
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

H������� L�
��������� 
A������ �� H������� 

 
Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 

33. årgang - Nr. 3 -  2015 



 

2 

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 

Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads 1, 2650 Hvidovre 

Tlf. se bestyrelseslisten E-mail.: hlsredaktionen@gmail.com 

 www.hvidovrelokalhistoriskeselskab.dk 

 

Forstadsmuseet  Alarmpladsen 3, Avedørelejren, 2650 Hvidovre 

Tlf. 36490030 E-mail: forstadsmuseet@forstadsmuseet.dk
 www.forstadsmuseet.dk 

Redaktion:  Jørgen Snedled, Anja Olsen (ansvh. )  

 E-mail: hlsredaktionen@gmail.com 

Tryk:  Hvidovre RådhusTrykkeri. Trykt  i 600 eksemplarer  

Forsidefoto:  Byvandring: Hvidovre Nord 
      (Hvidovre Torv) Foto: Jørgen Snedled 
  

Indhold 

Nyt fra formanden Af Ole Asbjørn Petersen Side  3 

Avedøres første skole Af Lisbeth Hollensen Side 4 

Mineralvandsfabrikken SAXO Af Jan Andersen Side 12 

Karen Funch fortæller om sit liv Interview med  

 Af Jens Frederik Jørgensen Side 14 

Hvad skete der i Hvidovre for 

40 år siden - i 1975? Af Gitte Jakobsen Side 21 

Byvandring i Hvidovre Nord Af Jens Frederik Jørgensen Side 24 

Tur til Dragør Af Ole Asbjørn Petersen Side 30 

På cykeltur i fortidens sommerland Af Lisbeth Hollensen Side 34 

Vestvolden - Befæstningsdagen Af Mikkel Knudsen Side 36 

Søndagskoncert med SAFOLI Af Jens Frederik Jørgensen Side 38 

Sejer Andersen fortæller om sit liv Af Birgit Møller-Kristensen Side 39 

Medlemsarrangementer  Side40 

Rettelse af Gitte Jakobsen side 42 

Bestyrelse og udvalg  Side 43

  



3 

 

I skrivende stund her midt i 
sommertiden eller, hvad man 
ellers kan finde på at kalde den-
ne periode i år, er det godt at se 
frem til de aktiviteter, der ven-
ter i selskabet og på Forstads-
museet i den resterende del af 
året. Under medlems-
arrangementer 2015 kan man 
se de nærmere omstændighe-
der omkring de enkelte arran-
gementer. Jeg vil gerne benytte 
lejligheden til rose medlem-
merne i arrangementsudvalget 
for det store engagement, de 
lægger for dagen og ved den 
praktiske afvikling af arrange-
menterne.  

Samarbejdet med Forstadsmu-
seet omkring tilmelding til de 
enkelte arrangementer har fun-
geret særdeles godt med admi-
nistrationschef Pia Brandtberg 
som tovholder. Stort og småt 
fra smørrebrødsbestillinger til 
mere seriøse henvendelser har 
været klaret med humor og 

dygtighed. Pia har valgt at gå på 
pension efter mange års ansæt-
telse i Hvidovre kommune, og 
fra selskabet skal lyde de bedste 
ønsker om et godt otium og en 
tak for flere års godt samarbej-
de. 

Turen til Avedøre Stationsby 
mandag den 31. august har det 
været nødvendigt at ændre til 
mandag den 14. september 
samme tid og sted. Allerede til-
meldte har fået besked.  

I samarbejde med Hvidovre 
kommunes Musikskole afvikler 
vi et stort arrangement i anled-
ning af Musikskolens jubilæum. 
Det bliver et åbent arrange-
ment, men det er fornuftigt at 
tilmelde sig i god tid.  

Selskabets hjemmeside er som 
tidligere meddelt ændret, og det 
er glædeligt at se, hvor mange, 
der besøger den.  Sågar fra USA 
og Rusland har der været besøg. 

 Både selskabets hjemme side 
www.hvidovrelokalhistoriskesel
skab.dk  og Forstadsmuseet 
www.forstadsmuseet.dk er et 
besøg værd.   

 
Enkelte af vore medlemmer har 
overset fristen for indbetaling af 
kontingent, og de vil med mod-
tagelsen af dette blad få en be-
sked herom.  

N�� ���  ������ !� 

Af Ole Asbjørn Petersen 
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Af Lisbeth Hollensen 

I sidste nummer fortalte vi 
om Rytterskolen i rækken af 
skoler, der ikke længere er i 
brug. I Avedøre havde man 
intet mindre end tre skoler, 
inden man i 1956 kunne slå 
dørene op for den nuværende 
og stadig eksisterende skole, 
Avedøre Skole. Vi bringer her 
fortællingen om Avedøres før-
ste skole via et uddrag af bo-
gen ”Avedøre – en landsby 
vest for København. Avedøre 
Skole gennem 200 år”, skre-
vet af Bent Østergaard, 1981.   

Avedøre får sin egen  

skole 1781  

Børnene blev gennem år-
hundreder overhørt i Glos-
trup kirke i udenadlærte sal-
mer og katekismus. En degn 
gentog teksten, indtil børnene 
– eller nogle af dem – kunne 
opremse den udenad. Denne 
undervisning af børnene fore-
gik gerne søndag morgen før 
gudstjenesten. Om de børn, 
der som tilfældet var med 
Avedøre, ikke boede i kirke-

byen, skrev Sjællands biskop 
Peder Palladius omkring 
1550, at de ”skulle i det mind-

ste en gang om måneden 

samles i en dannemands hus 

i deres landsby, og der skulle 

så degnen komme til dem, en 

søndag eller en helligdag, 

når der var dejligt solskin, og 

børn kunne komme af huse”.  

De fleste fik ikke lært at læse 
eller skrive. Men her og der 
skaffede man sig en læsekyn-
dig mand, der for en beske-
den løn påtog sig at lære bør-
nene at læse og skrive. Nor-
malt foregik denne undervis-
ning kun om vinteren, ”fra 

ploven gik ind til den gik ud 

igen”. Læreren måtte have et 
håndværk ved siden af for at 
klare sig økonomisk. Han 
kunne være murer, skrædder 
eller spillemand. Man stillede 
ingen krav til hans uddannel-
se, men derimod til hans livs-
form. Han ”måtte ikke søge 

Kro eller holde Drik”.  

 

Avedøres første skole 
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Undervisningen foregik i en 
lejet stue eller i børnenes 
hjem, og skolegangen var fri-
villig. I Glostrup hører man 
om sådanne skolemestre fra 
1688 til 1714, og måske har 
enkelte børn fra Avedøre del-
taget i undervisningen. I 1746 
var en gartner skolemester i 
Avedøre.  

Men i 1720'erne skete der en 
vældig organisatorisk udbyg-
ning af skolevæsenet i Dan-
mark. Frederik den Fjerde lod 
opføre de såkaldte ryttersko-
ler på krongodset 
(Ryttergodset). 240 grund-
murede bygninger med tegl-
tag rejste sig ud over landet.  

I Brøndbyøster, Brøndbyve-
ster, Hvidovre og Valby blev 

 

Avedøres første skole 

Avedøre første skole - Forstadsmuseet 
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der bygget rytterskoler. Glos-
trup Sogn fik sin rytterskole i 
Hvissinge i 1722. Først i 1876 
fik landsbyen Glostrup sin 
egen skole.  

Præsten skulle sørge for, at 
forældrene sendte deres børn 
til skole, og hvis forældrene 
efter flere advarsler alligevel 
holdt deres børn hjemme, 
kunne de straffes med bøder, 
og hvis det ikke ændrede de-
res indstilling, kunne de 
idømmes fængsel på vand og 
brød.  

Lærernes løn var dog nu for-
bedret. 24 rigsdaler om året 
samt brænde, tørv, hø og 
halm, græsning til to køer og 
6 får m.m. Læreren havde 
landbrug ved siden af.  

Avedøre lå fjernt fra Hvissin-
ge, og man følte behovet for 
at få sin egen skole. I løbet af 
vinteren 1780-81 byggede by-
ens gårdmænd en skole, hvor-
til de fik støtte fra kongens 
rentekammer. Derved ligestil-
ledes de i et vist omfang med 

de landsbyer, der havde fået 
en rytterskole. Men Avedøre 
skole fra 1781 var ikke en ryt-
terskole. Bygningsmæssigt set 
var rammerne også mere be-
skedne. Avedøre skole havde 
stråtag, hvad der måske var 
en fordel, da man hører kla-
ger over, at børnene ved ryt-
terskoler undertiden kastede 
sten op på taget ”hvilket for-

årsager tagstenenes istyk-

kerslagelse”.  

