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NYT FRA 
FORMANDEN 

Velkommen 

Tirsdag den 26. januar besluttede 
Avedøre Selskabet på en ekstraor
dinær generalforsamling at ophøre 
som selvstændigt selskab og give 
de medlemmer, der havde lyst, 
mulighed for at indtræde i Hvid
ovre Lokalhistoriske Selskab på de 
vilkår, der var udarbejdet af de 2 
selskabers bestyrelser. 

Gennem 2 112 år er der arbejdet på 
denne ordning, hvor det bl.a. sik
res, at der også fremover vil være 
emner og områder fra Avedøre, 
som tages op i et Avedøre udvalg 
med henblik på publicering og af
holdelse af arrangementer. 

Avedøre Selskabet har bestået i 
godt 8 år og medbringer en stor 
samling også omhandlende tiden, 
hvor Avedøre hørte til Glostrup 
kommune. Allerede nu kan en me
get stor del af dette materiale ses 
på Historiens Hus hjemmeside. 

Vi glæder os over de nye mulighe
der for at samarbejde om det lo
kalhistoriske i Hvidovre og Aved
øre. 

Vi har skullet sige farvel til Birgitte 

Slenes fra Historiens Hus, der var 
redaktør på vores medlemsblad. 
Birgitte har fået ny job og havde 
ikke længere mulighed for at vare
tage jobbet som redaktør. 

Midlertidigt overtager Poul Sver
rild denne opgave, men der skal 
lyde en opfordring til interessere
de i redaktørposten om at henven
de sig enten til Poul Sverrild eller 
formanden . Bladet udkommer 4 
gange årligt og sker i samarbejde 
med et redaktionsuvalg. 

Medlemsbladet har haft et tema i 
4 numre om elevers oplevelser af 
folkeskolen i Hvidovre i 10 årene 
fra 1950 til 1990. Vi vil forsøge at 
udgive en publikation om skolen i 
Hvidovre 1910 -2010. Endvidere 
er det besluttet at arbejde med et 
nyt tema i bladet , hvor Hvidovres 
kystlinie er omdrejningspunktet. 
Ud over arkivets samling om dette 
område, vil vi meget gerne i kon
takt med medlemmer, som kan 
have noget at sige om kystområ
det. Kontakt Benny Riisager, Poul 
Sverrild eller formanden, hvis man 
er interesseret i at medvirke med 
bidrag til enten skolepublikatio
nen eller kystlinietemaet. 
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HYGGELIGE TIMER 

I RYITERSKOLEN 
af Jette Randal-Lund 

Svend Mortensen' s fortællinger 
om sine husdrømme: 

"At bygge eget hus på Hvidov
re Strandvej - og gøre det!" 

En torsdag aften og en mandag 
eftermiddag beskrev Svend Mor
tensen sit projekt. Via billeder og 
udførlige fortællinger, levende
gjorde han for os interesserede 
tilhørere, hvordan ønsket om hu-
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set blev til virkelighed. 

Med afsæt i et lille sommerhus 
blev der bygget en helårsbolig på 
parcellen. 

Årene fra 1958, som var Svends 
første år på grunden, og op gen
nem 6oerne, 7oerne, 8oerne samt 
i starten af 9oerne, hvor det færdi
ge hus tydeligt vise,r at ihærdig
hed, faglighed og engagement fra 

I 

Rytterskolens skolestue er en god ramme om mindre møder, hvor der lægges 

mere op til samtale og debat end rammerne i Lille Friheden opfordrer til. 

kone, familie, naboer og venner 
med håndværker baggrund mulig
gjorde drømmen. 

Svend mistede sin Jytte sidste år, 
men af billederne fremgik det ty
deligt, at hele byggeriet var fælles 
drøm og opgave. 

