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Indhold: 

Til medlemmerne 
FRUSTRATION 

af Per. E. Hansen 
BYFESTEN 

Arkivets/Selskabets deltagelse i årets byfest 
BREDALSPARKEN 1949-1989 

Jubilæumsbog om parkbebyggelsen Bredalsparken 
TEMADAG OM LOKALHISTORIE 

Referat af temadag d. 23.9.89. 
NYE ÅBNINGSTIDER PÅ ARKIVET 
DET KAN NÅS ENDNU! 

Om at hverve nye medlemmer 
BAGSIDEN 

side 3 

side 4 

side 9 

side 11 

side 12 
side 14 

side 15 
side 16 

Forsiden: Dagligstue fra 1950'erne. Familien var netop 
flyttet ind i det nyopførte 'Bredalsparken', som i år kan 
fejre sit 40 års jubilæum (se omtalen inde i bladet). 

Fotos: Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv. 

HVIDOVRE LOKALHISTORIE, udgives af Hvidovre Lo
kalhistoriske Selskab, udkommer fire gange årligt og 
tilstilles selskabets medlemmer. 

Redaktion: Per E. Hansen 
Kjeld Jørgensen 

Adresse: Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv 
Medborgerhuset 
Hvidovrevej 280 
2650 Hvidovre 

ISSNnr.: 0902-3046 

Til medlemmerne ! 

En god og hæderlig sommer, kan vi sige om 
tiden, der netop har forladt .os. Foran lurer 
vinterens "sorte hul" og det skal vi jo igen
nem. På den anden side har efterår og vinter 
også sin charme. 
Det er mødetid for venner og bekendte. For 
folk, som deler fælles interesser og har det 
godt i hinandens selskab. 
For lokalhistorien i Hvidovre bliver det også 
tiden, hvor vi skal indvie vort mødested, Ryt
terskolen. Vi håber, at dette fine gamle for
samlingssted vil blive en god ramme for lokal
historiske venner i Hvidovre. Vi ønsker, at 
stedet vil give anledning til mange hyggelige 
stunder for vore medlemmer og til gavn for 
lokalkulturen i vor by. 
Mød talstærkt op til indvielse fredag d. 10. 
november! 

Redaktionen. 

3 



lllFllll� STllll� 
Det er muligt, at nogle af vore 
læsere ser på overskriften til 
denne artikel og tænker:" Hvad 
har nu det medlokalhistorie at 
gøre?". 
Ordet er et af de mange låne
ord, som efterhånden har fundet 
ind i det danske sprog. Det bli
ver tit brugt i flæng, og det er 
ikke enhver dansk ordbog, der 
har det med i sit repertoire.Jeg 
tillader mig derfor at oversæt
te til almindeligt dansk.Frustra
tion kommer fra latin og bety
der skuffelse. Denne følelse.ind
rømmer jeg, burde ikke indgå i 
lokalhistoriens hverdag udover, 
selvfølgelig, de skuffelser, vi 
møder i fortiden.og som vi prø
ver at klarlægge og beskrive for 
nutiden. 
Hvorfor så bruge dette latinske 
ord i stedet for i overskriften 
bare at skrive: SKUFFELSE !!. ? 
Fordi FRUSTRATION har en de
finition, som jeg synes passer 
meget godt til de følelser, jeg 
har for Hvidovres lokalhistorie 
for tiden. Ordet blev oprinde
ligt brugt i psykiatrien i betyd
ningen: at nedtrykke( eventuelt) 
at nulstille et menneske, ved at 
forhindre samme menneske i at 
tilfredsstille sit behov. Person
ligt behøver jeg ikke at frygte 
for at blive nedbrudt eller nul
stillet, for jeg kan stadig sidde 
derhjemme og dyrke mit behov 
for lokalhistorie.som jeg altid 
har gjort. Nej, skffelsen ligger 
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et andet sted. Sagen er den, at 
nu gikdet lige så godt. 
Forklaring !!! Hvidovre kommune 
havde i sine bestrc:.belser for at 
bekæmpe arbejdsløsheden blandt 
vore unge, f ået den udmærkede 
ide: at starte et projekt, med 
lokalhistorien som drivkraft. Øv
righedens interesse for Hvidov
res historie har altid kunetligge 
på et meget lille sted, så det 
var med stor glæde, at vi følte 
de milde vinde, der pludselig 
blæste fra den kant.Her skal det 
lige bemærkes, at Hvidovre Lo
kalhistoriske Selskab ikke er no
gen helt almindelig Akvarieklub 
eller Kanariefugleforening ( med 
al respekt for de pågældende 
interesser ) . 
Vi udfører et stykke arbejde, 
som enhver kommune bør op
muntre og tilskynde, for lokal
historie handler i høj grad om 
at skabe lokal identitet og give 
mere kvalitet til livet i vores 
by. Derfor var Lokalhistorisk 
Projekt også lige noget, vi kunne 
bruge. 
Her blev der opfyldt mange go
de ting. For det første blev de 
unge engageret med et menings
fyldt stykke arbejde. Der blev 
samlet ind, interviewet, fotogra
feret, redigeret og arrangeret 
en masse. Resultaterne fremkom 
i form af en del hæfter, bøger 
og blade, som vi kan være stolte 
af her i Hvidovre. Jeg har del
taget i flere udenbys forsam-

