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Mandag den 13. September var i middelalderens tegn. Vi havde 
besøg af historiker og arkæolog Johan M. Jensen, fra Københavns 
Bymuseum, han fortalte om København i middelalderen og gik lidt 
videre til Chr.d. IV s tid og fortalte om udgravningerne af Nørreport 
samt dens linieføring ud af byen·. Den et nu efter at være fotograferet 
og opmålt , atter dækket til. 
Tak til Johan M.Jensen. 

Lørdag den 25. September var vi på udflugt med Safaribussen, og 
turen gik til Skt. Olai kirke i Helsingør. 
Vi blev guidet rundt i overalt i kirken, samt fik forklaret, hvordan den 
blev til Helsingørs domkirke. 
Derfra kørte vi til Esrum Møllegård, hvor vi indtog frokosten, en øko
logisk platte. Sidstnævnte var der delte meninger om, men de fleste 
spiste den som det den var, nemlig en grøntsags menu. 

Efter den økologiske platte var vi til rundvisning på resterne af Esrum 
kloster, hvor vi fik set den restaurerede klosterfløj, der var tilbage, af 
det engang så store og berømte kloster. 
Vi sluttede af med at høre historien om Broder Rus, der efter sigende 
var i pagt med djævelen. 

Mandag den 11 Oktober havde vi besøg af en Hvidovredreng fra 
Avedøre - Harry Schultz, der fortalte løs om sin barndom og ungdom i 
Hvidovre og omegn - fra 1930 - 40 - 50 - 60 og så videre. Det er 
dog utroligt, som en dygtig fortæller kan få tiden til at få vinger og 
bringe os tilbage til de oplevelser, som vi selv har været en del af. 
Harry har også været meget aktiv i Hvidovre sport, og han har lovet at 
fortælle mere om det ved en anden lejlighed. 
Hermed en stor tak til Harry Schultz 
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Kommende aktiviteter. 

Mandag d. 15. November i Bibliotekscafeen Hvidovrevej 280 
kl. 19,30 er det Poul Sverri Id, der beretter om det sidste nye, der 
foreligger "Om at gøre Historien i Gaden synlig for borgerne". 
Til alle arrangementer er det nødvendigt med tilmelding på vor 
telefonsvarer 36 47 34 44. 

ÅR 2000. 
Vi er alle nulevende meget priviligerede, da vi forhåbentlig kom
mer til at opleve ikke bare et århundredeskift, det er der mange 
der gør, men et årtusindskift. Det er der ikke så mange der op
lever. Vi håber for alle vore medlemmer, at dette skifte vil forløbe 
lykkeligt for os alle. Vi ønsker godt NYTÅR. 

Mandag den 17. Januar afholder vi foredrag i bibliotekscafeen 
Hvidovrevej 280 kl. 19,30 Hvor vi får besøg af en Hvidovreborger 
Poul Madding Christensen, der vil fortælle spændende historier 
om København og omegn. Husk tilmelding på 36 47 34 44. 

Vi beder vore medlemmer om at huske at reservere følgende 
datoer, hvor vi har booket lokaler i bibliotekscafeen. 
Mandag d. 17. Januar. Mandag d. 14. Februar (mere herom 
senere) Mandag d. 13. Marts hvor vi har generalforsamling. Ind
kaldelse vil blive udsendt i Februar nummeret af dette blad. 
Mandag d. 17. April, hvor der er åbent hus i Rytterskolen. 

Til åben hus dag modtager vi meget gerne ting og sager der har 
forbindelse med Hvidovre og Avedøre, gerne til låns, så vi kan 
kopiere tingene, alt lige fra stenalderen og til nutid. 

Efter sommerferien starter vi igen Mandag d. 18. September 
Mandag d. 16 Oktober og sluttelig Mandag d. 13 November. 
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Sandmænd 
Vi ved at der i Hvidovre og omegn var mange forskellige erhverv, 
og det er en nødvendighed såvel i vore dage som i det vi kalder 
"gamle dage". Der var hver dag i ældre tider mange, der rejste til 
hovedstaden for at sælge et eller andet, så man tjente lidt penge. 
Vi ved, at der var mælkeforpagtere der kørte til byen med mælke
produkter, fiskere der solgte fisk, der var fanget i "kalleboderne" 
Putkræmmere der solgte fjerkræ og æg, og meget andet. 
Det har jo givet en stor aktivitet i morgentimerne. København var 
ved at blive en milionby, og havde dermed et stort kundeunderlag. 
Der var selvsagt også københavnske kræmmere, der besøgte de 
landsbyer, der lå i nærheden af byen. De var måske knap så 
velkomne i landsbyerne, da de derved mindskede den økonomi, 
som de havde, der kørte den anden vej med varer til salg. 