Svends interesse for tekniske fi
nurligheder og udfordringer, samt 
hans store lokalhistoriske viden, 
var inspirerende. Måske mest for 
lokale "sydbeboere" og alligevel 

indeholdt hans diasshow også ind
tryk af historien i lygtepæle, hæk
ke, udsigter og naboer. 

Tak til Svend for initiativet og go
de historier fra det virkelige liv. 

Bogen STRANDV ANG en grund
ejerforening ved Hvidovre Strand 
af Svend Mortensen og Hans Chr. 
Thomsen kan stadig købes i Histo
riens Hus, Alarmpladsen 3, Aved
ørelejren, 2650 Hvidovre. 
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AVHINGSTEN 

Mandag den 18. januar havde vi 
besøg af Jens Knudsen, der fortal
te om sine oplevelser med Hav
hingsten fra Glendalough. Det blev 
en spændende og interessant af
ten, hvor vi både med humor og 
stor faglig viden blev præsenteret 
for såvel forberedelserne som sel
ve sejlturen med det genopbygge
de vikingeskib på 30 meter. 

Jens Knudsen var turens hovme
ster på turene til og fra Dublin, 
hvor.han skulle sørge for forplej
ningen til de 65 personer (12 kvin
der og 53 mænd). Strabadserne og 
oplevelserne var mangfoldige. Det 
tog ca. 3/4 år at forberede madpla
nen, og der skulle f.eks. indkøbes 
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af Ole Asbjørn Petersen 

1,2 tons havregryn med miisli til 
de sultne "vikinger". Kødet blev 
konserveret i særlige vakuumind
pakkede poser, så det kunne holde 
sig i 11 dage. 

Foredraget var så levende, at man 
nærmest følte sig som med på ski
bet. Spørgelysten efter foredraget 
var stor, blot var det ærgerligt at 
teknikken svigtede, så vi ikke fik 
set den medfølgende DVD optaget 
på turen. Jens Knudsen gjorde op
mærksom på, at der i forbindelse 
med udstillingen på Roskilde Vi
kingeskibs Museum kunne ses en 
video, der i meget flot lyd og bille
der beskrev turen. 

I skrivende stund ligger sneen tykt 
over Hvidovre og omegn. 

Biler er sneet inde på parkerings
pladserne, fuglene puster sig op på 
grenene, S-togene kører uregel
mæssigt, og endnu et lavtryk er på 
vej med mere sne, der endnu en 
gang vil vise, hvor følsomt vores 
moderne samfund er i forbindelse 
med vejrfænomener lidt ud over 
det sædvanlige. 

Danmark har nu oplevet meget 
strengere vintre i tidligere tider
som de meget ældre vil kunne hu
ske. 

Krigsvintrene! De sne- og isvintre, 
hvor færger lå indefrosset, og hvor 
ørerne frøs af, hvis man ikke pas
sede på. Dengang klaredes sneryd
ningen ved, at snefogeden udskrev 
mandskab fra gårdene i Hvidovre, 
som med skovle ryddede vejene. 
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DRØMMEN OM KOLONIHAVEN 
af Poul Sverrild 
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Rigtige kolonihaveforeninger, har 
Hvidovre ikke haft så mange af, 
som vores nabokommuner mod 
øst og vest, men vi har da bevaret 
fire af slagsen. 

Kolonihaverne var oprindelig sva
ret på ønsket om lys og luft til ind
byggerne i byernes tætbebyggede 
arbejderkvarterer. I dag fungerer 
de også som sommerboliger for 
borgere med glimrende helårsboli
ger, som bare ønsker et fristed til 
sommerlivet. 

Kolonihaven har altid været det 
sted, hvor man kunne udtrykke sig 
direkte i udformningen af sin bo
lig. 

Det finder vi heldigvis også i Hvid
ovre, hvor dette eksempel på have 
- og husudsmykning bringer en 
hyldest til "the King". 

På husets navneskilt står 
"Graceland", og som i et tempel 
opført på facaden ses Elvis him
self. 