Ikke desto mindre fremstod 
den som et stateligt hus, op-
ført af flensborgsten ligesom 
rytterskolerne. Senere blev 
skolehuset forlænget og hæv-
der sig i dag stadig som en 
smuk og karakterfuld bygning 
af betydelig kulturhistorisk 
værdi.  

Som et lille kuriosum kan 
nævnes, at skolens sydlige 
vinduer bærer spor af gamle 
skodder. Det leder også tan-
ken hen på rytterskolernens 
udstyr. Deres vinduer var og-
så forsynet med træskodder 

 Avedøres første skole 
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”for tyves indbrækning om 

natten”.  

I en beskrivelse fra 1836 står 
der, at Avedøre Skole besøges 
af 42 børn, at også et hus i 
Hvidovre og 2 gårde og 3 hu-
se i Brøndbyøster hører til 
skoledistriktet. Om skolen 
siges det: ”Den ligger på sko-

lelodden, som indeholder no-

get over 3 tønder land og er 

ganske indhegnet med grøft 

og dige.” 

11 lærere fungerede efter hin-
anden gennem de 107 år, den-
ne skolebygning var ramme 
omkring undervisningen i 
Avedøre, indtil en ny blev 
bygget i 1887.  

Hvad siger dokumenterne om 
livet i denne skolebygning? 
Til den 18. september 1800 
havde biskop Balle anmeldt 
sin ankomst til Avedøre Skole 
for at overhøre eleverne og 
registrere lærer Lassens ar-
bejde. Biskoppen skriver her-
om: ”En god del børn var 

samlet. De, som havde læst 

lærebogen, svarede ganske 

vel, med skikkelig forstand, 

der blev også svaret ganske 

godt af Katekismus. Boglæs-

ning var noget langsom, men 

tydelig. Man vidste adskilligt 

af den bibelske historie. Der 

skrives og regnes. 18 bøger 

blev uddelt. Skoleholder Las-

sen er en tro og skikkelig 

mand, men har ikke store ev-

ner og katekiserer mådelig”.  

Det har måske været en lettel-
se for lærer Lassen, da hans 
kone blev ansat til at undervi-
se 22 elever i Glostrup for at 
aflaste rytterskolen i Hvissin-
ge. Hendes mand, der nu tog 
sin afsked fra undervisnin-
gen, fik betroet til opgave at 
føre protokollerne m.m. i 
Glostrup. Om lærer Lassens 
tre forgængere i Avedøre vi-
des ikke meget. Kun én af 
dem var seminarieuddannet.  

Avedøre Skole til 1887  

Lærer Lassens efterfølger var 
Jacob Henrik Gildberg, Aved-
øre Skoles 5. lærer, der fik sit 

 

Avedøres første skole 
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virke i landsbyen gennem 40 
år – fra 1804-44. Han var 
som flere af sine forgængere 
ustuderet. Også hans indsats 
blev vurderet af de højere 
myndigheder.  

Den energiske biskop Balle 
visiterede atter Avedøre Skole 
i 1806 og skrev: ”Skolelærer 

Gildberg er ganske vel oplagt 

og har anvendt flid. Han ka-

tekiserer temmelig vel. Af de 

på listen antegnede børn sav-

nedes 3. Der fandtes 9 børn, 

som ikke havde udvist stadig-

hed eller flid i skolegang. 

Men alle de flittige i tallet 18, 

gjorde så god rede, dels for 

lærebog, og dels for katekis-

mus samt læste så vel i frem-

mede bøger, at lærerens vel 

anvendte bestræbelser er 

umiskendelig. Jeg forærede 

hver af disse sin bog i forhold 

til deres alder. De fleste lærer 

at skrive. Nogle have deri 

gjort skikkelig fremgang. 

Man er heller ikke uøvet i 

regning af hovedet og i at læ-

se skrift, hvilket sidste dog 

må bedre øves.” Ligeledes 
havde man lært salmer, men 
det meste var glemt.  

I 1808 skriver amtsprovsten, 
at skolen har 30 elever, og at 
Avedøre Skole hører endnu 
blandt amtets middelmådige 
skoler. I en skole, der kun har 
30 børn, må man vente den 
allerstørste del god. Året efter 
konstaterer han: Skolen hø-
rer endnu til amtets mådelige 
skoler. Men i 1811 er der sket 
fremgang, nu skriver prov-
sten efter sin overhøring og 
karaktergivning: ”Denne lille 

skole hører blandt amtets go-

de skoler og har forbedret sig 

en del, her bør endnu indfø-

res øvelser i dansk stil.” 

Gildberg fik mange år at virke 
i, og alderen synes at have 
gjort sig gældende i hans sid-
ste periode. Biskop I. P. Myn-
ster registrerede ved sin visi-
tation i 1837: ”Skolehuset 

skal være lidet, men temme-

lig godt. 56 børn. Læreren, 

Jacob Henrik Gildberg, 62 

Avedøres første skole 
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år, er ikke seminarist, men 

har fået lidt anvisning hos 

provst Hammond, er lidt 

drikfældig og stivsindet, ka-

tekiserer slet, men børnene 

lærer dog det fornødne til 

dels ved hans søns hjælp.” 
Det fremgår også, at det er 
sønnen, som har påtaget sig 
det nyindførte fag, gymna-
stik.  

Denne søn, Christian Helge-
sen Gildberg, efterfulgte sin 
far og han var dimitteret fra 
Jonstrup med karakteren du-
elig. Biskop Mynster giver 
ham og hans skole sin vurde-
ring: ”43 børn, læreren ... er 

skikkelig og flittig, katekise-

rer temmelig godt, endnu no-

get seminaristisk ... Skilleteg-

nene kendtes ikke. Indbyrdes 

undervisning bruges vel kun 

lidet... Gymnastik fuldstæn-

dig, men kunne ikke prøves 

formedelst regn. Skolehuset 

meget godt”. Gymnastik blev 
dengang drevet udendørs.  

Gildberg flyttede fra Avedøre 
i 1858, og de følgende lærere 

fungerede hver især kun i få 
år. I 1866 skriver biskop Mar-
tensen om lærer N. C. H. An-
drup: ”Katekiserede særdeles 

godt... Turde vel være den 

dueligste og i hvert tilfælde 

den mest levende af lærerne 

(i området).”  

Men en bispevisitats kan na-
turligvis ikke alene give ret-
færdig vurdering af skolens 
dagligliv. Lærere og børn har 
sikkert været lige nervøse, når 
biskop eller provst meldte sin 
ankomst for at vurdere sko-
lens resultater og give børne-
ne karakterer.  

Lærerens dagligdag og hans 
forhold til elever og forældre 
kan ikke vurderes ud fra en 
bispevisitats. Præsten i Glos-
trup, J. L. Hansen, der var 
meget interesseret i pædago-
giske spørgsmål og selv un-
derviste sine egne børn i 
sprog, skrev i en avisartikel 
1848, at lærerne desværre 
først fik landsbybørnene, når 
de i nogle år havde brugt de-
res tid på ”at lege på gader-

Avedøres første skole 
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ne, og der selv at udvikle de-

res evner til vanartighed og 

unoder”. Han siger ligeud, at 
”landsbybørn kan være ind-

skrænkede, utænkende og 

stupide, endog i Confirmati-

onsalderen”. Hvad hans sog-
nebørn i Avedøre og Glostrup 
tænkte, da de læste denne ka-
rakteristik om vanartede og 
forsømte landsbybørn, vides 
ikke.  

Pastor Hansen var dog forud 
for sin tid, da han foreslog, at 
man for at forbedre forholde-
ne på landet skulle indføre 
undervisning 6 dage om ugen 
i stedet for 3, hvad der kræve-
de to skolestuer og to lærere 
ved hver skole. Endnu hund-
rede år efter gik mange lands-
bybørn endnu kun i skole 
hver anden dag, og læreren 
underviste flere årgange sam-
tidig.  

