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NYT FRA             
FORMANDEN 
Af Ole Asbjørn Petersen 

D er er kommet en ny kommu-
nalbestyrelse, og det betyder 

samtidig, at Kultur- og fritidsud-
valget skal udpege to medlemmer 
til bestyrelsen i vores selskab. Det 
er sket, så vi kan byde velkommen 
til Kultur- og fritidsudvalgets for-
mand Niels Ulsing (SF) og Char-
lotte H. Larsen (DF) og glæde os 
til det kommende samarbejde. 
Samtidig har vi sagt farvel til 
Ømer Kuscu (A) og Nina Thøger-
sen (SF). 

Under arbejdet med at planlægge 
vores arrangementer har vi allere-
de nu kunne  aftale et medlems-
møde med Poul Sverrild og funge-
rende museumsinspektør Anja 
Olsen mandag den 27. oktober kl. 
19.00 i Auditoriet i AvedøreLejren. 

Torsdag den 6. november om ef-
termiddagen afholdes Rytterskole-
dag i Rytterskolen. 

Begge arrangementer vil blive 
nærmere omtalt i næste blad, men 
man kan allerede nu afsætte tiden.  

Sammen med Forstadsmuseet er 
vi i øjeblikket ved at arbejde med 
en indeksering af vores medlems-
blad, så det bliver muligt hurtigt at 
kunne søge efter navne, steder 
m.m. i de gamle numre. Ud over 
medlemmernes mulighed for at 

benytte sig af den kommende in-
deksering, skulle det også gerne 
give skolerne en bedre mulighed 
for at  arbejde med det lokalhisto-
riske. 

Mandag den 10. marts kl. 19 afvik-
les den ordinære generalforsam-
ling i Lille Frihedens Aktivitetssal. 
Vedlagt medlemsbladet er indby-
delse og dagsorden til generalfor-
samlingen.  

Sammen med øvrige betalingsfor-
mer er der bl.a. mulighed for at 
betale kontingent i Rytterskolen 
tirsdag den 25. februar og onsdag 
den 6. marts mellem kl. 10 – 11.
   

 

Vel mødt. 

 

  

4 

40 år i Stationsbyen 

S tationsbyen er det dig? 
Dette skilt, som stod ud mod 

Byvej, så Solveig og Niels Tøste-
sen, da de var på vej i de gamles bil 
fra Brøndbyøster ned for at se på 
alt nybyggeriet i Ishøj. ”Det var 
helt tilfældigt, at vi opdagede Sta-
tionsbyen, men skiltet gjorde, at 
vi undersøgte sagen nærmere og 
opdagede, at der var lejligheder 
på over 100 m2, facaderne var i 
varm okker farve. Vinduerne var 
små, men mange. Bebyggelsen 
var som i Ishøj, men mere hygge-

lig”, fortæller Niels Tøstesen (NT). 
”Og så var det spændende, at lej-
lighederne lå op af Vestvolden”. 

Han og Solveig blev hook på ste-
det. De skrev i oktober 1973 under 
på en lejekontrakt om en stuelej-
lighed i et etagehus – et sted med 
have, hvilket betød meget for Sol-
veig. 

”Vores 2 drenge var da på 1 og 4 
år, så det var dejligt at flytte ind i 
et område med lukkede veje, et 
sted der var trygt og godt for bør-
nene” siger Solveig Tøstesen (ST) 
og fortsætter ”men ved indflytnin-
gen var alt bart, der var ingen 
træer, haven var en leret pløje-

Fortalt af Solveig Isbrand, Solveig 

Tøstesen og Niels Tøstesen i inter-

views med Jens Frederik Jørgensen 

Avedøre Stationsby, luftfoto 2012 (Google) 
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mark.” NT tilføjer: ”Vi flyttede ind 
fra en P-plads, der ligger bag 
købmanden, og vi lånte en træk-
vogn. Der var ingen fliser endnu. 
Fra indgangen var der brædder 
ud, som man kunne trille vognene 
på. Om aftenen kom min far i bil 
med en gryderet til indflytningsmid-
dagen. Han kørte om på havesiden 
og havde svært ved at køre i mud-
dermarken”. 

