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HISTORIEN OM HVORFOR ET VEJNAVN BLEV ÆNDRET
Et af vore forhenværende medlemmer, Georg Lindewall, har sendt foreningen dette lille historiske tilbageblik. En
lille, men morsom episode, som nu kan indgå i Nymarkens historie sammen med andre tidligere historier. Her
kommer så historien om hvorledes Fortvænget fik sit navn.
Datoer og navne er for en stor dels vedkommende gået i glemmebogen (min altså), men de kan jo findes i
Grundejerforeningen Nymarkens protokoller. Det må have været i 1959-60 det foregik. Jeg var til foreningens
generalforsamling i Saxogården, Saxogade. Havde et forslag med til bestyrelsen som gik på, at få et nyt navn til
vores vej , der dengang hed Fortvej. Min begrundelse var den, at flere af grundejerne på vejen havde mange
gener på grund af vejnavnet. Disse gener opstod ved den omstændighed, at der i Rødovre ligger en meget større
og længere vej med det samme navn som åbenbart er bedre kendt end den lille, korte vej i Avedøre. Én af
naboerne oplevede således ofte, når svigermor skulle sendes hjem og han ringede efter en hyrevogn, at den kørte
til Rødovre (hvor ingen havde bestilt taxa) med sure chauffører som resultat! Selv har jeg oplevet, at alle vore
mursten til huset blev læsset af på Fortvej i Rødovre. o.s.v. o.s.v.
Jeg mente, at der var grunde nok til at få gjort noget ved sagen! Formanden Otto Sørensen var dog ikke af
samme mening for han forklarede efterfølgende at det skam ikke var så enkelt at få udskiftet et fungerende
vejnavn og anbefalede mig derfor at trække mit forslag tilbage! Herefter var der valg til bestyrelsen. Et
bestyrelsesmedlem var afgået ved døden og der skulle vælges et nyt. Det var der som sædvanlig ingen der havde
lyst til at blive, så forsamlingen begyndte at råbe på forslagsstilleren, mig! Nå, ja tænkte jeg, så kunne jeg måske
selv gøre noget ved det vejnavn. Som tænkt så gjort. Jeg tog til Glostrup Rådhus (hvor vi jo hørte til dengang) og
talte med flere medlemmer af kommunalbestyrelsen om problemet. De kunne alle godt se vores problem. De
undrede sig over at Grundejerforeningen Nymarkens bestyrelse ikke havde tænkt på det da de i sin tid havde
valgt vejnavne til området!!!
Man pålagde mig derpå at foretage en høring blandt de 21 parceller på Fortvej dels om man havde noget at
indvende imod et nyt vejnavn, dels at indsamle forslag til et nyt. Der var kun to grundejere som havde
indvendinger imod et nyt navn hvoraf den ene, som han sagde:
”Håbede at vi kunne beholde det nuværende navn hvis vi ikke fik et nyt!!!”
Af forslag til et nyt vejnavn var der bl.a. Sommerfuglevej Estrupsvej, Violvej, Musvitvej o.s.v., men det blev min
egen kone Ingrids forslag: Fortvænget, der blev valgt af kommunalbestyrelsen i Glostrup. Hele processen varede
kun et par måneder og så vidt jeg erindrer fik vi nyt vejskilt omkring nytår 1960-61.
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