I 1814 var der indført almin-
delig undervisningspligt for 
alle, og efterhånden ansattes 
der seminarieuddannede læ-
rere ved skolerne. (…) Men 

tiden efter 1814 var præget af 
økonomisk stagnation efter 
Englandskrigen og statsban-
kerotten. Skolen måtte klare 
sig under meget beskedne vil-
kår. Således varierede lærer-
nes løn fra sogn til sogn, 
hvorfor landsbylærerne star-
tede i et ”lille kald”, hvorfra 
de efterhånden arbejdede sig 
frem til bedre aflønnede stil-
linger. De fleste af Avedøres 
lærere flyttede således efter få 
års virksomhed til bedre af-
lagte kald. For en meget be-
skeden løn, suppleret med 
”offer” fra menigheden ved 
særlige kirkelige begivenhe-
der, og af det, arbejdet med 
skoleloddens jord kunne ind-
bringe, søgte læreren at få sin 
økonomi til at løbe rundt. 
Men her delte han vilkår med 
størstedelen af befolkningen. 
Gennem 107 år virkede skif-
tende lærere – i alt elleve – i 
Avedøre Skolens lavloftede 
stuer. Den var bygget solidt, 
og den blev holdt pænt ved 
lige.  

Avedøres første skole 
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Af Jan Andersen 

I sidste nummer af medlems-
bladet var der en notits om en 
mælkekapsel fra Avedøre Me-
jeri. Jeg blev overrasket, da jeg 
aldrig har vidst, at vi har haft 
et mejeri her i Avedøre. 

Så kom jeg til at tænke på, om 
der mon er nogen, der også bli-
ver overrasket, når jeg fortæl-
ler, at der har været en mine-
ralvandsfabrik på Hvidovrevej 
– nærmere bestemt Hvidovre-
vej 364. 

Hvis vi lige bliver i drikkeva-
rerne, lå der i midten af 1800-
tallet et mindre hvidtølsbryg-
geri i ejendommen Hvidovre-
gade 20. Ejendommen lå på et 
smalt stræde, der blev kaldt 
”Bryggeristræde”.  

Vi har aldrig i nyere tid haft et 

bryggeri i Hvidovre. Når jeg 
udtaler mig så bestemt, er det 
fordi, jeg som hobby, lige siden 
jeg var barn, har samlet på øle-
tiketter. Jeg mener at have en 
af verdens største samlinger af 
øletiketter fra hele verden. 

Mineralvandsfabrikken hed 
SAXO, og ifølge byggesagsarki-
vet flyttede den til Hvidovre i 
1956.  Præcis hvornår den luk-
kede kan ikke siges, men i 1975 
blev ejendommen solgt, og der 
blev givet tilladelse til at ind-
rette et snedkerværksted på 
Hvidovrevej 364. 

Mineralvandsfabrikkens histo-
rie  

Virksomheden blev grundlagt i 
1884 på Vesterbrogade som 
øltapperi af Chr. Larsen.  

I 1903 omdannedes virksomhe-
den til mineralvandsfabrik og 
flyttede samtidig til Flensborg-
gade nr. 1 og i 1929 flyttede 
man igen, denne gang til Fre-
deriksstadsgade 11-13. 

Den 25. januar 1933 blev fa-
brikken overtaget af Axel Jør-
gensen og Aage Jacobsen, som 

Mineralvandsfabrikken SAXO  

Kilde: www.bryg.2th.dk 
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drev den helt frem til 1948, 
hvor S. Egilsson blev den nye 
indehaver. Han flyttede i 1956 
fabrikken til Hvidovrevej 364, 
som blev virksomhedens sidste 
adresse efter mere end 80 års 
virke. 

Om etiketter fra SAXO 

Herunder et par etiketter fra 
SAXO: 

Citronvandsetiketten stammer 
helt tilbage fra 1943 og er altså 
fra Vesterbro-tiden, hvorimod 
de næste par etiketter, som det 
kan ses på telefonnummeret, 
er fra de sidste år i Hvidovre. 

Måske var tiderne ikke så gun-
stige mere, da man tilsynela-
dende bruger en standardetiket 
(Grape Fruit-etiketten) til 
sidst. Det var meget alminde-

ligt praksis på datidens trykke-
rier at trykke store oplag med 
et fælles design, så kunne kun-
den selv stemple firmanavn og 
adresse på. Typisk for at spare 
hvis produktionen ikke var så 
stor. 

Som stor skoledreng hentede 
jeg i 1950erne etiketter på fa-
brikken. 

Det kunne være interessant at 

høre, hvis nogen af bladets læ-
sere kunne supplere med op-
lysninger om mineralvandsfa-
brikken eller har erindringer 
fra fabrikkens tid i Hvidovre. I 
givet fald er man velkommen 
til at kontakte mig på  
tlf: 22 16 78 78 eller på mail:  
janweissandersen@gmail.com  

 

Kilde: www.bryg.2th.dk 
Kilde: www.bryg.2th.dk 

Mineralvandsfabrikken SAXO  
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I interview med  

Jens Frederik Jørgensen 

3 uger efter, at jeg var blevet 
født i 1926 i et sommerhus 
på Gammel Køge Landevej, 
lige omkring hvor Mirakel-
priser engang lå, flyttede mi-
ne forældre, min storebror 
og jeg ind i stueetagen på 
Antvorskovvej nr. 1, hvor 
min mor startede en køb-
mandsbutik. Hun havde væ-

ret i lære i Ugelbølle på 
Djursland. Min far arbejdede 
på Sukkerfabrikken i Valby. 

Det var min farmor, der lån-
te mine forældre 200 kr., så 
de kunne starte butikken. 
Min far var hende meget 
taknemmelig og glemte det 
aldrig. Min farmor havde 
klaret sig med små midler, 
hun var blevet alene med 5 
børn, da min far var 2 år 
gammel. 
 

I 1928 flyttede vi over på an-
den side af Antvorskovvej – i 
nr. 2. Min far havde bygget 
et hus på 4 gange 8 meter. 
Der var butik i den ene halv-
del. Vi boede i den anden 
halvdel. Det var småt. Vi 
havde derfor i nogle år et 
værelse på Antvorskovvej nr. 
5, hvor vi sov. 

Huset på Antvorskovvej blev 
udvidet, efter at vi havde bo-
et der et par år. Det nye store 
hus var med bindingsværk. 

Karen Funch fortæller om sit liv 

Karen Funch 
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Det var ikke bygget af sten, 
men af masonitplader. I det 
nye hus havde mine foræl-
dre deres købmandsbutik 
indtil 1975. Butikken hed: 

M. Søndergaard. Om M-et 
hentydede til min mor eller 
min far, ved jeg ikke. Det be-
tyder heller ikke så meget, 
da begges navne startede 

Karen Funch fortæller om sit liv 

Kaffekværne i M. Søndergaards købmandsforretning, Hvidovrevej 350 
Privatfoto fra 1975 
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med M – henholdsvis Marti-
nus og Marie. 

Det var en gammeldags køb-
mandsbutik. Min fars  eet og 
alt var kaffemøllerne, der 
stod i butikken, så de kunne 
ses ude fra gaden. I kælde-
ren havde vi petroleum og 

spegesild. I butikkens første 
år leverede mejeriet Lyshøj i 
Valby de mælkeprodukter, vi 
solgte. 

Efterhånden var der ud over 
min far og mor også en kom 

mis og en lærling i butikken. 
Vi havde også bydrenge, der 
skrev deres navne på kæl-
dertrappen. Trappen blev 
helt broderet med navne. 
Desværre blev trappen ikke 
gemt, da huset blev revet 
ned. 

Min bror, Hans var også by-
bud, fra han var 6 år. Jeg har 
fået fortalt, at han engang 
skulle levere en fødselsdags-
kringle til fru Hjortevang. 
Kringlen havde vi fået leve-
ret fra bager Lang i Valby.  
Da kringlen blev afleveret til 
fruen, var der hverken 
mandler eller rosiner på den 
længere!  

Jeg startede min skolegang 
på Kettevejskolen med frk. 
Eyermann som klasselærer. 

Karen Funch fortæller om sit liv 

Martinus og Marie Søndergaard fotogra-
feret i døren til købmandsforretningen 
umiddelbart før den lukkede i 1975. 

Privatfoto 
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Efter sommerferien i 2. klas-
se kom jeg på den nye 
Strandmarksskole med fru 
Skoldhøj som klasselærer. 