Vi kan med sikkerhed konstatere, 
at "Elvis has left the building!" 

.p 

GENERALFORSAMLING 

2010 

Mandag d. 8. marts 
kl. 19.00 Lille Friheden 2 

Generalforsamlingen kræver 
ikke tilmelding 
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Kære medlem! 

Sammen med dette nummer af Hvidovre Lokalhistorie fremsendes gi
rokort til indbetaling for 2010. Betaling er uændret kr. 125 og for pen
sionister kr. 100. Betaling kan foregå på posthus, i bank, netbank eller i 
Rytterskolen tirsdagene d. 16. februar, 23. frbruar, 9. marts og 16. marts 
mellem kl. 10.00-12.00. Sidstnævnte giver naturligvis også anledning til 
at se, hvordan Rytterskolen er indrettet. 

Indbetaling vil også kunne foretages på generalforsamlingen mandag den 
8. marts 2010 i Aktivitetssalen i Lille Friheden, Strandmarksvej 2. 

Alle, der har indbetalt kontingent senest den i. marts 2010, deltager i lod
trækningen om 10 flasker god rødvin. Vinderne udtrækkes i kaffepausen 
på generalforsamlingen den 8. marts i Lille Friheden. 

Indkaldelse til generalforsamling. 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 
kl. 19.00 i Lille Friheden. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være forman
den i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

I tilknytning til generalforsamlingen vises anden del af den gamle Hvid
ovre film (fortsættelse fra sidste års generalforsamling) hvor arkivleder 
Poul Sverrild vil kommentere. 

Dagsorden: 

1 Valg af dirigent 

2 Formandens beretning 

3 Arkivlederens beretning 

4 Fremlæggelse af revideret regnskab 

5 Behandling af indkomne forslag 

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

7 Valg af revisor og revisorsuppleant 

8 Eventuelt 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer + 2 medlemmer fra kommunens kul
tur- og fritidsudvalg (perioden 2010-2014). 

Der skal i lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer. 

År 2010 skal der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Suppleanter, revisor/revisorsuppleant vælges for et år. 

På valg er: 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Suppleanter: 

Revisor: 

Revisorsuppleant: 

Ejvind Jensen og Vagn Bach er 
(villige til genvalg) 

Birte Gerdes og Lars Bo Henriksen. (1 år) 
(villige til genvalg) 

Hubert Steffensen. (1 år) 
(villig til genvalg) 

Inge Larsen. (1 år) 
(villig til genvalg) 

Med venlig hilsen 

Ole Asbjørn Petersen 

Formand for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 
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SKAL VI KØRE SAMMEN? 
af Ejvind Jensen 

Bestyrelsen har drøftet muligheden for evt. privat kørselsordning i forbin
delse med udflugtsarrangementer. 

Baggrunden herfor er, at det er blevet meget dyrt at leje busser. En kør
selsordning, hvor man er med til at betale for benzinudgifter ved kørsel i 
private biler til ture i nærområdet vil øge vores muligheder for at arrange
re ture til rimelige penge. Vi forestiller os, at hver gæst betaler 1 krone pr. 
km til dem, der lægger bil til. 

Det er dog nødvendigt, at få et overblik over, hvor mange bilejere, der evt. 
vil være interesseret, og hvor mange biler og pladser, der rent faktisk er til 
rådighed, inden vi laver arrangementer af nævnte art. 

Klip ud og aflever bonen på Rytterskolen eller til et bestyrelsesmedlem, eller rn 
bestyrelsesmedlem. Adresserne findes i bladet. 

Navn 

Adresse 

Telefonnr 

MaU adresse 

Antal pladser til gæster 

Bemærkninger til forslaget 
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KULTURARV 2650 -NUOGSÅINORGE 

af Poul Sverrild 

Da Hvidovre blev kulturarvskom

mune i 2006, var det ikke til at 

vide, at det tidsbegrænsede pro

jekt ville få så overvældende gen

nemslagskraft udenfor kommu

nens grænser. 