NT  fortæller, ” at selv om der ikke 
var noget Store Hus, da vi flyttede 
ind, var der alligevel forretninger 
i Bymuren. Vi havde fra starten af 
to banker herude samt en velas-
sorteret købmand. Vi savnede ik-
ke et ”Store Hus”, og vi mente, at 

det ville skæmme Stationsbyen”. 

ST husker, ”at hele opgangen med 
8 lejligheder flyttede ind samme 
dag. Pludselig hørte jeg nogen 
kalde på Solveig, men det var ikke 
mig, der blev kaldt på, men over-
boen, der også hed Solveig”. 

Denne pudsige episode, der fandt 
sted den 1.9.1974, blev starten på 
et samarbejde om udsmykning af 
Stationsbyen og et langt venskab 
mellem Solveig Isbrand og Solveig 
Tøstesen . 

Solveig Isbrand (SI) havde set en 
annonce om Stationsbyen. ”På 
grund af bilfri søndag kom jeg 
først ud til Stationsbyen for at bli-
ve skrevet op om mandagen. Min 
daværende mand og jeg ville ger-
ne have haft en stuelejlighed, men 
vi fik i stedet en lejlighed på 2.sal, 
som jeg har boet i siden. Jeg flyt-
tede fra Nørrebro. Min datter 
skulle starte i skole og hun blev 1. 
årgang på Enghøjskolen, hvor 
hun gik til 10. klasse”. 

”Når det blev Stationsbyen, var 
det fordi, det var nyt og så spæn-
dende ud. Det var et dejligt områ-
de ikke langt fra byen. Det kunne 
blive et godt sted at bo, selvom det 
var en pløremark, der mødte os 
den dag, vi flyttede ind”, fortæller 
SI. 

”Lejen var rørende lav, da vi 
skrev under på lejekontrakten. 
1.200-1.300 kr. om måneden og 
den første måned gratis. Men det 

Niels Tøstesen 
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skulle vise sig, at den reelle leje 
blev betydeligt højere, da bygge-
regnskabet var færdigt”, siger NT 
og fortsætter: ”Lovgivningen om 
almennyttige boliger blev forrin-
get. Mange valgte at flytte væk 
igen. Man fablede om, at slutlejen 
ville ende på 6.000 kr. om måne-
den. Det var et svimlende beløb, 
som vi ikke rigtig troede på. Vi 
havde sagt A, og børnene skulle 
have ordentlige vilkår, og det var 
skønt med god plads. Derfor blev 
vi boende og tog kampen op. Nu 
har vi boet her i 40 år.” 

SI, ST og NT husker samstemmen-
de de første år i Stationsbyen som 
en periode med mange aktive be-

boere og et godt sammenhold. Der 
kom i Sydafsnittet gang i mange 
fritidsaktiviteter og mange for-
eninger og klubber skød op. Der 
blev lavet legepladser. 

NT kom hurtigt med i lejerfor-
eningen: ”Vi brugte meget tid på 
bestyrelsesmøderne, og møderne 
trak ud til længe efter midnat. Det 
var anstrengende, når man også 
skulle passe sit arbejde”. ”En 
HIPS/VS-gruppe var blevet enige 
om at flytte til Stationsbyen, og de 
dominerede debatten og kom med 
mange ideer til beboeraktiviteter 
og forslag til beboernes medind-
flydelse på omgivelserne. En an-
den gruppe af beboere – en DKP-
gruppe - synes nok, det var lidt 
anarkistisk, og ønskede at komme 
med færdige forslag, som beboer-
ne kunne tage stilling til. Beboer-
ne synes, at VS-forslagene lød me-
re spændende. Efterhånden ud-
viklede det sig dog til et godt sam-
arbejde mellem de to grupper” 
understreger NT. 

Når man taler om Stationsbyen, 
falder talen hurtigt på OS og DEM
(Stationsbyen og resten af kom-
munen). SI uddyber dette nærme-
re: ”Stationsbyens særpræg er 
sammenholdet. På en måde er det 
landsbyagtigt, mange kender hin-
anden og hilser på hinanden, og 
vi har ikke den nærhed til folk, 
der bor uden for ”byen”. 

