden 
inspireret af den svenske bevægel-
se ’grav hvor du står’. Det var en 
bevægelse, som i 1970’erne forsøgte 
at mobilisere svenskerne til at skrive 
arbejdspladshistorie. 

Som leder af lokalarkivet og som 
tidligere projektleder, der gennem 
1980’erne havde medvirket til to 
store lokale interviewkampagner, 
var det en naturlig tanke at fortsætte 
indsamlingen af livshistorier. Nu 
måtte det gerne ske med en mindre 
indsats fra arkivet og med plads til 
mere initiativ fra de enkelte borgere. 
Og i modsætning til indsamlings-
kampagnerne, der havde rettet sig 
mod bestemte samfundsgrupper, var 
erindringsskrivningsgruppen åben 

for alle, der ville arbejde med egen 
historie – og evnede at skrive.

Der samledes herefter en gruppe 
Hvidovreborgere, som efter lidt 
udskilning og tilløb fra andre kom 
til at arbejde stabilt over de følgende 
år. Som arkivar var jeg de første to 
sæsoner aktiv med strukturerende 
konsulentbistand, men efterhånden 
gled jeg ud og blev blot inviteret en 
gang om året, og endnu senere arbej-
dede gruppen helt autonomt.

I nærværende blad kunne jeg i løbet 
af det tredje år, erindringsgruppen 
arbejdede, skrive, at 

’Rytterskolen danner nu for tredje 
år rammen om arbejdet i den erin-
dringsgruppe, vi fik sat i gang som 
et fællesinitiativ mellem arkivet og 
Lokalhistorisk Selskab. Det er en 
arbejdsgruppe· med en stærk ar-
bejdsdisciplin, og allerede for to år 
siden kunne vi i vores blad trykke 
den første lille artikel med erindrin-
ger fra et af gruppens medlemmer.

Der bliver skrevet og diskuteret på 
livet løs, og jeg tror, at jeg har alle 
gruppens medlemmer bag mig, når 
jeg siger, at kvaliteten er

Alting har sin tid …
Poul Sverrild
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vokset en del på grund af den form, 
vi har valgt. Når det nu er Hvidovre, 
der er vores udgangspunkt, kan det 
ikke undre, at det er andre steder i 
landet, der fylder i erindringerne, 
for Hvidovre er jo endnu i høj grad 
et tilflyttersamfund, selv om det så 
småt er ved at vende.

Men alle tilflytterhistorierne er en 
del af Hvidovres fælles virkelighed, 
og det er derfor væsentlige kapitler 
af historien - både Danmarks og 
Hvidovres, der bliver afdækket i 
disse erindringer. Jeg regner med, at 
der kommer mindst en bogudgivelse 

ud af arbejdet i løbet af de næste 
to til tre år, og nogle flere artikler 
kommer vi nok også til at se. Men 
der kommer også bidrag til andre 
egnes lokalhistoriske tidsskrifter ud 
af vores gruppes arbejde.’

Så der blev arbejdet. Jeg husker 
fra min deltagelse i de første år, 
hvordan ét af selskabets daværende 
bestyrelsesmedlemmer kom med 
detaljerede og fine beretninger fra 
opvæksten i Hillerød – men uden i 
virkeligheden at skrive et ord. Den 
gik ikke ret længe, så måtte han 
forlade gruppen.

Knud Weile, der var blandt gruppens grundæggere skildrede en barndom, der udfoldede sig på  
Østerbro i København, hvor familien er fotograferet på gaden omkring 1930
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Men det blev til følte og fine erin-
dringer fra deltagerne – blandt andet 
om borgerlig opvækst på Østerbro, 
om opvækst i et landligt Jylland. 
Om barndom i fattigdom og liv i 
velstand.

Mest rørende og grufulde var erin-
dringerne fra et gruppemedlems 
barndom på Jægerspris børnehjem 
og senere ophold i Sverige som flyg-
tet dansk jøde. 

Fælles for alle erindringerne var, at 
Hvidovre var blevet omdrejnings-
punkt for deres voksenliv og for 
manges vedkommende blevet deres 
børns hjemstavn.