De tankesæt, som lå bag Hvidov

res kulturarvsarbejde, har vist sig 

at være af interesse for mange an-

dre kommuner, og også i statslig 

sammenhæng er Hvidovres erfa

ringer blevet bragt i spil. 

Interessen for kulturarvsværdier

ne i velfærdssamfundets bygnings

masse bare vokser og vokser i dis

se år. Fonden Realdania har sat 

store midler af til arbejdet, og Kul

turarvsstyrelsen har det som 

statsningsområde i de kommende 

år. 
At det er lykkedes os at sætte 

Hvidovres bygningsarv poå land

kortet vidner efterspørgslen om 

viden om vores projekt om. 

I november havde to norske stats

lige styrelser hver for sig bud efter 

foredrag om vores arbejde, så de 

fik hele beretningen om Hvidovres 

vej fra historieløs forstad til front

løber i arbejdet med den folkelige 

bygningsarv. 

I indeværende år er der også inter

nationalt bud efter Hvidovres 

bygningsarv fra Balticum til Mexi

co. 

Hvidovre blev bogstaveligt sat på 

landkortet i den norske statslige byg

gestyrelse. 
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Postkort tegnet af maleren Christian Hansen for Hvidovre Lokalarkiv i 1990-

erne. Motivet med er Stationsbyens "Store Hus" set fra øst/nordøst hen over en 

af de sidste store byggegrunde i Avedøre. 
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RINGEN ER SLUTTET 

MELLEM FORTID OG FREMTID 
af fhv. næstformand i Avedøre-Selskabet Jørgen Salhauge 

Forhistorien 

Da Avedøre i 1974 blev flyttet fra 
Glostrup kommune til Hvidovre 
kommune, skete der lokalhistorisk 
et tab. Glostrup lokalhistorikerne 
havde fulgt Avedøre nøje og be
skrevet det meste fra gamle dage, 
men det ophørte i 1974. Og Hvid
o\rre havde naturligvis ikke den 
samme fornemmelse for Avedøres 
historie, og især mange af de gam
le Avedøreborgere gik og savnede 
en mulighed for at dele deres erin
dringer med andre. 

Men der skulle nogle til at sætte 
det i gang. Det var faktisk Hvidov
re lokalhistoriske Selskab, der i 
1999 indbød en række mennesker 
til at forsøge at etablere et datter
selskab specielt for Avedøre. Men 
det kom til at gå anderledes - del
tagerne i de første møder, især det 
afgørende møde i Avedøres ældste 
skole i landsbyen, afslørede nogle 
gevaldige kulturforskelle som be
virkede, at man gik i gang med at 

opbygge eget lokalselskab i Aved
øre. 

En række af disse interesserede 
Avedøreborgere startede så i efter
året 1999 med at mødes en gang 
om måneden i vinterhalvåret og 
ved snakkemøder forsøgt at op
spore, samle og beskrive Avedøres 
historie. Ud fra disse møder fandt 
arbejdsgruppen det rigtigt at få 
arbejdet lagt i en fastere struktur 
og udarbejdede i efteråret 2001 
forslag til love. 

Den 24. januar 2002 blev der så 
indkaldt til en stiftende general
forsamling i Avedøre Kirke, hvor 
en af initiativtagerne, den lokale 
sognepræst Paul Kiihle, bød vel
kommen og causerede levende 
over Avedøres udvikling fra bon
desamfund til forstad, fra 300 ind
byggere til nu omkring 15 ooo ind
byggere. 

Til denne generalforsamling var 
mødt 50 Avedøreborgere, hvoraf 
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4 7 meldte sig ind i foreningen, 
som fik navnet AVEDØRE
SELSKABET. Samtidig blev der 
oprettet en hjemmeside, hvor alt 
indsamlet stof blev indlagt, da 
man fandt at med denne informa
tionsmåde, kunne nå ud til mange 
interesserede også udenfor Aved
øre. Dette første møde blev også 
transmitteret af Hvidovre Nærra
dio og omtalt i Hvidovre Avis. 