Min far og mor mente ikke, 
at jeg skulle gå i mellemsko-
le – jeg skulle ud på landet 
og tjene, når jeg var 14 år. 
Lærer Ewald fik dog mine 
forældre overtalt, så et år 
senere kom jeg i mellemsko-
le på Kettevejskolen og fik 
alletiders lærerinde som 
klasselærer. Det var frk. 
Hertha Holm, og det er hen-
des ”skyld”, at klassen stadig 
holder sammen. Hun invite-
rede klassen hjem det første 
år efter, at vi var kommet ud 
af skolen. De første mange 
år mødtes vi hvert 5. år, ef-
terhånden blev det hvert år. 
Da skolen nu er lukket, mø-
des vi på plejehjemmet 
Svendbjerghave, hvor min 
datter er ansat. 

Efter realeksamen kom jeg i 
lære i stormagasinet Messen 
i Købmagergade. Det var un-

der krigen, og da politiet 
blev ”taget” af tyskerne, sag-
de min far, at jeg var færdig 
med at tage ind til Køben-
havn, når der ikke var noget 
politi! 

Jeg kom så i manufakturlære 
hos fru Kristensen, Hvidov-
revej 342 og var der i mange 
år.  Vores familie var venner 
med hende. Hun var startet 
med at bo i Bredegårds Allé i 
et lillebitte hus, nogen ville 
nok kalde det et skur. Jeg 
husker, at vi var til Niels Ar-
nes konfirmation i det lille 
hus – pladsen var så trang, 
at lagkagen måtte stå på klæ-
deskabet! Min far hjalp fru 
Kristensen med at købe 
grunden på Hvidovrevej. 

Jeg har mange minder fra 2. 
verdenskrig. Den 9. april 
blev vi sendt hjem fra skole 
og kunne se tyske flyvere fly-
ve over det hele. 

Når tyske soldater kom gå-
ende ad Hvidovrevej, stillede 

Karen Funch fortæller om sit liv 
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min far sig op i døren med 
hænderne i siden og fyldte 
hele døren. De kunne ikke 
komme ind at handle. 

Tyskerne var engang ude ef-
ter cykler. De kom også til 
os, tog i garagedøren, der 
var låst. Min fars bil en Pon-
tiac var under krigen låst in-
de der. Tyskerne gik rundt 

om garagen, men så ikke vo-
res cykler - de var gemt oppe 
i blommetræet bag garagen! 

Krigens hændelser kom også 
meget tæt på mig et par gan-
ge. En af modstandsmænde-
ne, From-Petersen boede på 
2. sal i Gravesens hus på den 
anden side af Hvidovrevej – 
nr. 279. Den 3. februar 1945 
kom SS og ringede på hos 
ham, og da han hørte, at det 
var SS-folk, steg han ud på 
altanen og ville krybe ned ad 
nedløbsrøret, men der stod 
også SSere på gaden. De 
skød ham, da han kom ud. 
Det var frygteligt. 

På 1. sal i Gravesens hus bo-
ede også tandlæge Haastrup 
og hans kone. Her mødtes 
modstandsbevægelsen hver 
uge. Hr. og fru Haastrup 
endte i Frøslevlejren. 

30. april 1945 kom jeg cyk-
lende ad Hvidovrevej. Jeg 
skulle over i Rødovre for at 
prøve en spadseredragt, der 

Karen Funch fortæller om sit liv 

Bagsiden af Hvidovre Lokale  
Telefonbog 1950-51 
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var ved at blive syet. Pludse-
lig sagde det ”pift”. Et skud 
var gået af og havde ramt 
mit forhjul. Det var i forbin-
delse med, at brødrene 
Schou var blevet taget til 
fange på Hvidovrevej, hvor 
det lykkedes dem at over-
mande og dræbe tyskerne. 

Jeg for ind på Risbjerggård 
og ringede til min far, der 
sagde, at jeg skulle blive der, 
til det var overstået. 

Overstået blev også krigen. 
Den 4. maj var jeg oppe på 
Risbjerggård, hvor der var 
cirkus med luftgynger og ka-
russeller. Her hørte vi plud-

Karen Funch fortæller om sit liv 

Det er 80 år siden, at de startede i skole i Hvidovres første folkeskole, nemlig Kette-
vejs Skolen, der senere kom til at hedde Sønderkærskolen. I 2014 var eleverne 87 år 
gamle og mødtes på Svendebjerghave Plejehjem med deres ”butler” Robert Møller for 
at fejre det fantastiske jubilæum. Bagest fra venstre er det Robert Møller, Lillian Lar-
sen (Brøndbyvester), Aase Jensen (Løgstør), Benny Ferslev (Hvidovre), Karen Funch 
(Hvidovre) og Bent Nielsen (Hvidovre). Forrest fra venstre: Gunhild Caspersen 
(Hvidovre), Grethe Jensen (Måløv), Edel Søndergaard (Husum) og Ingrid Mørck 
(Hvidovre). 

Foto Ole Mik -  Hvidovre Avis  
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selig, at der var blevet fred. 
Jeg så på den anden side af 
Hvidovrevej en russisk sol-
dat kramme en dansker. 
Den russiske soldat havde 
været fange på Avedøre Ka-
serne. Da jeg kom hjem, stod 
min far ude på gaden og del-
te cigarer ud til alle menne-
sker. 

 

Da jeg i 1947 blev gift flytte-
de min daværende mand og 
jeg ind i et sommerhus på 
Idrætsvej nr. 44. Dengang 
hed vejen Høgevej. Sommer-
huset lå på en grund udstyk-
ket fra Gammelgaard om-
kring 1920. Her gentog hi-
storien fra min barndom sig. 
Det var et lille hus på 40 m2 
med stue, køkken og entre. 
Vi krævede ikke så meget 
plads, så vi sov alle 4 i stuen. 
Senere blev huset udvidet 2 
gange, sådan som det er sket 
med så mange huse i Hvid-
ovre. Jeg bor der stadig og 
vil ikke flytte herfra. Det er 

et stille og roligt kvarter. 

Når jeg sådan skal fortælle 
om mit liv, så må jeg også 
have Hvidovres Helge med i 
fortællingen. Jeg har kendt 
ham, fra han var 3 år. Han 
og familien boede på Ulsevej 
nr. 16. Helge kom meget hos 
os og var her altid, når vi 
havde gæster. Engang da 
han var barn, kom han fa-
rende. Han var blevet stuk-
ket af en bi og skreg: ”Fru 
Funch, fru Funch, jeg dør, 
jeg dør!” Det gjorde han hel-
digvis ikke, jeg fik brodden 
taget ud af hans finger. 

 

Helge lærte alle at kende, og 
alle i Hvidovre kendte Helge. 
Det kunne man også se ved 
hans begravelse i 2007. Jeg 
har aldrig set så mange i 
Strandmarkskirken. 

Nu ikke mere om mine 89 år 
i Hvidovre. Det har været et 
spændende og dejligt liv. 

Karen Funch fortæller om sit liv 
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Af Gitte Jakobsen 

Politik 

Januar : 
Valg til Folketinget. Følgende 
kandidater blev valgt fra  
Hvidovre listet efter antal af 
stemmer. 

• Ivar Nørgård 
• Mogens Glistrup 
• Kjeld Olesen  

500 unge arbejdsløse i Hvid-
ovre. 

April:  
Borgmester Aagesen fejrer 25 
års jubilæum som kommunal-

politiker. 

September:  
2 byrådspolitikere forlader 
Fremskridtspartiet og stiller 
op uden for partilisten: Niels 
Juul Kressner og Poul Heick. 

 

Jubilæer 
 April:  
50 år Hvidovre Avis med ud-
stilling og reception i Med-
borgersalen. 

September:  
50 år. Cykel-Sørensen – for-
retningsjubilæum  

November:  
50 år Hvidovre Handels-
standsforening 

25 år Bredalsparkens Butiks-
torv. 

 

Sport. 
Januar:  
Rekordstort underskud i HIF 
pga. Europacupkampene. 

Hvad skete der i Hvidovre  

for 40 år - i 1975? 

Ivar Nørgård - Foto Forstadsmuseet 
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Bygninger. 
Januar:  
Handelsbanken opfører ny 
filial tegnet af Helge Schøn-
nemann 

Maj:  
Svejbæk Færgegård klar til at 
tages i brug 

Oktober:  
De første pensionister flytter 
ind på Hvidovres 3. plejehjem 

Svendebjerghave. 

Skødshoved og Dragsmur 
(feriekolonier) sælges. 