”Det har været et særpræg, at 
man holder sammen, hvis der er 

Solveig Tøstesen på sin terrasse 
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noget at kæmpe for. Inge Larsen 
skrev engang, at ” de kræver og 
kræver i Stationsbyen!”, men vel 
ikke mere, end vi har ret til, og vi 
er jo i Hvidovre kommune alle 
sammen”, siger ST. Hun håber,  at 
der fortsat vil blive arbejdet på at 
bygge bro mellem OS og DEM. 

”Stationsbyen er måske tænkt lidt 
forkert. Vi har haft alle ting i 
”byen”, så vi ikke behøvede at be-
væge os udenfor. Det kan være 
både rart og negativt” fastslår ST 
og fortsætter: ”Børnene skal ken-
de nærmiljøet og være stolt af det, 
men også kende det omkringlig-
gende miljø – resten af kommu-
nen”. 

SI supplerer: ”Stationsbyen har 
altid følt sig som en særlig del af 
Hvidovre. Nogen synes, at det er 
forfærdeligt, at man lukker sig 
om sig selv. Man har en base i 
Stationsbyen, men kommer også 
uden for ”byen”. ”Sammenholdet 
– eller det nogen vil kalde selvtil-
strækkeligheden – er ikke så ud-
talt længere”. 

NT har observeret, ”at resten af 
Hvidovre er præget af en husejer-
kultur. Den del af kommunen er 
startet med nybyggerområder og 
kolonihaver, der blev til helårsbo-
liger. Det er jo en helt anden hi-
storie med Stationsbyen. Det er 
lejeboliger, der blev bygget over 
en kort periode”. 

De to Solveiger har i mange år væ-
ret et makkerpar i Stationsbyens 
udvikling. De fik som led i kvarter-
løftet sat gang i at få kunst til 
”byen”. Sammen med andre bebo-
ere dannede de gruppen ”Kunsten 
Stiger”, der i et samarbejde med 
de to kunstnere, Jane Balsgaard 
og Vibeke Glarbo samt landskabs-
arkitekt Vibeke Holscher gik i 
gang med at udsmykke Sydafsnit-
tet i Stationsbyen. 

SI fremhæver, ”at det skulle være 
kvalitet, der kunne holde år efter 
år. Det skulle ikke være hjemme-
sløjd, derfor samarbejdet med de 
professionelle”.  

Parallelt med arbejdet i Kunsten 
Stiger har de to i over 20 år været 
med i ”Miljørådet”, der har reno-

Solveig Isbrand ved et af områdets 

kunstværker, ”Tegn” 
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veret legepladser, udearealer og P-
pladser med beplantning, belys-
ning, bænke mv. ”Det skal være en 
helhed og være i de bedste og mest 
holdbare materialer” fastslår SI. 
ST tilslutter sig med ordene: ”Det 
fortjener Stationsbyen!” 

”Ud over boldbaner har Vestvol-
den ikke - før nu efter 36-38 år – 
været et aktivt element i Stations-
byens liv. Børnene har kunnet lide 
at være ”inden for murene”, men 
nu er vi godt i gang med at lave 
legestationer uden for Bymuren, 
så Vestvolden kan blive brugt til 
motion og leg”, siger SI. 

Det er kærligheden til Stationsby-
en, der har været drivkraften i ar-
bejdet. I Stationsbyen føler de sig 

Opgangsfest i Bymuren 

hjemme. ”Stationsbyen har i de 40 
år, jeg har boet herude, haft sine 
op- og nedture, men ingen skal 
drive mig ud fra at bo her”, fast-
slår SI. ST supplerer: ”Det har gen-
nem årene været en kamp at for-
tælle, at Stationsbyen er et dejligt 
sted for børn og voksne. Niels har 
en fætter, der er ejendomsmægler, 
og han har sagt, at vi har en ube-
talelig lejlighed med udsigt til 
Vestvolden”. 
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Stationsbyen blev bygget i 3 etaper som en del af Køge Bugt planen. S-toget var 
kommet i 1972, og byggeriet af Sydafsnittet blev påbegyndt i 1973. Senere kom 
Store Hus. Da Nordafsnittet var færdig i 1982, stod så den samlede Stationsby 
færdig med over 2500 boliger, skole, institutioner, kirke, butikker mv. 