Udvikling 

Siden denne spæde start har sel
skabet afholdt mange interessante 
møder, med hovedvægten på 
Avedøres historie, og meget mate
riale såvel i dokumenteret form 
(interviews m.v.) som i form af 
forskellige historier og indlæg er 
blevet indlagt på selskabets hjem
meside. Mange har henvendt sig 
med oplysninger og spørgsmål, 
når de har været inde på hjemme
siden, som på bl.a. denne måde 
har udviklet sig til flere hundrede 
sider gennem de forløbne år. 

De månedlige møder har ligeledes 
haft mange interessante fore
dragsholdere, hvoraf bl.a. kan 
nævnes kendte navne som Bent 
Østergård (Avedøre Skole), Jens 
Michael Gundersen (Avedøre Vin
center), Martin Nielsen og Kjeld 
Rasmussen (tidligere borgmestre), 
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Jørgen Chemnitz (Røde Kors), Ole 
Thorup (tidligere rektor ved Aved
øre Gymnasium.). Også flere loka
le Avedøreborgere, har ydet bi
drag om f.eks. Avedøres gartneri
er, grundejerforeninger, lokale 
myndigheder(kommune og politi). 

Det har gennem årene givet et 
bredt billede af Avedøre, såvel før 
som efter indlemmelsen i Hvidov
re Kommune i 1974. Også årlige 
skovture med historisk relation 
har været en del af selskabets akti
viteter, og har haft stor tilslutning 
blandt medlemmerne. 

Det gennemgående medlemstal 
har gennem årene ligget på om
kring 85. 

Afvikling 

Som i så mange andre foreninger, 
har der gennem de seneste år væ
ret problemer med at skaffe med
lemmer til bestyrelsesposterne 
samt foredragsholdere til emner 
om Avedøre. Det havde jo hele 
tiden været me 

ningen at holde historien indenfor 
Avedøres område, og ikke brede 
sig længere ud, og derfor måtte 
selskabet og dets medlemmer se i 
øjnene, at der skulle findes andre 
veje, hvis der fortsat skulle være 

mulighed for en fortsættelse. Man 
vendte sig igen til det eksisterende 
Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, 
og fik hurtigt en positiv dialog i 
gang vedrørende mulighederne for 
videreførelse af vore nuværende 
interesseområder gennem en fusi
on. Endvidere at få en mulighed 
for sikring af alle data, som lå på 
Avedøre-Selskabets hjemmeside. 

Efter nogle positive møder med 
Historiens Hus (Poul Sverrild), er 
alt materiale om Avedøres historie 
nu blevet overført til arkivets offi
cielle hjemmeside, og dermed sik
ret for fremtiden. 

På den seneste ekstraordinære ge
neralforsamling, den 26. januar 
2010, blev det, efter afstemning 
blandt medlemmerne, besluttet at 
nedlægge Avedøre-Selskabet, at 
overføre de nuværende medlem
mer til Hvidovre Lokalhistoriske 
Selskab på særlige vilkår samt i 
det nye regi at oprette et lokalt 
Avedøreudvalg til varetagelse af 
emner med speciel relation til 
Avedøre. 

Sammenslutningen træder i kraft 
pr. 1. februar og bekendtgøres på 
Hvidovre Lokalhistoriske Selskabs 
generalforsamling den 8, marts 
2010. Pr. i.februar 2010 er også 
Avedøre-Selskabets hjemmeside 

lukket ned, men en kopi af siderne 
er bevaret. 