December:  
Frihedskroen genåbner. 

Underholdning 
Januar:  
Kaos ved det gratis  
arrangementet med Røde 
Mor på Risbjerggård. 
 

Hvad skete der i Hvidovre  

for 40 år - i 1975? 

Dragsmur - Foto: Forstadsmuseet 
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Februar:  
Hvidovre Teater opfører:  
Den kære familie. 

Juli:  
Miss Hvidovre kåres. Det bli-
ver Winnie Hjort som får 
1500,- i præmie. 

November:  
Gnags og Mors Drenge på 
Risbjerggård. 

Personalia: 
August:  
Artikel om Mister Wong og 
hans grill. 

Oktober:  
Artikel i Hvidovre Avis om 
den ældste indbygger i Hvid-
ovre/Avedøre Kristine Han-
sen om 90 år i Hvidovre. 

Blandet 
Januar:  
Indbrud på Rådhuset - 10 
tandbørster og 10 tuber tand-
pasta stjæles. 

Børnetilskuddet:   
Almindeligt 397,-  

Forhøjet: 581,- 

August:  
Badevandet ved Avedøre 
Dæmningen ligner tyk  
ærtesuppe. 

Oktober:  
Straffefangen Ole Eklund 
flygter fra arresten i  
Hvidovre.  

Hvidovre Lokalhistoriske  
Selskab laver egne postkort. 

December:  
Byens juletræ tændes på 
Hvidovre Torv. 

Hvad skete der i Hvidovre  

for 40 år - i 1975? 

Besøg på Kalø  Slotsruin juli 1975  
Foto: Jørgen Snedled 
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Anmeldelse af Jens Frederik 

Jørgensen 

Solen og varmen var endelig 
kommet, da 45 forventnings-
fulde deltagere den 4. juni 
2015 kl. 17 mødte op til byvan-
dring i Hvidovre Nord. 

Byvandringen var tilrettelagt 
af Forstadsmuseet i samarbej-
de med Hvidovre Lokalhistori-
ske Selskab. 
Turens to guider var arkivar 
Anders Aalund fra Forstads-
museet og Ole Asbjørn Peter-

sen. Anders har boet i Hvidov-
re Nord i over 25 år og Ole As-
bjørn er barnefødt og opvokset 
i næstsidste opgang, i aller-
nordligste bygning på Hvidov-
revej op mod Rødovre. Så det 
var lokalkendte guider, der 
indsigtsfuldt delte ud af deres 
viden og erindringer fra Hvid-
ovre Nord. 
Byvandringerne bygger dels på 
museets viden og dels på per-
sonlige oplevelser fra guider 
og deltagere. En del af An-
ders´s forberedelse havde væ-

Byvandring i Hvidovre Nord 

Maleri fra 1946 signeret A. P.A. forestillende ”Jelles Sted”. Gartneriet lå hvor 
busholdepladsen ved Hvidovre Station ligger i dag  
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ret et interview med Bente 
Hansen, der havde fortalt om 
forretninger og oplevelser fra 
2. verdenskrig.  
Også på denne 3. byvandring 
var der nye ansigter i lokalhi-
storisk sammenhæng. Delta-
gerne supplerede guiderne og 
bidrog med egne erindringer 
og oplevelser. Det gjorde turen 
endnu mere spændende og 
interessant.  
Turen tog sin begyndelse på 
hjørnet af Hvidovrevej og Vo-
jensvej under det røde kastan-
jetræ. Udstyret med mikrofo-
ner og små bærbare højtalere 
tog de to guider konkurrencen 
op fra støjen fra myldretids-
trafikken på Hvidovrevej, der 
på denne skønne eftermiddag 
også blev befærdet af store 
motorcykler, der ”brølede”, 
som de nu skal! 
Det vil ikke være muligt at re-
ferere alt det, vi så, fik at vide 
og oplevede. Det skal opleves, 
så min opfordring er dobbelt – 
til Forstadsmuseet om inden 
længe at gennemføre en ny 
vandring og til de, der ikke var 

med på turen denne gang, 
”Ta´ med næste gang!” 

Forstadsmuseet har samlet en 
række billeder, der illustrerer 
det, der blev fortalt. Billederne 
kan ses på museets hjemme-
side – 
www.forstadsmuseet.dk . 

Nu til nogle af de mange ting, 
der blev fortalt. 

Der er ingen sikker forklaring 
på navnet Hvidovre, der fik sin 
nuværende stavemåde i 1800-
tallet. En udlægning er vagten 
ved åen – også illustreret i det 
emaljeudsmykning, som Ursu-
la Munch-Petersen og Erik 
Hagens har skabt og som nu 
hænger på jernbanebroen hen 
over Hvidovrevej. 

Hvorfor grænsen til Rødovre 
ikke følger jernbanelinjen, 
men ligger nord for, kom Pia 
Cederval Andersen med et bud 
på. Hun bor på Vojensvej, og 
hendes grund støder op til 
Rødovre Kommune. Hun men-
te at vide, at der engang har 
været et vandløb i skellet. Det 
lyder meget sandsynligt, da 

Byvandring i Hvidovre Nord 
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vandløb tit har dannet grænse 
mellem sogne og kommuner.  

Således også mellem Hvidovre 
og København, hvor Harre-
strup Å danner grænsen, men 
den går ikke, som det er nor-
malt i midten af vandløbet. 
Hele vandløbet ligger i Køben-
havn – det er måske også for-
klaringen på, at man i Køben-
havn indimellem tillader sig at 
kalde åen for Damhusåen.  

Ole Asbjørn fortalte om de for-
retninger, der i hans barndom 
lå nord for stationen – et lille 
kvarter med alle de forretnin-
ger, en familie havde brug for. 

Cykelhandleren ligger der sta-
dig og er måske den eneste for-
retning i Hvidovre, som har 
ligget uændret i 70 år. Famili-
en Persson har drevet forret-
ningen i alle årene. Sønnen, 
der har den nu, har bevaret 
den, som den var, da faderen 
havde den. 

Anders kunne fortælle, at der 
på Stationsforpladsen havde 
ligget et gartneri i lave, gule 
bygninger. Han havde fået ste-

dets historie fortalt af enken 
efter den sidste ejer. Gartneri-
ets marker lå, hvor Hvidovre C 
og Holmelundsvej ligger i dag. 
En deltager havde tjent små 
lommepenge ved at plukke 
persille der. 
Banen kom i 1847, men først i 
1935 kom der et trinbræt for 
fjerntogene – Hvidovre Holde-
plads. Man gik op af en træ-
trappe til banen. Der er stadig 
en trætrappe på samme sted – 
bag Aldi. 
I fyrrerne lå der en rød  
stationsbygning. Den havde 
før tjent som station i Vanløse, 
men blev flyttet til Hvidovre. 
Tilhørsforholdet til Vanløse 
fremgik af et skilt på væggen. 

S-toget kom i 1953. Ved an-
lægget af S-banen blev der 
brugt tipvogne, og der skete en 
ulykke, da nogle børn legede 
ved tipvognene. Indtil nu har 
historien været, at en lille 
dreng blev slået ihjel ved ulyk-
ken. Den historie fik vi rettet 
af en deltager, der kunne for-
tælle, at det var en pige, der 
blev slået ihjel. Deltageren 

Byvandring i Hvidovre Nord 



27 

 

havde nemlig gået i klasse 
med pigens storesøster. 

Vi hørte om de 3 togulykker 
ved stationen. Ved den første i 
1919 døde 40, mange fordi der 
gik lang tid, inden der var 
skaffet køretøjer til at trans-
portere de kvæstede til et hos-
pital. De døde af ikke kun 
kvæstelserne, men også af  
kulde. 
Byvandringen fra Hvidovre 
Station til Hvidovre Torv fore-
gik på kun 2 tidligere gårdes 
jorde – Holmegården og 
Åstrupgård. 