Der er på dette grundlag opstået mange små beværtninger, der 
sørgede for at lette de hjemkørende handlende for noget af da
gens fortjeneste, og det var jo mindre godt for dem derhjemme. 

Igen som en nødvendighed opstod Sandmændene. 
På disse små beværtninger var der sand på gulvet og en spytte
bakke i det ene hjørne af lokalet, beregnet til at de besøgende, 
der næsten alle brugte skråtobak eller snus, kunne spytte heri. 

Der opstod tit væddemål om hvem der kunne ramme spytbakken 
fra længst mulig afstand, så derved var der selvsagt mange klat
ter langspyt der ikke nåede deres mål. 

For at kunne rense op efter disse langspyttere, var det nødvendig 
at have sand på gulvet, for nemmere at kunne feje det op. 

Nogle af disse handlende fra småbyerne rundt om staden, fik en 
slags returlæs, ved at køre ned til havnen og få læsset sand, som 
de solgte til de forretninger, hvor der var brug for det, og det har 
været store mængder. Hvis nogen har hørt om sandmænd fra 
Hvidovre, hører vi meget gerne fra jer. Dan Olsen. 
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Efterårsturen. 

Lørdag d. 25 / 9 1 999. Startede vi fra Rytterskolen, vi 
var 48 forventningsglade mennesker, og vi fik en herlig tur 
trods vejret var lidt blandet. 
Turen gik ad Helsingør Motorvejen til frakørslen ved Klam
penborg ud til Strandvejen til Helsingør, hvor vi kl. 1 0,30 
havde vores første stop. 

Vi var inde og se Set. Olai Kirke som er en smuk og sjælden 
kirke. Vores guide var kirketjeneren, han var god til at fortæl
le kirkens historie, blandt andet om de forskellige præster og 
rigmænd, der har haft indflydelse på kirkens historie. 

Turen gik videre til Liseleje, hvor vi drejede af mod Esrum 
Kloster og Møllegård. 
Der var bestilt en økologisk platte som smagte bedre end 
den så ud til. Bag efter gik folk rundt og så både mølleå samt 
køkkenhave. 
Kl. 1 4,00 var der rundvisning på klostret, hvor guiden holdt et 
lille foredrag om klostrets historie, som går tilbage til tidlig 
middelalder, der blev blandt andet fortalt om Broder Rus; 
som var en slags middelalderlæge og sygepasser med for
stand på lægeurter og andet djævelskab og hans evner til at 
lede Munkene i fordærv. Han blev siden hårdt straffet. 

Der var tid til at deltagerne gik en tur i området, og de kunne 
så se den nyindrettede restaurant i kælderen. 
Derefter begyndte hjemturen tangs Esrumsø og Gribskov , 
resten af turen gik ad motorvejen hjem til Hvidovre 
Rytterskole. 
Det var en rigtig dejlig dag som alle var glade for. 

Bent. 
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ARBEJDSGRUPPEMØDE d. 26.10-1999 i Bykontoret, Sadelmagerporten 2A 

Til stede var: 
ErlingGroth, initiativtager-til mødet 
Dan Olsen, formand for Lokalhistorisk selskab 
Inge Ifimsen 
Poul Sverrild, Arkivet 
Poul-Kyhle, præst i Stationsbyen 
Lærerne Bent-og:fnr ØSterga:ard 
Dora OrneboFg, bestyrelsesrepræsentant 
John Mogensen, Fællesrepræsentant f9r alle grundejerforeninger i 
Avedøre 
W. �aaske-, Langå.vej 27, Toftegården 

: 

Li.se Geisner Christ.ensen, Bymuren 91, Stationsbyen: 
Kim-Skjold.ager Nielsen, t.eatergruppen TerraNoYft.. � 
Kirsten Andersen, KOrshøjvaj 6, Strandhaven-· 

· 

I. Erling Groth-bfe.t vafgt som orostyrer og Krrsten-Andersen liOm 
referent; 

. 