linger, hvor man med beundring 
spurgte til Hvidovre og det lo
kalhistoriske projekt. 

For det andet-må jeg tilstå- at 
selvom interessen for historiske 
emner og dermed også lokalhi
storien er stigende, så kniber 
det med at organisere de kræf
ter, der skal levere resultaterne. 
Vi har i Hvidovre Lokalhistoriske 
Selskab ca. 300 medlemmer, 
som vi er meget glade for, og 
som vi prøver at underholde og 
engagere, så de føler, at de får 
noget for deres kontingent. Men 
vi er "Tordenskjolds Soldater'', 
når det drejer sig om sekreta
riatsfunktioner , klargøring til mø
der, PR-virksomhed o.s.v. Dette 
kunne overkommes, og vi havde 
jo de unge i projektet til for
midling af de øvrige resultater, 
og alle kunne være tilfredse. 

Så fejrede vi Selskabets 10 år ,og 
på generalforsamlingen glædede 
vi os over udsigten til at over
tage den færdigrestaurerede 
Rytterskole. Nu skulle der rig
tigt tages fat på arbejdet med 
kommunens historie. 

Det bliver også til noget. Det 
lover jeg; men det bliver med 
reduceret kraft.I sommerens løb 
blev det nemlig meddelt fra po
litisk, kommunal side, at man 
anså de unge i projektet for at 
være for velfunderede, og at de 
altså intet behov havde for at 
være i arbejdsløshedsprojekt. 
Projektet lukkede den 1.9.1989. 
Derfor overskriften: 

FRUSTRATION 

Nå, men i lokalhistorien er vi i 
vane med at se bagud. Der skal 

jo også kigges den anden vej.Ti
den nærmer sig, da vi kan præ
sentere det sidste skud på 
stammen : Rytterskolen. Den er 
ved at være klar efter et par 

De unge ansat te har på taget 

sig en række fotograferingsop

gaver, der ellers ikke havde 

været ressourcer til - fotos 

til uvurderlig gavn for Arki
vet og for det lokalhistoriske 
arbejde fremover. 
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års restaurering.Det må siges at 
være en værdifuld erhvervelse for 
det kulturelle liv i Hvidovre. For 
lokalhistorien er det en landvin
ding. Nu gælder det bare om at 
udnytte denne chance. 
Resultatet af Rytterskolens re
staurering kan vi takke en hånd
fuld unge kvinder for.De var til 
sluttet et lokalt projekt for ar
bejdsløse, og i dette tilfælde, 
kvinder, som beviste deres 
kunnen inden for normalt mand
lige håndværksfag. Det er blevet 
et flot stykke arbejde.og vi tak
ker for deres samvittighedsful
de udførelse af jobbet. Rytter
skolen står idag i en bedre 

stand, end den har gjort i man
ge år, måske end nogen sinde. 
Hvad vil vi så med dette hus ? 
Vi har i selskabets bestyrelse 
debatteret de muligheder, der 
foreligger. Ligesom arkivar Poul 