Ringen er sluttet 

Hermed er en æra slut og endnu 
en historie er lagt til mange andre 
om Avedøre, 

Selvom det jo altid er trist at sige 
farvel til mange års virke, må det 
tilføjes at der er nået et mål, nem
lig at få fortalt en hel del om en 
lille bys omtumlede historie med 
mange sjove og interessante detal
jer, og ikke mindst at få disse be
varet i officielt historisk regi. 

Der er god grund til at takke såvel 
bestyrelsesmedlemmer som 
"menige" medlemmer for den ud
viste interesse for Avedøre
Selskabets virke gennem de for
løbne år, og som aktivt har med
virket til at Avedøre har fået sin 
del af Danmarkshistorien fortalt. 

Jeg håber også at de medlemmer 
som flytter med i det nye regi, fort
sat vil bidrage med nye og endnu 
ukendte detaljer om Avedøre. 

Hermed er ringen sluttet og vi er 
tilbage til udgangspunktet, nemlig 
som en del af Hvidovre Lokalhi
storiske Selskab. 
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MEDLEMS
ARRANGEMENTER 
2009/2010 

Mandag den 22. februar kl. 
19.00 fortæller Tom 
Wismann historien om Kø
benhavns Nyere Befæstning 
specielt om Søbefæstningen. 
Dette arrangementet følges op af 
en medlemsudflugt til Trekroner i 
Københavns Havn i maj eller juni 
måned. 

Tilmelding er nødvendig til arran
gementet den 22. februar. Fore
draget finder sted i Lilie Frihedens 
Aktivitetssal, og tilmelding skal 
ske på selskabets automatiske te
lefonsvarer 36473444 i tiden man
dag den 15. februar - søndag den 
21. februar. 

Generalforsamling den 8. 
marts kl. 19.00 i lille Frihe
den. 
Generalforsamlingen kræver ikke 
tilmelding. 

Rundvisning på Hvidovre 
Kirkegård ved Poul Sverrild 
torsdag d. 20. maj kl. 19. 
Mødested foran Rytterskolen. Til
melding sker ved afhentning af 
billetter på kommunens bibliote
ker eller Cirkusmuseet. Begrænset 
deltagerantal. 
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NOTITS 

Med krisens faldende priser på 
fast ejendom er der stigende akti
vitet på nedrivningerne i Hvidov
res villakvarterer. 

Det rammer også spændende huse 
som denne bungalow i Risbjerg
kvarteret. Her er der ikke bare det 
karakteristiske hjørnevindue og 
detaljerne i murværket, men også 
en original tagløsning, som ikke 
ses ret ofte på denne hustype. 

Det er en skæbne, som mest ram
mer de mange små og ofte dårligt 
vedligeholdte huse fra Mellem
krigstiden, men også statslånshuse 
fra 1950-erne bliver revet ned for 
tiden. Hvidovre har brug for, at 
kulturhistorisk interesserede en
gagerer sig i arbejdet med vores 
bygnings arv. 
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BESTYRELSEN FOR 
HVIDOVRE 
LOKALHISTORISKE 
SELSKAB 2009 

Formand Ole Asbjørn Petersen 

Grenhusene 53 

tlf. 3649 5785 

e-mail: 5002701@bredalsparken.dk 

Næstformand Benny Riisager 

Østre Kvartergade 11.st.tv. 

tlf. 3678 2968 

e-mail: beriis@hotmail.com 
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I disse dage afventer vi et lokalplanforslag, som vil åbne for nedrivning 
af den bevaringsværdige Risbjerggård. Hvad det er, der gør, at gården 
nu ikke længere er bevaringsværdig (det har den ellers været de seneste 
10 år i henhold til Kommuneatlasset) foreligger ikke oplyst. Under alle 
omstændigheder er det en god anledning til at huske på, hvilken betyd
ning Risbjerggård siden 1922 har haft for forsamlingslivet i Hvidovre. 
Og så er bygningen i øvrigt med sine langt over 100 år på bagen en af de 
få gamle bygninger, vi endnu har tilbage. 

ISSN 0902-3046 