2. Fremtidig�arbejdsopgaver 
Der va:r enighed om, at det var godt med et moderselskab, 
Lokalhistorisk selskab, og Avedøreinitiativet måtte ses som en 
naturlig udbygning med mange lokale Avedøreinitiativer ' · 

Der var-en livlig diskussion med mange-gode-forslag:-- · 

Der bør indsamles eksist.erende materiale aftokallristorisk interesse om Avedøre. 
Vestvolden, kasernen, den militære flYvepladS, Avedøre Hohoo, Københavns 
kommunes titlligenrnf ede ejendomme-m;o:r. 
Teatergruppen-Terra Nova arbejder mecfet-pilotprojekt-om byfandskaber 
Man bøT have-fat i de Wige - f.eks. skriftlige opgavel'"om Avedøre-emner 
Der er mange ældre beboere,.som kan fortælle Avedørehist.orier. De bØ1' interviewes. -
Lis-�lrnelund er en strålende fortælle.-; Klarskov f>levnævnt. En Jmmd:i Åls gårde, 
N oFdsjælland-haF samlet. materiale-om gården&i Avedøre. .: 
De-nødvendige.båndoptagere m·.m: kan-lånea-al Al' kiv et. 

· 

Der vil nu blivestart.et et. arbajde-medkommuneatlrutfol' HYidovre kommune - et 
medlem af følgegruppen kan blive udpeget i AYedøreselskabet..PeulSverrild vil følge det 1 
op. 

3 · 4. Organisation og arbejdsgrupper-
Der var enighed om at vente med· at dele sig op-i grupper, til mrurhavde haft eet møde 
mere med borgerne. Der blev dog nedsat en gruppe, som ville foo:berede et sådant møde. 
Man bør kontakte lokalradioen og Hvidovre avis-, så de kmr.deltage - det giver en 
nødvernhg-PIL • 

5. Arbejdsgruppen bfev: Erling, Kyhle, I:.ise, Kim-og .John 
Man vil satse på et møde d. 18. januar-2000-i Avedøre !effen MED OPV ARMNIN"G: 

Næste møde i arbejdsgruppen: d. 23.lL 1999 kl. 19.00 i bykontoret. 
7 



HISTORIEN I CADEN 

Hvidovres kulturhistoriske formidlingsprojekt Historien i Gaden er i 
øjeblikket i en fase, hvor der ikke er noget at se på overfladen, men 
hvor der sker en masse neden under. 

For at orientere bredt om initiativet, har arkivet begået en større 
artikel om arbejdet, som foreligger i en engelsksproget version og 
kan læses på en hjemmeside med adressen www.ensure.org. 
Det er en hjemmeside, der tilhører et EU-finansieret internationalt 
projekt om tværfagligt baseret byfornyelse. Historien i Gaden anven
des af dette projekt som eksempel på en metode til kulturhistorisk 
fortolkning og formidling af moderne bylandskaber. 

Vil man have adgang til en dansksproget artikel om Historien i 
Gaden, kan man låne bogen, Den lokale hukommelse - arkiver i 
fremdrift. Bogen blev udgivet i oktober dette år og er en jubilæums
udgivelse fra arkivernes landsorganisation, SLA. Bogen vil kunne 
lånes på bibliotekerne eller eventuelt købes på Hvidovre Lokalhis
toriske Arkiv. 

En bro, som ikke er der 
En af de historier i gaden, som arkivet har foreslået, findes i Avedøre 
Stationsby. Et par hundrede meter inde ad Bødkerporten, ud for den 
nye Enghøjskole, står der to betonstrukturer og stritter. 
Skønt det ligner en skulptur fra 1980-erne, er det i virkeligheden de 
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sørgelige rester af en af gang- og cykelbroerne, som forbandt 
Stationsbyens nordlige og sydlige del. 
Broen blev påkørt og ophørte med at fungere som bro, og tilbage 
står dele af fundamentet og fortæller sammen med den nye skole
bygning om en 35 år gammel, helstøbt byplan.Lige her er Avedøre 
Stationsby sprækket i sin helstøbthed, og historien titter frem: Der 
ligger en stilfremmed romantisk skolebygning, og den oprindelige 
trafikdeling mellem den bløde og den hårde er ophævet. 