Der blev sendt erindringer til arkiver 
og lokalhistoriske foreninger andre 
steder i landet, men den bogudgi-
velse, jeg havde forestillet mig, blev 
det aldrig til, for erindringerne hørte 
mere til andre steder end i Hvidovre. 
Det var barne- og ungdomslivet, der 
fyldte erindringerne for de fleste – 
selv om der var markante undtagel-
ser.

Dette blad kom i stedet til at bringe 
en del af de lokale voksenerindrin-
ger.

Når jeg skriver denne artikel, skyl-
des det, at Henny Paaske her i denne 

sommer afleverede en kuvert på mit 
skrivebord, og da jeg åbnede den, 
indeholdt den erindringsgruppens 
nøgle til Rytterskolen. 

Gruppen har bogstaveligt drejet nøg-
len om efter næsten 30 års virksom-
hed, for gennem de allerseneste år 
har aktiviteten været dalende. Henny 
havde modtaget nøglen i efteråret 
2002, og var gennem hovedparten af 
gruppens liv en central person.

Allerede i 1998 bidrog hun til 
Lokalhistorisk Arkivs udgivelse Ud 
af glemmebogen med et fint erin-
dringsglimt, og det er efterhånden 
blevet til mange flere. 

Siden er det blevet ret almindeligt 
med den slags aktiviteter i mange 
sammenhænge blandt i aftenskole- 
eller ældreforeningsregi, men Hvid-
ovres erindringsskrivningsgruppe 
havde sin særlige kvalitet gennem 
sin selvorganisering og en sidege-
vinst blev, at der herfra også blev 
rekrutteret frivillige til en række af 
de aktiviteter, som arkivet og senere 
museet har bedrevet.

Herfra skal lyde en tak til alle dem, 
der var med, de sikrede ikke bare sig 
selv nyt livsindhold – de var med til 
at styrke andres gennem den gensi-
dige indsats.
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På skrivebordet hos museumsin-
spektør Katrine Huusom ligger en 
brun arkivkasse. Nogen har skrevet 
på arkivkassen med sprittusch. Der 
står ”Frihedskæmpere i Brøndby. 
A190 (udtaget). B1736. Journal 
201340”. 

Tager man låget af arkivkassen inde-
holder den en gul konvolut, et lille 
flag, et sanghæfte og et armbind. 
Inden man rører ved noget i kassen, 
skal man iføre sig hvide bomulds-
handsker. I konvolutten ligger der et 
sort/hvidt fotografi. Det forestiller ni 
mænd. Nogle af dem smiler. En af 
dem ser alvorligt ind i kameraet med 
en cigaret i mundvigen. De holder 
alle et våben, og de har et armbind 
på. Et armbind mage til det i den 
brune arkivkasse. 

Et nyt forløb om fem lange år  

Den brune arkivkasse er, sammen 
med mange andre arkivkasser og en 
stor stak bøger, en vigtig del af For-
stadsmuseets Skoletjenestes arbejde 
med et nyt forløb, der har arbejds-
titlen ”Modstand og Medløbere”.  
Forløbet skal handle om besættelses-
tiden i Danmark og fortælle nogle 
af de dramatiske hændelser, der 
fandt sted i Brøndby og Hvidovre i 

perioden. Et skoleforløb om netop 
Besættelsen har været voldsomt 
efterspurgt af de lærere, som bru-
ger Forstadsmuseets Skoletjeneste. 
Derfor er vi givet os i kast med at 
udvikle et forløb for elever i primært 
8. klasse. ”Modstand og Medløbe-
re” er under udvikling sammen med 
to lærere fra Brøndbyvester Skole. 
Gennem samarbejdet med dem 
håber vi at få skabt et forløb, der 
ikke kun er spændende og lærerigt, 
men som også passer ind i skolernes 
hverdag og behov. Forløbets titel 
afspejler ideen om at skabe et forløb 
,der både fortæller om de lokale 
borgere, der gjorde modstand, samt 
om dem der var medløbere.