Sverrild ved det seneste med
lemsmøde, den Il. sept.,kom med 
forskellige forslag til aktiviteter 
Der blev nævnt f.eks. studie
kredse, slægtsforskning, billedi
dentif ikation, registrering, in
terview og udstillinger ,og vi 
spurgte de ca.50 fremmødte 
medlemmer om deres interesse i 
aktiv deltagelse ,og ca. 20 med
delte, at de gerne ville delta
ge. 

Projektmedarbejder dybt koncentreret om arbejdet (billedet er 

taget i 1986, mens Projektet havde til huse på Sønderkærskolen). 
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Medarbejdere ved Lokalhistorisk Projekt udfører opgave "i marken". 

Der bliver lavet en liste over de 
forskellige aktiviteter, og vi hå
ber at få "gang i den" i den 
kommende vinter. Et par damer 
meddelte interesse for at få et 
stykke af Rytterskolens have ud
lagt og plejet som urte- og 
krydderhave. Altså med gamle 
lægeplanter o.l. Vores "grand old 

lady", Thora Christiansen, med
delte, at hun var god til at va
ske op, og det skal der jo også 
være nogen, der gør. 
Vi får nemlig brug for alle dis
se hjælpende hænder også til at 
erstatte de unge, som vi altså 
ikke har mere. 

Per E. Hansen 
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Også Hvidovre Avis 
udtrykte ærgelse 
og beklagelse over 
lukningen af Pra
j ekte t! 

\ 

I 

') 
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BYFESTEN 

Den lille bod på rådhuspladsen havde mange besøgende under byfes
ten. Her er der en pause for bestyrelsesmedlemmerne Elsted Jensen 

og Per E. Hansen. 

år deltog lokalhistorien i by
festen med en bod på rådhus
pladsen både lørdag og søndag. 
Det var selskab og arkiv, der 
sammen havde stadepladsen og 
vi vaar der naturligvis først og 
fremmest for at vise flaget og 
gøre reklame for vores sag, der 
jo burde engagere langt flere, 
end det er tilfældet i dag. Sam
tidig havde vi arkivets udgivelser 
til salg, og vi kunne levere giro
kort til dem, der var interesse-

ret i at blive medlem af vort 
selskab. 
Der blev solgt nogle få bøger ,og 
vi fik talt med mange. Enkelte 
nye medlemmer fik vi vist også 
hvervet. 
I den forbindelse kan vi medde
le, at vi nu er så tæt på at væ
re 300 medlemmer, at tallet 
nok er nået, når dette blad er i 
medlemmernes hænder. 
Vi satte os tallet 300 som mål 
for denne jubilæumssæson. Det 
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er altså lykkedes. Det er en re
el vækst på omkring 50 medlem
mer på et år. 
Med fare for at lyde fantasi
fulde vil vi nu sætte os et lidt 
mere langsigtet mål, der hedder 
50 0 medlemmer. Det er af ko
lossal betydning, at vi bliver 
flere, for det vil give os mu
lighed for at lave ting for med
lemmerne, som vores økonomi i 
dag simpelthen er for lille til. 
Vi ser med misundelse på vores 

naboselskaber iden nordlige del 
af amtet.som med medlemstal 
på omkring 100 0  kan lade med
lemmerne få et stort og flot 
årssrift i bogtryk som en del af 
medlemsskabet. 
Prøv at vise din nabo nogle af 
vore udgivelser eller giv ham/ 
hende Lokalhistorisk Selskabs lil
le folder. 
Jo flere medlemmer vi er, des 
bedre kan vi arbejde, og jo me
re spændende bliver det at være 
r:1odlem af selskabet. 