Budskabet her er, at industribyggeriets færdigleverede pakkeløsning 
kan forandre sig og der kan introduceres elementer, som fortæller 
beboere og gæster om det, der var. 
Stedet er et byplanhistorisk monument, og Historien i Gaden vil 
gerne benytte dette sted til at fortælle historien om idealerne bag den 
planlagte by i Avedøre og om den virkelighed, planen blev udsat for. 

Poul Sverrild 

--- ---· 

Med næsten japansk ynde markerer den gamle betonbros rester det 
sted, hvor Avedøre Stationsbys plan er i opløsning. 
Tegning af Kirsten Andersen. 
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Ny Redaktør. 

Efter en årrække har selskabets formand, der også er redaktør af denne 

publikation, fundet det rimeligt at andre overtager ansvaret og dermed 

sørge for, at udgivelsen fortsat kan ske som bestyrelsen har tilkendegi

vet med 16 sider uden reklameindslag. 

Undertegnede overtog posten som redaktør da den meget pludseligt 

blev ledig. Jeg var ikke specielt egnet, da jeg ikke har beskæftiget mig 
med redaktionelle opgaver, men jeg gik i gang uden at have prøvet det 

før. Jeg var af den mening, at bladet trængte til et nyt udseende, men må 
nok indrømme de første forsøg var noget mislykkede, men andre med

lemmer af redaktionen tilskyndede mig til at prøve videre og efter

hånden er det blevet lidt bedre, uden at jeg forestiller mig at det er ble
vet et professionelt blad. 

Først og fremmest er det vigtigt, at bladet fortæller medlemmerne om 

hvad der er af kommende aktiviteter, og dernæst fortæller, om der har 

været aktiviteter. Det er en god måde at fortælle eventuelle nye medlem
mer om, hvad de kan opleve i vor forening. 

Lokalhistoriske artikler er en måde at fortælle medlemmerne om Hvid
ovres fortid, og jeg håber at vor nye redaktør, Per E. Hansen, (har tid

ligere været formand i selskabet) vil fortsætte denne linie. 

Jeg ønsker hermed Per tillykke med opgaven og giver samtidig håndslag 
på at hjælpe med at få bladet trykt og distribueret med Post Danmark 
som hidtil. 

Tak til Per E. Hansen for at du påtager dig opgaven, held og lykke. 

Dan Olsen. 
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Rytterskolernes oprettelse. 

Rytterskolen i Hvidovre, der ligger ved Hvidov-
re Kirkeplads, er efter Hvidovre kirke, der oprin-
delig er opført omkring år 1150, den ældste 
bygning i Hvidovre. 

Rytterskoler er betegnelsen for de ialt 240 sko
ler, Kong Frederik IV som landets største gods
ejer lod opføre i årene 1722-1727 på de 12 ryt
terdistrikter i Danmark med 20-27 skoler i hvert 
distrikt. 

Rytterdistrikterne og rytterregimentertie opret
tedes 1670, da det danske rytteri under Kong 
Christian V blev omorganiseret og gjort natio
nalt, og et ryttergods var de danske krongod
ser (jordegods, der i ældre tid tilhørte Kronen 
- i vore dage staten), der samme år, 1670, blev 
udlagt som underhold for rytterregimenterne. I 
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Københavns rytterdistrikt var der 20 sogne, 
hvor hele sognet var ryttergods, og i hvert 
sogn, der udelukkend� omfattede ryttergods, 
skulle der oprettes en skole. 

En af disse skoler blev Hvidovres første skole. 

Hvert distrikt var på 5600 tdr. hartkorn og skul
le årligt underholde et regiment på 700 ryttere 
med indkvartering og forplejning. En rytter ko
stede således årligt 8 tdr. hartkorn, og af hver 
td. hartkorn skulle bønderne betale 4 rigsdaler. 
Hver rytter kostede altså årligt 32 rigsdaler. 
Med et rytterdistrikt på 5600 tdr. hartkorn og 
20 skoler blev der således 280 tdr. hartkorn til 
hvert skoledistrikt. 

Hvidovre havde dengang 177 tdr. 4 skp. hartkorn, 
og da en rytterportion svarede til 8 tdr. hart-: 
korn, skulle Hvidovres bønder årligt underhQlde 
22 ryttere eller svare 700 rigsdaler. 

-Med det antal bønder, der dengang var i Hvidovre, 
skulle hver bonde faktisk underholde en rytter, 
en følelig byrde, når man betænker, at penge på 
den tid var ret sparsomt i omløb mellem bønderne. 