Ikke en almindelig skoletjeneste 

Ønsket om en skoletjeneste på For-
stadsmuseet opstod tilbage i 2016 
– og siden har skoletjenesten vokset 
sig til en fast del af museets tilbud. 
Skoletjenesten er også vokset med 
en fastansat museumsinspektør og 
en studentermedarbejder. Konceptet 
til skoletjenesten er hentet fra muse-
ets formidlingskoncept Historien i 
gaden, hvor ideen er, at man skal op-
leve lokalhistorien, der hvor den har 
fundet sted. Eleverne oplever altså 
under et forløb hos Forstadsmuseet 

FORSTADSMUSEETS SKOLETJENESTE 2019
Af: Katrine Wacherhausen Huusom
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at stå midt i historien. Dette skaber, 
især hos lokale klasser, en styrkelse 
af deres lokale identitet. Med årene 
er antallet af besøg også steget. I 
2018 havde vi omkring 45 klasser, 
svarende til over 1000 elever! 

Svenskere, verdenskrige, beton-

byggeri og kildebriller 

I de tre år skoletjenesten har eksiste-
ret, er der kommet nye forløb til, og 
pt. udbyder vi fast fem.

Vi startede med to forløb ”Da sven-
sken plyndrede” om Svenskekrige-
ne 1657-1660 og ”I skyggen af 1. 

verdenskrig” om livet på Vestvolden 
under 1. verdenskrig. Begge forløb 
er stadig meget populære, og fælles 
for dem er at eleverne undervejs 
skal lave ”rollespil” og f.eks. for-
fatte breve fra personer, vi ved har 
befundet sig i området i perioden. 
Sidenhen er der kommet nye forløb 

til. I 2017 kom 
forløbet ”Byg-
get af velfærd” 
hvor omdrej-
ningspunktet er 
velfærdsbygge-
rierne Avedøre 
Stationsby 
og Brøndby 
Strand. Forlø-
bet er meget 
populært, også 
blandt gymna-
sieklasser. Året 
efter skabte vi 
i samarbejde 
med Greve 
Museum ”For-
stadens Stem-

mer”, der er et forløb om forstadens 
oprindelse og brugen af historiske 
kilder. Her bruger eleverne bl.a. 
”kildebriller” af pap, til at aflæse 
byrummet som historisk kilde. Se-
nest har vi skabt forløbet ”Besøg dit 
lokalarkiv”, hvor eleverne besøger 
deres lokalarkiv og undersøger lo-
kalhistoriske kilder. 

 4.d fra Brøndby Strand Skole på besøg i Brøndbyøster Landsby.  
FOTO: Heiner Lützen Ank
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Flere forløb i støbeskeen             Udover forløbet om tiden   
 under Besættelsen er der 

flere forløb på vej hos For-
stadsmuseets Skoletjeneste. 
Sammen med historie- og 
sciencelærere fra Brøndbyø-
ster Skole har vi planer om at 
skabe et forløb om køkken-
haver i forstaden i tiden un-
der 1. verdenskrig. Forløbet, 
kaldet ”Fem høns i hjørnet” 
udspringer af den forskning 
som museumsinspektør Lis-
beth Hollensen har foretaget 
i emnet. Forløbet skal være 

til indskolingselever (1.-3.
klasse).  

6.v fra Bavnehøj Skole undersøger byrummet  
som kilde med kildebriller på. 

FOTO: Forstadsmuseet
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Redigeret og genfortalt af  
Jens Frederik Jørgensen  1

I 1927 havde den gamle redaktør 
og grundlægger af Hvidovre Avis, 
Niels Madsen, Risbjerggårds Allé 
6 og hans bagbo, vognmand Emil 

1)  Artikel i Hvidovre Avis 19.12.1979, skrevet 
af Svend Gettermann og artiklen ”Himlen 
over Hvidovre” af Hans Chr. Thomsen i ”52 
historier fra Hvidovre” udgivet af Hvidovre 
Kommunes Lokalhistoriske Arkiv 1997

Nielsen, Tureby Allé 9 fået den ide, 
at deres hustruer skulle have hjælp 
til hjemmenes rengøring.

Det, de tænkte på, var et dengang 
nymodens elektrisk apparat – en 
støvsuger. Og ikke en hvilken som 
helt støvsuger, nej en NILFISK  2.  
Denne støvsuger blev på dette tids-
punkt kraftigt annonceret.