* * * 

10 

I l ;,-

Et af Hvidovres mest markante 
byggerier 11Bredalsparken" har 
fejret sit 40 -års jubilæum med 
udgivelsen af en bog.Af delings
bestyrelsen tog allerede knapt 
to år før jubilæet initiativ til 
bogen, og på jubilæumsdagen fo
relå så en flot bog på knap 100 
sider. 

Forfatterne , Lisbeth Magnussen 
og Poul Sverrild, har ved hjælp 
af interviews, beboerblade og et 
stort kildemateriale fra Dansk 
Almennyttigt Boligselskab og 
Bredalsparken givet et fyldigt 
billede af udviklingen i Bredals
parken gennem de fire årtier. 

I billeder og tekst får vi et ind
tryk af de rammer, som Bre
dalsparken har skabt for børns 
og voksnes liv i bebyggelsen. 
Også det arkitektoniske og bo
ligpolitikken, som har præget 
Bredalsparken gennem dens 10-
årige opførelsesperiode bliver y
derst indgående behandlet. Det 
er en meget smuk jubilæumsbog, 
som forhåbentlig ikke blot vil 
vække misundelse i andre større 
boligbyggerier, men også vil fø
re til, at der bliver skrevet hi
storie om andre byggerier her i 
vores kommune, hvor boligbygge
riet er så markant en del af 
vores hverdag. 
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TEMADAG OM LOKALHISTORIE 
Lørdag den 23.9.1989 var Lokal
historisk Selskab vært for en lo
kalhistorisk temadag i Hvidovre. 
Arrangementet blev til i samar
bejde med Sammenslutningen af 
Lokalhistoriske Foreninger( SLF ) 
der er vor forenings landsorga
nisation. 
Dagens tema var "Forstadshisto
rie" , og de indbudte var repræ
sentanter for hovwedstadsområ
dets lokalhistoriske selskaber og 
arkiver. 
Temadagen fandt sted i Cafeen 
og i tre af studielokalerne på 
Medborgerhuset. Dagen var sam -
mensat som en kombination af 
foredrag, mindre indlæg og ar
bejde i grupper. 
40 personer (heraf kun 4 fra 
Hvidovre )forlokkedes ikke af lør• 
dagens usædvanlig gode vejr, 
men mødte op for at bruge syv 
timer på lokalhistorien. 
Dagen blev indledt med et fo
redrag om forstædernes historie 
i Danmark af arkivar Poul Sver
rild, og derpå kom et ved Han
ne- Lene Toft Jens en fra Plans ty· 
relsen om forstædernes uudfor
skede historie. H- L T J er med
forfatter af bogen om Vesteg
nen, som blev udgivet af Kbhvns 
Arnt for et par år siden. I fore
draget kom hun også ind på de 
særlige problemer omkring byg
ningsregistrering og især byg
ningsbevaring i forstæderne, hvor 
jo hovedparten af bygningerne er 
relativt unge. 

Efter frokosten var der først o
rientering om amtsmuseumsrå-
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dets arbejde i Københavnsområ
det. Redegørelsen gav et glim
rende indblik i, hvor små mulig
hederne er for at få optimal 
dækning af lokalområdernes be
hov med de ressourcer, der står 
til rådighed inden for arkæolo
gien her i amtet. 
Margit Mogensen, arkivar i Rigs
arkivet og konsulent for SLF, 
fortalte om de muligheder, der 
der er for at trække på bistand 
fra SLF i forbindelse med udgi
velsesarbejde. 

Endelig orienterede repræsentan
ter for de lokalhistoriske fore
ninger i Farum, Valby og Sølle
rødom deres arbejde med lo
kalhistorien. 