Holmegården var den første 
gård, der blev flyttet ud af 
landsbyfællesskabet. Den var 
oprindelig på 8o tdr. land og 
senere på 102 tdr. land. En 
meget stor gård efter datidens 
målestok. Den var på et tids-
punkt ejet af slotsforvalteren 
på Frederiksberg Slot, der 
brugte 4-5 tdr. land til at an-
lægge en romantisk have, der 
blev model for senere slotsha-
ver. 
Kløverprisvej  er den 2. vej, der 
blev anlagt i Hvidovre – anlagt 
og brugt af militæret til at 

Byvandring i Hvidovre Nord 

Togulykken 1974 ved Hvidovre Station.  
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transportere styrker vest på. 
Da vi kiggede ud af vejen faldt 
snakken på Rebæk Sø. Oprin-
deligt Rebæk Mose, men ud-
gravet for at bruge materialer-
ne til at bygge banevolden i 
1830erne. Nogen har talt om, 
at den også har haft navnet 
”Svanemosen”. Om det er rig-
tigt eller blot har været et 
”kælenavn” kunne være rart at 
få opklaret.  

Under krigen lyttede mod-
standsbevægelsen til HIPOs 
politiradio i et hus på Hæders-
dalvej. Da det blev opdaget 
flyttede modstandsbevægelsen 
over på Holmegårdsskolen. 

Vi gjorde også holdt på den nu 
75 årige Holmegårdsskole og 
hørte Ole Asbjørn fortælle om 
bl.a. sine oplevelser som elev 
på skolen. Skolens navnkyndi-
ge inspektør – Sv. Aage Olsen 
skrev mange skolekomedier, 
der blev brugt og spillet landet 
over. Holmegårdsskolen var i 
mange henseender og i mange 
år Hvidovres Nords kulturelle 
og idrætsmæssige centrum 
med forløberen for Hvidovre 
Badminton Klub (HBC) – Hol-
megårdens badmintonklub og 
med Hvidovre Gymnastikfor-
ening af 1937. 

Byvandring i Hvidovre Nord 

Den nybyggede Holmegårdsskole i 1940.  Foto: Forstadsmuseet. 
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At det var på Holmegårdssko-
len, at SF i 1959 blev stiftet, er 
ikke en tilfældighed. Herluf 
Rasmussen, der var med til at 
stifte partiet, kendte fra tiden i 
modstandskampen skolens 
pedel – Lille Søren -  som 
hjalp med at skaffe lokaler til 
det stiftende landsmøde den 
15. februar. 

Ved et stop ved Landlystvej 
hørte vi om Julius Nielsens 
tømrerværksted, der har ligget 
der i mange år. Tømreren har 
tegnet, bygget og vedligeholdt 
skilderhusene på Amalien-
borg. 

Ved Harrestrup Å lå Samsons 
kunstsmedje. Jernporten ind 
til smedjen er der endnu. Sam-
son stod bl.a. for vedligehol-
delsen af mange af Tivolis for-
lystelser. 
Fremme på Hvidovre Torv fik 
en af deltagerne - Arne Søren-
sen -  ordet. Han havde været 
en af de mange, der har stået i 
lære hos Samson. Han var som 
lærling med til at færdiggøre 
gitteret. Det blev indviet 
1.12.1956. ”Det er den dag, jeg 

blev født”, bemærkede en del-
tager! 
Til gitteret, der er 127 meter 
langt, er der brugt 5 tons jern. 
Gitteret var en gave fra Poul 
Samson Hansen. Som mod-
ydelse forpligtede kommunen 
sig til at vedligeholde det. ”I 
perioder har det været dårligt 
vedligeholdt” bemærkede Arne 
Sørensen. Arne Sørensen var 
med ved gitterets indvielse. 
Han spillede i DUIs orkester. 

Som afslutning på turen blev 
deltagerne inviteret over og 
ind på Rytterskolen, hvor 
snakken - over en kop kaffe, en 
øl eller vand - fortsatte om op-
levelserne på byvandringen og 
om egne oplevelser fra Hvid-
ovre Nord. 

Det kan siges meget kort. Den-
ne byvandring var en stor suc-
ces. Det har byvandringerne i 
det hele taget været. 

Mange tak til guiderne, Anders 
og Ole Asbjørn og tak til delta-
gerne for deres bidrag til for-
tællingerne. 

 

Byvandring i Hvidovre Nord 
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Af: Ole Asbjørn Petersen 

Torsdag den 28. maj mødtes 
vi kl. 17.00 ved Dragør Lokal-
arkiv. Vel indenfor bød for-
manden velkommen og over-
lod ordet til arkivets leder, 
Henning Sørensen.  

Under 2. verdenskrig gen-
nemførtes flere transporter 
over Øresund, hvor lokale fi-
skere sørgede for transport af 
jøder, der flygtede til Sverige. 
Museet havde i anledning af 
70 året for Danmarks befriel-

se skabt en udstilling om 
transporterne og ganske be-
stemt set gennem en af hver-
dagens ukendte helte, fru El-
len Nielsen. Ellen var fiske-
handler og solgte på Gammel 
Strand. Derfra formidlede 
hun kontakt til Dragør-
fiskerne, der sejlede såvel jø-
der som medlemmer af mod-
standsbevægelsen til Sverige. 
Ellen blev i 1944 arresteret af 
tysk politi og deporteret til 
koncentrationslejren Ravens-
brück i Tyskland. Mirakuløst 

Tur til Dragør. 

Leder af Dragør Lokalhistoriske Arkiv, Henning Sørensen, fortæller på Jens 
Eyberts plads om Dragør som skipperby . - Foto: Ole Asbjørn Petersen 
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overlevede hun opholdet og 
blev i 1945 reddet ud af lejren 
og kom med de hvide busser 
til Sverige. En lille udstilling, 
der er værd at besøge. 

Efter denne indledning gik vi 
på sightseeing i den gamle 
skipperby Dragør. Bag ved 
kirken standsede vi, og Hen-
ning fortalte om oprindelsen 
af de store skibsrederfamilier 
bl.a Mærskfamilien, som hav-
de udgangspunkt i Dragør. 
Langt op i 50´erne var navnet 
Dragør at se på Mærskflådens 
skibe. Venerationen for Dra-
gør kan ses gennem flere do-
nationer fra Mærskfonden, 
når museer skulle restaure-
res. Dragørs status som skip-
perby betød, at byen på et 
tidspunkt var Danmarks 
næststørste skipperby.  

Det fik også betydning for 
kvinderne, at deres mænd of-
te var på langfart. Der udvik-
ledes en vævertradition, hvor 
det blev anset som særligt 
fint, at navnet Dragør var på-
ført produktet. Kvinderne fik 
en kongelig tilladelse til at 
fremstille varerne.  

Mange hundrede år senere fik 
byen en ny indtægtskilde som 
et sted, hvor man kunne blege 

de hvidevarer, man fremstille-
de eller fik fra hovedstadens 
lagre. Lærredet blev bearbej-
det i huse i Blegerstræde, og 
herefter kørt ud til stranden 
og skyllet, inden de lange stof-
baner blev lagt ud til solbleg-
ning på engene syd for byen. 

Så gik turen gennem de bro-
stensbelagte gader til Jens Ey-
berts plads, hvor vi gjorde 
stop. Henning fortalte her om 
pladsen, der er opkaldt efter 
skipper Jens Eybertsen (1756-
1811) og hans hus, der er et 
karakteristisk byggeri fra 
1700-tallets midte. Brønden 
på midten af pladsen var langt 
op i 1700-tallet byens eneste 
offentlige brønd og fik navnet 
”Byens brønd”, da der i slut-
ningen af århundredet kom 
flere brønde i byen. Byens 
gloværdige fortid, som sildeby 
i Hanseperioden i lighed med 
Skånemarkedet blev omtalt.  

Et af husene havde en gåse-
lem. Gæs var en god indtægs-
kilde, og byens drenge var 
med til dagligt at bringe gæs-
sene frem og tilbage. 

Gennem Skipperstræde og 
von Ostensgade nåede vi frem 
til Hollandsfed. I ældre tider 
hed pladsen Pustervig, men i 

Tur til Dragør. 
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1930 valgte man navnet Hol-
landsfed til dette område ud 
fra en formodning om, at han-
seatiske købmænd fra Deven-
ter og Kampen her havde haft 
deres ”fed”, hvilket vil sige det 
område ved havet, hvor køb-
mændene opholdt sig i fiske-
tiden og havde deres boder. 
Sidste års julekalender i TV 
”Tidsrejsen” er optaget i dette 
område. 

Næste stop var havnen i Dra-

gør. Vi stoppede op foran mu-
seet, der er bygget under 
Christian den 5. i 1682. Op-
rindelig var det byens pakhus 
til opbevaring af bjerget gods 
fra søen og bjergningsmateri-
el. Fra 1790 er det i brug som 
byens rådhus. Den snoede 
skorsten, siger skrønen, skal 
være bygget for at vanskelig-
gøre, at uvedkommende af 
denne vej skulle snige sig op 
og få nys om, hvad skipperrå-

Tur til Dragør. 