De to herrer kunne have købt støv-
sugeren hos en isenkræmmer og fået 
den leveret hjem. Men nej, de ville 
gøre noget ekstra ud af leveringen. 
Det skulle være en julespøg. Støvsu-
geren skulle helt usædvanligt leveres 
med en flyvemaskine. De fik kontakt 
med en pilot, Hr. Duus, der fløj i 
en lille flyvemaskine forsynet med 
reklame for NILFISK.

Det var tanken, at flyvemaskinen 
skulle lande tæt på Risbjerggårds 
Allé. Jørgen Nielsen var ejer af 
Høvedstensgården og dermed af de 
marker, hvorpå Rådhuset ligger i 
dag. Han var ikke altid med på de 
moderne ideer og sagde nej til at 
tillade en så dristig landing på sine 
marker.
2)  NILFISK var den første elektriske støv-
suger i Europa. P. A. Fisker fik patent på 
støvsugeren i 1910. Fra 1927 oversteg salget 
i resten af Europa salget i Danmark.

Fruernes julegave, 1927 – en støvsuger 
Af Jens Frederik Jørgensen

Niels Erik Madsen
Foto: Jørgen Snedled
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Det ville forpagteren af Bredals-
gården derimod godt være med til. 
Flyvemaskinen kunne lande på en 
græsmark ud for Tureby Allé, der 
hvor Medborgerhuset ligger i dag.

Flyvemaskinen lettede fra Kastrup 
søndag den 13. november 1927 præ-
cis kl. 14.00. En lille plet i horison-
ten blev gradvist større og større i 
takt med, at flyvemaskinen nærmede 
sig Hvidovre.

Flyvning var i sin vorden.  Man-
ge havde hørt, at en flyvemaskine 
skulle lande i Hvidovre. Derfor stod 
mange tilskuere i flere timer para-
te for at se flyvemaskinen lande. 
Piloten cirklede et par gange over 
landingsområdet, inden han lagde an 
til landingen en kølig dag med tem-
peraturer lige over frysepunktet.

Piloten fejlbedømte græsmarken, 
og flyvemaskinen trillede ud på den 
tilstødende pløjemark, ejet af Jørgen 
Nielsen! Flyvemaskinen tippede 
rundt og endte med hjulene i vejret.

Piloten blev uskadt befriet fra fly-
vemaskinen, der måtte transporteres 
over på Risbjerggård, hvor den i 
løbet af nogle dage blev repareret.

Støvsugerne var også uskadte, så fru 
Paula Nielsen og fru ”Musse” Mad-
sen fik deres støvsugere i julegave.

Hvis man i dag ville have arrangeret 
en tilsvarende spektakulær levering 
af en støvsuger, ville det vel være en 
drone, der leverede en robotstøvsu-
ger.
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Jeg blev født den 19. marts 1942, 2 
dage før forårsjævndøgn.

Den vinter havde været hård og var 
den tredje isvinter i træk. Den 19. 
marts var der en voldsom snestorm, 
der fremkaldte trafikkaos og afbrød 
lys og telefon. Aviserne beretter 
endvidere om, at der i København 
faldt 15 centimeter sne, hvilket blev 
beskrevet som 1 million tons sne 
over københavnsområdet, beregnet 
ud fra et område på 100 km2. Ikke 
så få københavnere spændte skiene 
på og klarede sig på den måde hurti-
gere gennem gaderne.

Det gjorde min mor ikke. Det kunne 
hun ikke så godt. Jeg havde nemlig 
meldt min ankomst, og det var aftalt 
med lægen, at fødslen ikke skulle 
ske hjemme, men på fødeklinik.

Jeg har fundet et par avisomtaler af 
min fødsel.

I den ene avis skrives der:

”DET VAR SVÆRT for Ambulan-
cerne i Nat og i Morges, og der var 
mange Barsels-Patienter, der skulde 
af Sted.

Det var saaledes Tilfældet med Fru 

Købmand Gravesen, Hvidovrevej 
279. Der blev ringet til Falck´s 
Damsø-Station Kl. 6 i Morges. Man 
bad om at faa sendt en Ambulance 
saa hurtigt som muligt for at føre 
Fru Gravesen til Fødeklinikken paa 
Rosenørnsalle.