Afslutningsvis gik forsamlingen i 
grupper for at diskutere, om der 
var behov for at arbejde med 
forstadshistorien som en særlig 
disciplin, og hvad man helt kon
kret kunne gøre for at komme i 
gang med de opgaver, der rum -
mer så mange fælles elementer 
for hele det storkøbenhavnske 
område. 
Efter syv timers arbejde kunne 
deltagerne skilles i en positiv og 
optimstisk stemning, da frem
mødet og deltagernes engage
ment lover godt for det bredere 
lokalhistoriske arbejde i vores 
region. 
Set med Hvidovre-briller var det 
især glædeligt at hilse på en så 
talstærk Rødovre-delegation. Det 
er helt oplagt, at vi sammen 
med vor nabokommune mod nord 
tager fat på nogle fælles emner. 

j 

Der kan være tale om et sam
arbejde på mange felter, fra 
fælles arrangementer til udarbej 
delse af fælles publikationer om 
f.eks. Damhussøen. Berørings
fladerne er mange, og det gæl
der jo om at udnytte vore spar
somme ressourcer bedst muligt. 

Fra SLF, der finansierede ho
vedparten af arrangementet (der 
var dog endeltagerbetaling på So 
kr.), har der efterfølgende til
flydt Hvidovre Lokalhistoriske 
Selskab stor ros for arrange
mentet, en ros, som vi natur
ligvis med glæde tager til os. 

PSV 

En del forstadsbyggeri er trods en relativ lav alder af en sådan 

karakter, at vi ikke tøver med at pege på det som bevaringsvær
digt. Her for eksempel et billede af elementbebyggelsen ved Eng
strands alle, "Papegøjehusene". Dette allertidligste eksempel i 
Danmark på gennem-industrialiseret byggeri af høj kvalitet, må vi 

uden tvivl betragte som bevaringsværdigt i sin helhed. 
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NYE ABNINGSTIDER 
0 
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Lokalhistorisk Arkiv 
Pågrund af stærkt voksende bru
gertal på arkivet har det været 
nødvendigt at udvide åbningsti
den, Samtidig er det ligeså nød
vendigt at indskærpe, at der kun 
i undtagelsestilfælde vil være be
tjening på arkivet uden for åb
ningstiden. 
Detteårs besøgstal tegner til at 
vokse med mellem 60 og 70 % i 
forhold til besøgstallet i 1988, 
og det er jo glædeligt; men da 
Lokalhistorisk Projekt nu er luk
ket, må brugerne indstille sig på 

at den service, arkivet kan yde, 
vil være faldende. 
ovedparten af arkivarbejdet er 
opgaver med ordning og regi
strering, og det er opgaver, der 
er " usynlige" for arkivets bruge
re; men arbejdet skal udføres 
for at arkivet kan fungere og 
udfylde sin plads. Disse arbejds
opgaver skal sammen med en 
lang række andre opgaver 
udføres uden for åbningstiden.så 
derfor er arkivet ikke tilgænge
ligt uden for de nu 9 ugentlige 
åbningstider. 

DE NYE ÅBNINGSTIDER: 

14 

tirsdage 

onsdage 

torsdage 

kl. 13 - 16 

kl. 13 - 16 

kl. 16 - 19 

�� 

DET KAN NÅS ENDNU 

Selvom medlemstallet nu har rundet de 300,  skal vi 
som tidligere omtalt i dette blad ikke hvile på laur
bærrene. Det kan endnu nås at blive meldt ind og 
modtage den bogpakke, som nye medlemmer får i 
anledning af jubilæumssæsonen. 

SKAF NYE MEDLEMMER - INFORMATIONSFOLDER 
MED INDMELDELSESKORT FÅS PÅ ARKIVET! 
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Hvidovre Rytterskole er nu færdigrenoveret, og vil fremover danne 
rammen om Selskabets mange aktiviteter. Samtidig med indvielsen i 
november, udkommer en bog om Rytterskolen. 
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