Foran "Elisabeth", der gennemførte jødetransporter under 2. verdenskrig 
Foto: Ole Asbjørn Petersen 
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det forhandlede. I hvert fald 
en ganske pudsig forklaring 
på en snurrig skorsten. Indtil 
1914 fungerede det gamle 
pakhus som byens rådhus. 
Det nye rådhus ligger det 
sted, hvor vi startede i Dra-
gørs lokalarkiv.  

En god indtægtskilde for byen 
var lodseriet. Det vanskelige 
farvand i Øresund nødvendig-
gjorde, at de store skibe ofte 
havde brug for assistance. 
Dragør Lodseris bygning er 
fra begyndelsen af 1800-
tallet. Herfra har lodserne 
holdt udkig. I 1914 var Dra-
gørfortet blevet bygget, og det 
tog noget af udsynet, så det 
oprindelige udkigstårn måtte 
suppleres et 16 meter højt 
tårn. Tårnet blev brugt indtil 
1960, hvor der var tale om at 
rive det ned. En lokal komité 
under ledelse af læge Poul 
Dich samlede penge ind, så 
tårnet fortsat kunne bevares. 
I dag er det Dragørs vartegn. 
Fra museet kan man se over 
på Kejserlodsens hus. Tilnav-
net skyldtes, at lods Møller 
som den ældste og mest erfar-
ne, havde det privilegium, at 
ledsage den tyske kejser eller 
den russiske zar, når de skulle 
gennem Øresund. Et særpræg 

ved dette hus er udkigstårnet, 
der er øverst på bygningen. 
Det har ikke tjent som udkigs-
tårn i lodseriet, men snarere 
et sted, hvor man i ro og mag 
kunne nyde udsigten. Der er 
flere af den slags udkigstårne 
i Dragør, og de går under be-
tegnelsen ”Kikkenborge”.  

Vi startede turen med at høre 
om jødetransporter til Sveri-
ge, så det var helt passende, at 
vi sluttede af med at se en af 
de kuttere, der blev anvendt 
til transporterne. 
 Da ”Elisabeth” efter sidste 
sejlads stod til ophugning, an-
vendte ejeren den ophug-
ningsstøtte, han fik fra EU, til 
at tilbageføre kutteren til sit 
oprindelige udseende. Kutte-
ren ligger nu og ser ud som 
den gjorde, da den deltog i de 
farlige transporter over Øre-
sund. Man kan besøge den og 
læse de spændende historier 
på standere på kajen.  

Sidste stop foregik i Café 
Espersen i den bygning, der 
oprindelig var billetsalg til 
færgeoverfarten Dragør-
Limhamn, hvor vi under hyg-
gelige former nød den bestilte 
mad. 

 

Tur til Dragør. 
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Af: Lisbeth Hollensen 

Tredive forventningsfulde 
cyklister med hovedbeklæd-
ning fra sikkerhedsrigtige 
hjelme til sommerhatte var 
klar ved Åmarken Station 
torsdag d. 2. juli til fyraftens-
tur med Forstadsmuseet. 

Poul Sverrild var turguide, og 
da sommerbrisen mere ligne-
de en kuling, blev der brug for 
museets mobile højttalersy-
stem, så alle kunne høre de 

mange beretninger om Gam-
mel Køge Landevejs tilstand 
og rolle gennem historien. 

Turen varede omkring to en 
halv time med en række stop 
ved væsentlige punkter på ve-
jen og med et ‘surprise-besøg’ 
i Hans Mathiasens have på 
nr. 484 i Avedøre, hvor man 
kunne beundre den frønnede 
skurvogn i baghaven. Ikke en 
hvilken-som-helst skurvogn, 
men én med en forhistorie 

På cykeltur i fortidens sommerland 

Hans Mathiasens havehus fra 1890, jfr. årstallet over den hvide indgangsdør. 

Foto: Jens Frederik Jørgensen 
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tilbage til opførelsen af  
Vestvolden i slutningen af  
1800-tallet - 125 år! 

Hans’ velholdte og smukke 
have fortalte i sig selv om en 
tid i Avedøre, før haver på 
800 kvadratmeter blev det 
normale. Den store have med 
de gamle træer er noget af 
det, der er med til at fastholde 
oplevelsen af Gammel Køge 
Landevejs store tidsdybde. 

Der blev undervejs plads til at 
fortælle mange historier fra 
Flaskekroen i øst til Brøndby 
Badehotel (Brøndbyhus) i 
vest. En gennemgående 
streng var cykelturismen fra 
1930-erne til 1950-erne, hvor 
de mange badeanlæg og telt-
lejre ved Køge Bugt var at-
traktionerne. Navne som 

Hvidovre Søbad og især Man-
dalay vakte minder om den 
endnu ret nære fortid, hvor 
cyklen var blevet allemands-
eje og ferie var et nyvundet 
gode, man havde kæmpet sig 
til, og hvor lejrlivet ved Køge 
Bugt var indbegrebet af det 
gode sommerliv for almindeli-
ge mennesker. 

Men der var også plads til for-
svarshistorie, arkitekturhisto-
rie, forstadshistorie og de me-
re og mindre muntre historier 
om mennesker langs den vej, 
der engang var landets vigtig-
ste, senere sank i glemsel som 
sognevej, genopstod som ri-
gets næstvigtigste landevej, 
A2 og senest på mange stræk-
ninger igen har fået karakter 
af en lokal vej. 

På cykeltur i fortidens sommerland 

Avedøre Strandpark og de mange tusinde cykler, der var plads til.  
Foto: Forstadsmuseet 
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Uanset om du er ung eller 
gammel, så byder Befæst-
ningsdagen på aktivite-
ter, der både sætter histo-
rien og nutidens brug af 
volden i spil.  

Af Mikkel Knudsen 

Har du børn eller børnebørn i 
alderen 5-12 år, er det oplagt at 
deltage i rollespillet Tyven på 
Vestvolden. Her er tiden skruet 
tilbage til 1915, og under forløbet 
kommer I til at møde alt fra 
spændte soldater fra Sikrings-

styrken til udspekulerede gul-
laschbaroner. Undervejs skal 
børnene også forsøge at løse gå-
den om hvem, der stjæler am-
munition og forplejning. Der vil 
desuden være en række spæn-
dende udfordringer og prøver, 
som bringer jer rundt i terrænet 
og ind i nogle af Vestvoldens 
bygninger – fx et krudtmagasin 
og en halvkaponiere.  

Avedøre Bibliotek, Buqetten, 
Fritidsbutikken, Hvidovre Pro-
duktionsskole, Quark og selvføl-

Spændende oplevelser på  
Vestvolden til Befæstningsdagen 

d. 27. september 

”Banen” - Foto: Forstadsmuseet? 

”Klatring” - Foto: Forstadsmuseet? 
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gelig Forstadsmuseet er aktører 
på dagen. Alle spiller en rolle, 
som foregik det i 1915, så forvent 
en anden optræden fra deltager-
ne, end du normalt ville. Tyven 
på Vestvolden starter ved den 
røde barak. Den finder du i bun-
den af Avedøre Tværvej i retning 
mod Brøndby. Forløbet varer ca. 
en time, og der er løbende star-
ter fra kl. 10. Sidste start er kl. 
14. Der kan købes let forplejning 
ved den røde barak. 

Ønsker du at se et større udsnit 
af Vestvolden og samtidig høre 
voldens historie, kan du tage på 
cykeltur med museumsinspektør 
Lisbeth Hollensen. På turen for-
tæller Lisbeth alt fra historien 

om voldbissernes hårde arbejde 
med opførslen af volden til ud-
viklingen af det rekreative områ-
de, du kan se i dag. Turen vil og-
så bringe dig ind i normalt ikke 
tilgængelige bygninger så som 
Glostrup Militærstation, krudt-
magasiner, kaponierer og det 
røde krudtmagasin nær Horse-
dammen – det eneste bevarede 
krudtmagasin ud af oprindeligt 
ni. Turen starter kl. 11 fra Vest-
volden ved Roskildevej og slutter 
ved den røde barak i Avedøre. 
Turen varer ca. to timer, og det 
er blot at møde op. Husk cykel. 