Det er en tur, der under normale 
Omstændigheder kan gennemføres 
paa mindre end en halv Time. Det 
lykkedes nogenlunde at faa Am-
bulancen ud paa Roskildevej, men 
saa kørte den fast. Man sendte saa 
en Kranvogn ud, bemandet med 5 
Mand, og sammen kom de to Biler 
ogsaa godt ned ad Hvidovrevej. Her 
sad de imidlertid fast. Man satte fuld 
Gas paa, man gravede og forsøgte i 
det hele taget alt for at komme igen-
nem. Men der var ikke noget at gøre.

Man maatte saa transportere Fru 
Gravesen paa Kranvognen. Hendes 
Læge gav sin Tilladelse, idet hun 
dog forinden gav Patienten en Ind-
sprøjtning.

Efter seje Anstrengelser lykkedes 
det at faa Kranvognen igennem. Fru 
Gravesen blev svøbt ind i Tæpper og 
sad ved siden af Chaufføren, medens 
Hr. Gravesen maatte tage til Takke 
med at sidde bag paa.

Født en dag med snestorm
Af Nina Gravesen



Side 34

Saa gik det fremefter igen. Man 
maatte standse for at grave, og 
Vognen hoppede, men ved 8-Tiden 
naaede man alligevel Fødeklinikken, 
hvor Fru Gravesen blev indlagt.

Efter hvad man oplyser til Morgen 
paa Klinikken, har Fru Gravesen det 
godt. Den Indsprøjtning hun fik af 
sin Læge, har forsinket Fødslen en 
Smule, men hun er ellers kommet 
fra den vanskelige Transport uden 
Men.”

To andre aviser bringer bl.a. disse 

detaljer om den dramatiske trans-
port:

Morgenen blev et mareridt for 
Falcks Damsø-Station, da der blev 
kaldt en ambulance til Hvidovrevej, 
hvor en købmandsfrue skulle til Fø-
deklinik på Frederiksberg. Det gik 
i starten fremad for ambulancen og 
kranvognen at komme til Hvidovre-
vej 279, indtil man kom til Hvidovre 
Station. Her lå driverne meterhøje. 

Det omtales også, at det var den 
kvindelige læge, der også boede 

Vinter i Hvidovre 1942
Foto: Forstadsmuseet
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Hvidovrevej 279, der gav min mor 
den nødvendige indsprøjtning. Men 
at gennemføre en hjemmefødsel 
med bistand af lægen, Majken Bor-
ring, det kom tilsyneladende ikke 
på tale. Den gang var det normalt af 
fødsler skete på fødeklinikker.

Dagen efter kan man i Politiken 
læse, at ”Fru Købmand Knud Bang 
Gravesen har faaet en Datter paa Fru 
Nyholms Klinik”. Det var mig, der 
havde set dagens lys for første gang, 
og under, må man nok sige, drama-
tiske omstændigheder og megen 
opmærksomhed i pressen.

Tilmelding til arrangementer
På grund af personalereduktioner på Forstadsmuseet kan man her ikke længere  

modtager tilmeldinger til Lokalhistorisk Selskabs arrangementer.

Vi er derfor fra 1. november blevet nødt til at ændre måden hvorpå tilmeldingen skal foregå 
.

Fremover skal alle tilmeldinger foregå online via PC, tablet eller mobil. 
 

Linket hertil finder du på vores hjemmeside. eller på midtersiderne i dette blad 
På midtersiderne finder du en vejledning, som er lige til at tage ud. 

.
Har du INGEN mulighed at tilmelde dig online, kan du tilmelde dig hos et af  

bestyrelsesmedlemmerne - Telefonnumre findes sidst i bladet.
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Denne artikel beskriver i korte 
træk Hvidovre Feriekoloniers 
tilblivelse og opbygning.

Oplysningerne er med tilladelse 
hentet fra tidligere mangeårige 
Forretningsfører Bengt Lynggaard 
Nielsens hjemmeside.