Niels Tøstesen fortæller om fårekyllinger i lejligheden: 

”I den lune sommeraften sad fårekyllingerne i skjul i husvæggene og lavede et 
syndigt spektakel. Det kunne lige gå. Men når man skulle til køjs om aftenen, 
var det temmelig irriterende, når en af slagsen dukkede op ved radiatorrøret og 
gav sig til at synge opera. Så måtte man på jagt med en sko. En sko med kraftig 
hæl, for det var nogle seje sataner, og de hoppede rundt som frøer. De var ble-
vet udklækket i gulvenes bøgeparket, da lejlighederne blev opvarmet. Hvor bø-
geparketten kom fra, er ikke godt at vide, men det må jo have været nogle sydli-
ge himmelstrøg. 

Havde man endelig fået ram på en af dem, lagde den sig på ryggen i fosterstil-
ling, og så lignede den grangivelig en lørdagskylling med sine kraftige lårben. 
For vores vedkommende slap vi først af med dem, da naboen en dag kom ind 
med en spraydåse, indeholdende et eller andet giftigt stads, som man ikke kun-
ne få i almindelig handel. Det sprøjtede vil langs alle panelerne en aften, og næ-
ste morgen var gulvtæppet fyldt med døde fårekyllinger. Det næste kravl, der 
kom, var mindre, men så kom også  de  store husedderkopper, og de gjorde kål 
på alt kravl. Edderkopperne har vi altid haft et godt forhold til her hos os. De er 
meget stilfærdige.” 
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Redigeret af Jens Frederik Jørgensen 

N år vi i det følgende tager på 
visitats med Biskop Balle, 

tager vi tilbage i historien til peri-
oden 1783-1807. Rejsen tilbage 
giver et forunderligt indblik i kir-
kens og skolens historie samt kri-
stendommens betydning for sam-
fundet på den tid. Der er mange 
spor, der kan anes og genkendes i 
de kommende århundredes udvik-
ling. 

Det var på den tid en del af bi-
skoppens virke at føre tilsyn med 
præster, menigheder, skoler og 

lærere. Biskoppen skulle så vidt 
muligt mindst hvert 3. år besøge 
de enkelte sogne i stiftet og de sko-
ler, der var i sognene. Det er dette 
tilsyn, der betegnes visitats. Det 
var for Biskop Balle et stort arbej-
de. Han var Sjællands biskop, og 
stiftet bestod ca. år 1800 af 33 
herreder, 257 kirker og 543 skoler. 

Biskoppens besøg – visitats – blev 
bekendtgjort fra prædikestolen på 
forhånd. På selve dagen havde me-
nigheden mødepligt – dog blev 
forårspløjning, høst og andet nød-
vendigt landbrugsarbejde godtaget 
som fraværsgrund. 

Dagen indledtes i kirken med præ-
stens prædiken og med salmesang. 
Så kunne biskoppen starte med at 
bedømme præstens og degnens 
evner og formåen. 

Dernæst trådte menighedens unge 
ud på kirkegulvet. Der var her tale 
om de unge, der i årene siden sid-
ste visitatsbesøg var blevet konfir-
meret. De unge blev nu af biskop-
pen overhørt i katekismus – Lu-
thers lille katekismus vel at mær-
ke, hvori der er redegjort for den 
kristne børnelærdoms 5 hoved-
stykker: 

• De ti bud 

• Trosbekendelsen 

• Fadervor 

• Dåbens sakramente 

Med Biskop Balle på visitats 

74 OM L UTH ERS LILLE KATEKIS MU S 

OM L UTHERS LILLE 
KATEKISMUS 

I 1529 udsendte Mart in Luth er to katekismer. 
Den lille katekismus er en meget kort fremstilling 
af den kristne børnelærdom, den store katekismus 
er noget udførligcre. 