Begge aktiviteter er gratis, og du 
kan læse mere på 
www.forstadsmuseet.dk 

Vestvolden - Befæstningsdagen 

”Kanonen” - Foto: Forstadsmuseet? 
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Af Jens Frederik Jørgensen 

 

Søndag den 25. oktober 

2015 kl. 14 – ca. 16 byder 

Hvidovre Lokalhistoriske 

Selskab på koncert med 

Hvidovre-koret SAFOLI 

(Sang for Livet) i koncertsa-

len i Musikskolen, Kette-

gård Allé 2 (den tidligere 

Sønderkærskole). 
SAFOLI vil synge Hvidovresange 
samt skillingsviser om Jens Ni-
elsens ugerninger og henrettelse 
i Horsens Tugthus. Vi vil få for-
talt historien om brandstifteren 
Jens Nielsen, der er den sidste, 
der i fredstid er blevet henrettet 
i Danmark. Jens Nielsen  

afbrændte bl.a. Stengården i 
Hvidovre. 

Efter pausen vil SAFOLI synge 8 
vokaliser med tekster af Ingrid 
Mejer Jensen og musik af korets 
leder Ole Alber. 

Koncerten byder også på fælles-
sange. 

Der vil blive serveret en forfrisk-
ning i pausen.  

Deltagelse er gratis, men gerne 
tilmelding til Forstadsmuseet på 
tlf. 36490030 eller på mail for-
stadsmuseet@forstadsmuseet.dk  

Vi håber på mange gæster til den 
hyggelige søndagskoncert. Tag 
gerne familie og venner med. 

Søndagskoncert med SAFOLI 

SAFOLI er her færdig med at synge til vores årlige sommerkoncert  
den 11/6 2013 på Hvidovres musikskole.  
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Sejer Andersen fortæller om sit liv 

Sejer Andersen 
Foto:  Ole Lund Andersen  

Af  Birgit Møller-Kristensen 
 
Det er en meget alsidig og 
interessant mand, vi skal 
have besøg af 11. novem-
ber 2015 kl. 19.00 i Audi-
toriet i filmbyen i Aved-
øre, nemlig:  
Sejer Andersen. 

Så glæd jer til at høre denne 
prægtige mand fortælle om sit 
liv. 

Sejer er cand. mag. i idræt og 
fransk. Efter nogle under-
visningsår var han med til at 
starte Café-Teatret i Skinder-
gade. 

 
Han har spillet bl.a. titelrol-
len i "Jeppe på Bjerget" og 
optrådt med sange, monolo-
ger m.m. i franske cabareter. 

Fra 1984 – 2000 var han 
kunstnerisk leder af Hvidovre 
Teater.  

Samtidig har han været på et 
par gæstespil i Paris og har 
bl.a. spillet sine egne forestil-
linger - de to shows med trio-
en "Swing Sisters" og "Godt 
nytår".  

Han har været formand for 
Dansk Flygtningehjælps Kul-
turfond 1979-82, medlem af 

Hvidovre Kulturråd 1983-93 
og af Danske Teatres Fælles-
organisation.  

Han er i Frankrig ridder af 
den fornemme Ordre des Arts 
et des Lettres.  

Desuden har han medvirket i 
2 film og 2 TV serier. 

I 2014 år har han lavet en ca-
baret med Maria Stenz. 

Han har oversat en del bøger 
til dansk og fransk, og modta-
get mange hædersbevisninger 
og legater. 

Han har også oprettet Vitus 
Bering Teatret og spillet rol-
len som Vitus Bering. 
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I samarbejde med Hvid-
ovre Lokal-historiske 
Selskab  inviterer For-
stadsmuseet dig, hver 
den 1. torsdag i måneden 
fra april-oktober 2015, 
med på rundvisning for-
skellige steder i Hvidov-
re. 
 
Ude i byrummet kan du 
opleve de mange spæn-
dende historier i vores 
museum, som er en slags 
forstadens frilandsmu-
seum. 

 

Mødestedet for rundvisningen 
oplyses når datoen nærmer 
sig. 
 
 

Hvidovre Landsby 

 - Byvandring 

 

Torsdag den 3. september går 
fyraftensrundvisningen til 
Hvidovre Landsby, hvor Poul 
Sverrild fortæller historier om 
udviklingen, husene og men-
neskerne.  

Avedøre Stationsby  
 
NB: Ny dato 
Mandag den 14. september  
kl. 17.00  

Mange har deltaget i vores 
rundvisninger i Avedøre 
Landsby. Denne gang er det 
en omvisning i Avedøre Stati-
onsby. Solveig Isbrand, der 
har boet i Stationsbyen i over 
40 år, vil være guide på turen, 
der forventes at have en varig-
hed på ca. 1 ½ time. 

Selve Stationsbyen er omkring 
70 ha stor og opført i årene 
1972-1982 som en totalplan-
lagt bydel med ”Store Hus” 
som et markant punkt.  

 
Vi mødes kl. 17.00 netop 
ved ”Store Hus” opgang 2.  
Her kan vi komme op på top-
pen af huset og få et flot over-
blik over Stationsbyen og om-
egnen. Turen vil bl.a. sætte 
fokus på de mange kunstvær-
ker og unikke lege- og op-
holdsområder, der er etable-
ret efter år 2000. 

Undervejs vil Miljørådet være 
vært for en lille forfriskning. 
 

Se mere på www.hvidovrelokalhistoriskeselskab.dk 

�! I!�J-�����K!�!��!� 2015 
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Tilmelding  
til arrangementer:  
Forstadsmuseet   
tlf: 36490030  
(her oplyses endvidere mø-
dested) eller på mail til:   
forstadsmuse-
et@forstadsmuseet.dk  
 
Ændringer  
i de enkelte arrangementer:  
Se Hvidovre Avis  eller  
Selskabets hjemmeside. 

Film-Caf’e på  

Risbjerggård 

Fredag den 11. september er 
der film-cafe på Risbjerggård, 
hvor HLS og Forstadsmuseet 
viser film fra Hvidovre. Det vil 
for en stor dels vedkommende 
være 8mm. film, der ikke har 
været vist længe. De er nu digi-
taliseret. Desuden vil vi gerne 
vise private film fra Hvidovre, 
så hvis nogen ligger inde med 
smalfilm eller lign. som kan 
have offentlighedens interesse 
så hører Forstadsmuseet gerne 
om dem. Cafeen er åben fra  
kl. 10.00 – 14.00 og  
17.00 – 21.00, og alle er vel-
komne. Filmvisningen er gratis 
og det er muligt at købe kaffe, 
the, vin mm.  Programmet for 
hvilke film der vises hvornår vil 
blive annonceret i Hvidovre 
Avis. 

Befæstningens dag: 
Søndag d. 27. september 
Se program side 36-37 

 

Risbjergkvarteret  
Byvandring. 

Torsdag d. 1. oktober Torsdag 

den 1. oktober er det sidste 
fyraftensrundvisning og den 
vil foregå i Risbjergkvarteret, 
hvor vi skal høre om husene, 
historien og området.  

Søndagskoncert 
Søndag d. 25. oktober kl. 14 - 
ca. 16 

Koncerten finder sted i Kon-
certsalen i Musikskolen, Ket-
tegård Allé 2 
SAFOLI synger bl.a. Hvidov-
resange 
Se omtalen side 38. 

Sejer Andersen fortæller 
om sit liv 
Onsdag d. 11. november kl. 
19.00 i Auditoriet i Avedøre-
lejren. 
Se omtalen side 39 

�! I!�J-�����K!�!��!� 2015 
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hvidovre@home.dk 

Rettelse:  
I blad nr.2 2015 i  
artiklen om Hvidovre  
4-5. maj 1945 står der, at kom-
munelærer Birktoft blev skudt 
af tyskerne.  
Birktoft likvideres af mod-
standsfolk, der er overbevidste 
om, at Birktoft er stikker. Det 
viser sig senere, at det er pastor 
Stiigvad fra Hvidovre kirke, 

som er bagmanden. Birktoft 
har fundet ud af , at Stiigvad 
har brugt 22.000 af  kirke-
kassen , og Stiigvad forsøger  
hermed at undgå at underslæ-
bet bliver kendt, og han får 
modstandsfolkene overbevidst.   

 
Stiigvad dømmes i 1947 for un-
derslæb og anstiftelse til mand-
drab. 
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