I slutningen af 1800-tallet var man-
ge mennesker strømmet til Køben-
havn. De boede under usle vilkår. I 
forbindelse med strejke og lockout 
i 1899 led store dele af arbejderne 
– og især børnene – grundet mang-
lende indkomst. Mange børn kom i 
skole uden at have fået mad.

Kommunelærer P Rasmussen fik 
ideen til at tage et hold drenge fra 
hans skole med på et koloniophold. 
Turen blev dækket ved indsamling 
blandt kollegerne.

"Hvidovre Skolers Feriekolonier"

Grunden til koloniarbejdet i Hvidov-
re blev lagt den 10. november 1943, 
hvor foreningen "Hvidovre skolers 
Feriekolonier" blev stiftet.

Initiativtagerne til projektet var en 
gruppe lærere fra Strandmarkssko-
len med den unge Jørgen Larsen 
som primusmotor. Jørgen Larsen, 

der i øvrigt var koloniernes forret-
ningsfører helt frem til 1. april 1974, 
var opvokset i København. Han hav-
de her set og oplevet feriekoloniers 
store betydning for storbyens børn.

København Lærerforening startede 
kolonier allerede i 1889 og blev 
således inspirationskilde for mange 
andre kommuners lærere. Således 
kan nævnes, at Frederiksberg Lærer-
forening sendte sine første hold ud 
år 1900.

Inspireret heraf stiftede hvidovrelæ-
rerne foreningen "Hvidovre Skolers 
Feriekolonier". Også i Hvidovre var 
der et stigende behov for at komme 
væk fra byen. Navnlig i kolonihave-
kvartererne ved Stranden og i Præ-
stemosen, var der mange børn, der 
ville have godt af et ferieophold i 
sunde omgivelser og navnlig et sted, 
hvor de kunne få sund og rigelig 
mad. Derfor var det helt naturligt, at 
en af de første inventaranskaffelser, 
man foretog, var en god solid vægt. 
Børnene blev altid vejet, når de 
ankom til kolonien, og når de rejste. 
Opholdets succes blev målt i antal 
kilo.

Midlerne til etablering af kolonierne 
blev tilvejebragt ved en utrolig en-
gageret arbejdsindsats af de implice-

Hvidovre Feriekolonier
Af Jørgen Snedled
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rede lærere og deres familier og ven-
ner. Der blev afholdt indsamlinger, 
lodseddel-salg - midnatsforestillin-
ger i Hvidovre Bio -amatørforestil-
linger på Risbjerggård og meget, 
meget mere.

Den 24. oktober 1945 kunne man 
opgøre nettooverskuddet til ikke 
mindre end 18.200 kr. - et stort 
beløb efter datidens forhold - hvortil 
kom et tilskud fra Hvidovre Sogne-
råd i 1944 på 7.000 kr. til køb af 4 
grunde i Gudmindrup og et tilskud 
på 3.000 kr. i 1946. De sidste 3.000 
kr. var dog for lidt, hvorfor man 
søgte sognerådet - og fik - et ekstra 
til skud for 1946/47 på 15.000 kr.

Umiddelbart efter blev Dragsmur 
Strandhotel ved Helgenæs udbudt 
til salg og den 22. juni 1948 sejlede 
et hold fra Strandmarksskolen fra 
Århus til Kongsgårde på Helgenæs, 
hvorfra man til fods begav sig til 
Dragsmur kolonien. Fire hold á 12 
dage blev det til den sommer, hver 
på 51 børn. Dem skaffede man plads 
til ved at opsætte treetages køjer.

Endelig var den første feriekoloni 
kommet i gang, og herefter gik det 
slag i slag.

I 1952 købte Hvidovre Kommune 
Skødshoved Strandhotel til koloni-

formål. Efter udvidelse med 2 sove-
sale med plads til hver 40 børn og en 
toiletbygning, blev administrationen 
af kolonien overdraget Hvidovre 
Skolers Feriekolonier.

Først i 1956/57 blev der indkøbt 
nogle gamle flygtningebarakker. De 
blev flyttet fra Mosede til Gudmin-
drup, fik indrettet køkken og toiletter 
og fik en skalmur - men nogen ideel 
koloni blev det aldrig, og dens drift 
indstilledes da også i efteråret 1975.