Det var omkring sin 50 - års dag den 17- 10-1721,at 
Kong Frederik IV udstedte sin forordning om bp
førelsen og driften af skolerne. Af flere og vidt 
forskellige grunde blev der dog ikke opført 20 
skoler i hvert distrikt. Kun i to distrikter blev 
tallet holdt, et par distrikter fik kun 10, et 
enkelt kom helt op på 27. KØbenh�vns distrikt fik 
19 skoler, men kongens plan om et samlet antal på 
240 skoler blev overholdt. 

Selvom oprettelsen af rytterdistrikterne medførte 
en væsentlig byrde for bønderne, var det nok ikke 
som kompensation herfor, at de 12 distrikter blev 
betænkt med opr�ttelsen af skolerne. Der er ingen 
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tvivl om, at de først og fremmest skulle være en 

indsats, der tjente til høtnelse af almuens op

lysning, og at dette har været drivfjederen i kon

gens iver for skolevæsenet. Hertil kom indflydel

sesrig påvirkning dels udefra og ikke mindst fra 

kongens nærmeste familie. 

Opførelsen af skolerne på Sjælland blev overdra

get murermester Laurits Eriksen. Han mente først, 

at han ikke kunne opføre dem for de 550 rdlr. , 

der var nævnt i overslaget, fordi han ikke .selv 

havde teglværk. Han boede i Nivå, og fra en en

kelt side hævdes det, at han også var ejer af Nivå 

teglværk. Han gik i hvert fald ind på forslaget, 

og 23 -1-1722 indgås overenskomsten med ham om at 

bygge de 113 sjællandske skoler for 550
_

rdlr. 

stykket. Først opførte han skolen i Gentofte, og 

efter denne indrettedes alle de andre. Alle de 

sjællandske skoler opfør�s i årene 1722- 1725. I

følge civiletatens udgiftshovedbøger for de nævn

te år er der i KØbenhavns distrikt opført 5 sko

ler i hvert af årene 1722, 1723 og 1724 og 4 i 

1725. 

M�d enkelte undtagelser er alle skolerne grund

murede. Kongen var meget lydhør over for et for

slag hvori det udtrykkelig fremh�vedes, at sko

lern� i deres udseende burde være anseligere end 

almindelige huse, så "deres udseende kunne hen

lede tanken på deres højere bestemmelse". Han 

fulgte denne henstilling og lod skoler�e opf�re 

således, at de blev de anseligste bygninger i 

landsbyerne næst efter kirkern,. Ikke engang 

præstegårdene kunne m åle sig med dem. Hver sko

le var oprindelig 21 al (13. 18m) lang, 12 al 

(7. 53m) bred og 4� al (2. 82m) fra gulv til loft. 

over skolernes indgangsdør lod Fr. IV indmure 
en sandsten, der øverst bærer kongens kr�nede 
navneciffer, og derunder følgende indskrift: 
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I året 1721 har jeg grundlagt denne Skole og 
i Lighed med denne 240 i de Distrikter, som 
er oprettede af mig til stadig at underholde 
12 Ryttereskadroner. 

MDCCXX I 

Nedenunder stod det velkendte vers: 

Halvtredsindstyve Aar,GUD, har DU mig opholdet. 
At Sygdom, Kriig og Pest mig intet ondt har 

voldet. 
Thi yder jeg min Tack og breder ud D I T  Navn, 
og bygger Skoler op de Fattige til Gavn. 
GUD, lad i dette Værck D I N  Naades Fylde kiende. 
Lad denne min Fundatz bestaa til Verdens Ende. 
Lad altid paa min Stool een findes af min Æt� 
som mener D I G  M I N  GUD og D I SSE SKOLER rætt. 

De to indskrifter findes endnu over indgangs
døren til rytterskolen i Hvidovre, hvor de 
er opsat 1726-1727. (bi.llestl �) } { 

Om hvem, der har forf·attet verset, foreligger 
der ingen sikre bevisligheder. 

Sove
kammer 

- -
0 2 

Stue 

- - -
4 6 8 

Skolestue 

- - - 1 Alen 

10 12 14 16 

--==i--==i--=:::w-c:::=-�==i Meter 

0 2 4 6 8 10 
Rytterskolernes grundplan. 
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