Hvidovres borgeres og politikeres 
interesse øgedes heldigvis i takt med 
de gode resultater, der blev opnået 
på kolonierne, og i 1958 blev Vigko-
lonien købt af Holbæk Børnehjælps-
dag.

I 1971 blev skonnerterne Frem og 
Jette Jan købt. Frem blev senere 
solgt til Odense Kommune, mens 
Jette Jan blev sat i drift den 13. maj 
1974. 

I takt med de stadige udvidelser, 
blev administrationen af kolonierne 
og de økonomiske forudsætninger 
under "Hvidovre Skolers Ferieko-
lonier" uhensigtsmæssig. Hvidovre 
Kommune overtog derfor den 1. 
april 1974 kolonierne og deres ad-
ministration.
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Svejbæk Færgegård blev købt til 
overtagelse den 1.4.1975. Efter 
en nødtørftig ombygning blev den 
taget i brug den 5. juni samme år, og 
kunne således afløse en af de gamle 
kolonier.

Skødshovedkolonien, der var en 
nyskabelse inden for kolonier - blev 
indviet den 16. marts 1977.

Marianelund blev erhvervet i efter-
året 1976, og hermed var den øn-
skede kapacitet i store træk opnået. 
Huset skulle dog først igennem en 

omfattende renovering inden den 
kunne tages i brug. 

Den 26. januar 1979 kunne Maria-
nelund tages i brug.

På nedenstående links kan der læses 
mere om de enkelte kolonier: 

http://www.lyni.dk/skodshoved.html
http://www.lyni.dk/svejbek.html
http://www.lyni.dk/marianelund.html
http://www.lyni.dk/vig-lyng.html

 Postkort - SKØDSHOVED 1975
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Arrangementsoversigt 
1. halvår 2020

Vedrørende tilmelding til arrangementer  
Tilmeldiner nødvendig til de fleste arrangementer

• Tilmelding skal gøres online  
- (se midtersiderne i dette blad).

• 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

Torsdag d. 12. december 2019 
klokken 13:30 - 15:30 

 
Julehygge i Rytterskolen

Årets mødeprogram sluttes af med 
julehygge i Rytterskolen.

Max: 35 deltagere

NB: Første arrangment, hvor du 
skal tilmelde dig online! (Se evt. 
midtersiderne i bladet)

Onsdag d. 16. januar 2020 
kl. 14:00 – 16:00.

Besøg i Risbjerg Kirke. 
Kirkegade 4, 2650 Hvidovre

Risbjerg Kirke blev indviet i 1959, 
hvor den afløste en midlertidig 
kirke fra 1952, som var indrettet i et 
tidligere missionshus. Den er tegnet 
af arkitekterne Helge Schønnemann, 
Chr. Brandi og Rolf Graae og opført 
i røde teglsten.

Farvel til Risbjerggård

Mandag den 9. december 2019 kl. 10-12, 
Risbjerggård, Hvidovrevej  241

Der vil være mulighed for at se Risbjerggårds skjulte rum: 
 Scenen, keglebanen og balkonen, inden nedrivningen af salen påbegyndes.

Sammen med salen vækker disse rum minder fra Risbjerggårds storhedstid.

Online tilmelding på www.hlt.nemtilmeld.dk

http://www.hlt.nemtilmeld.dk
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Kom og hør sognepræst Lisbeth 
Munk Madsen fortælle om og vise 
rundt i kirken, som i 2019 har fejret 
60 års jubilæum og derudover er 
blevet udvidet, idet sideskibet har 
fået tilføjet en 1. sal, tegnet af arki-
tekt Kristina Kluge. Den ny sogne-
gård blev således indviet d. 28. april 
2019.

Der serveres  
kaffe/the og kage efterfølgende.

Max deltagerantal: 30  
Tilmelding er nødvendig. 
Online-tilmelding

Medlemmer: Gratis 
Ikke-medlemmer: Kr.25,00

Torsdag den 30. januar 2020 

 
kl. 14.00 – 16.00 i Rytterskolen

Hyggeeftermiddag i Rytterskolen.

Kom og del dine minder om livet i 
Hvidovre med de andre gæster over 
en kop kaffe og et par småkager.

Tilmelding ikke nødvendig.

Torsdag d. 6. februar 2020   
  
kl   14-16 i Lille Friheden  
 
Lilian Nilsen fortæller

Mød Lilian Nielsen, tidligere leder 
af Strandmarkshave. Gennem samta-
le vil vi få historier fra et langt liv 
som plejehjemsleder. 

max 35 deltagere

Tilmelding er nødvendig. 
Online-tilmelding

Medlemmer gratis 
Ikke medlemmer   25 kr   
Kaffe og kage 20 kr

Torsdag d. 27. februar 2020 

 
kl. 14-16 i Rytterskolen

Min ven Valdemars   dagbøger fra 
1844-1848

Bibliotekar Anne Sørensen vil for-
tælle om Valdemar Brusch, en ung 
mand, der som 17-årig begyndte at 
skrive dagbog i 1844.
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Vi hører om selskabslivet, jurastudi-
et osv. Hans far købte Bredegaard, 
Hvidovre Mark til ham.

Anne Sørensen har for Forstadsmu-
set ” oversat ” teksten til nu-dansk , 
og kommer og deler med os.  

Max 35 deltager

Tilmelding er nødvendig. 
Online-tilmelding

Medlemmer gratis 
Ikke medlemmer 25 kr.  
Kaffe og kage 20 kr.

Min ven Valdemar

Som frivillig protokolskriver for 
Forstadsmuseet har jeg fået den 
store ære at renskrive Valdemar 
Bruschs dagbøger.

Han er søn af en velhavende re-
stauratør og en, nogenlunde, flittig 
jurastuderende.

Jeg møder ham i 1844, hvor han er 
17 år med en voldsom appetit på 
livet.

Hans dage er fulde af udflugter, 
selskaber, kortspil, baller, teaterture 
og familieliv.

Sammen har vi købt appelsiner i 
Børsen, set isskruninger ved Told-
boden, har overværet premieren på 
Oehlenschlägers ”Hakon Jarl”, 
jævnligt været i selskab med maler-
ne Skovgaard og Lundby og fulgt 
med i opførelsen af Thorvaldsens 
museum.

Hvad i alverden har det med Hvid-
ovre at gøre? Jo, på et tidspunkt kø-
ber hans far Bredegaard, Hvidovre 
Mark til knægten. Men inden vi når 
så langt har jeg tænkt mig at være 
ung med Valdemar lidt endnu.

Dagbøgerne er fra 1844-1848, 
håndskrevet i et format, der svarer 
til Maylands lille lommekalender, 
men heldigvis blæst op i en A3 ved 
Forstadsmuseets mellemkomst.

Dagbøgerne er en guldgrube af 
lokalhistorie, kunsthistorie, per-
sonalhistorie og kulturhistorie. En 
fantastisk tidsmaskine.

Anne Sørensen
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Så er det om at fatte portemon-
næen, tage nissehuen på og kom-
me ud og nyde julestemningen, 
når julemarkedet i Avedørelejren 
løber af stablen d. 8. december 
fra kl. 10-15. Staderne blev hur-
tigt udsolgt, da salget blev frigi-
vet i starten af september, og de 
byder på en stor mangfoldighed. 
 
I år kan du bl.a. købe lokalt øl 
og vin, kunsthåndværk, slagter-
varer, smykker, juledekorationer 
og -træer. Du kan med andre 
ord både finde den unikke jule-
gave eller pynten til den mørke 
december. Der vil naturligvis 
også være mulighed for at købe 
forplejning.

Adresselabel Julemarked i  
Avedørelejren

Af: Mikkel Knudsen

Der vil også være masser af un-
derholdning bl.a. i form af gøgl, 
heste og selvfølgelig julemanden. 
I Forstadsmuseets stade kan du 
selvfølgelig nyde Anders Aalunds 
berømte gløgg, der nok skal give 
varmen, og på Cirkusmuseet vil 
der være fri entré med skattejagt 
for børnene og fortællinger.

Der er fri entré til markedet, 
som du kan læse mere om på 

www.forstadsmuseet.dk. 

Fotos: Forstadsmuseet