Den lille katekismus har fem hovedstykker: 
Luthers forklaringer til de ti bud, trosbekendelsen, 
Fadervor, dåben og nadveren. Men desuden har 
den et afsnit om skriftemålet (før nadveren ), et 
om morgen- og aftenbøn og et om bordbøn og til 
sidst "Hustavlen", det vil sige: en række bibelord, 
som påminder mennesker i forskellige livsforhold 
om deres pligter: biskopp er og præster, øvrighed 
og borgere, mand og hustru, forældre og børn, 
tjenestefo lk og arbejdsfolk,husfader og husmoder, 
de unge, enkerne og menigheden. 

Af Luthers lille Katekismus findes bagest i 
salmebogens tekst- og bønnebog de fem hoved
stykker og afsnittet om skriftemålet. Luthers vej
ledning til morgen- og aftenbøn findes som ind
ledning til salmebogens morgen- og aftenbønner. 

Af Luther s lille Katekism us er der i Balslevs 
lærebog kun medtaget de fem hovedstykker. 
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• Nadverens sakramente 

udformet med enkle, enfoldige 
spørgsmål, som der så skal svares 
på.  

Fra 1794 indgik også Biskop Balles 
egen lærebog med forklarende 
skriftsteder til Luthers katekismus 
i overhøringen. 

Biskoppen kunne på den måde 
forvisse sig om, at de unge, der var 
blevet konfirmeret, havde den for-
nødne fortrolighed med deres kri-
stentro og ”Troens og Pligternes 
Lære”. 

Det var degnen, der havde haft 
opgaven med at lære og forklare 
børnene, hvad der stod i katekis-

mus. Det kaldtes degnens kateki-
sation, eller at han katekiserede 
(catechiserede)  . 

Degnen var frem til ca. år 1800 
først og fremmest en kirkelig em-
bedsmand. Han var kyndig i latin 
og skulle være til rådighed og bistå 
præsten. Han skulle udover at ka-
tekisere, lære børnene de almin-
deligste salmer og daglige bønner 
– alt sammen udenadslære - sørge 
for klokkeringning, lede salmesan-
gen i kirken, påse at kirken var i 
orden, og at der var brød og vin til 
altergangen. Hans løn bestod af et 
lille pengebeløb, naturalier fra 
menigheden (svarende til 1/3del 
af præstens tiende, kaldet degne-
trave) og udbyttet fra egen jord-
lod. 

Gudstjeneste og overhøring i for-
bindelse med visitatsen tog ca. 5 
timer. Hertil kom så, at biskoppen 
skulle påse at kirken, dens orna-
menter og altertøj var i god og 
vedligeholdt stand. Kirkegårdens 
og præstegårdens tilstand og ved-
ligeholdelse blev tilset, og det blev 
kontrolleret, at kirkebogen og an-
dre protokoller var ført på behørig 
vis. 

Indtil de første skridt mod egent-
ligt kommunalt selvstyre blev ta-
get i begyndelsen af 1800-tallet, 
varetog præsten mange ikke-
kirkelige opgaver. Han var ofte 
den eneste i sognet, der kunne læ-
se og skrive. Han var udnævnt af 
kongen og havde pligt til at bo i 
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sognet. Han var på den måde at 
betragte som kongens stedlige re-
præsentant. 

Herefter kunne biskoppen tage på 
besøg i sognets skoler. Her skulle 
han efterforske, hvad eleverne 
havde lært. Biskoppen skulle desu-
den bedømme skoleholderen på 
dennes lærdom og flid og vejlede 
denne. 

Frem til ca. år 1800 var kravet, at 
børn fra 5-6 års alderen skulle ha-
ve undervisning i kristendoms-
kundskab og læsning. Mod ekstra-
betaling kunne børnene lære at 
skrive og regne. Det var skolehol-
deren, der stod for undervisnin-
gen. Der var ofte stor mangel på 
viden og evner hos skoleholderne, 
da disse ikke havde nogen uddan-

nelse. 

Skolegangen var også præget af 
stor forsømmelse, da der indtil 
landboreformerne kunne være 
strengt hoveri, hvor børn blev be-
tragtet som en arbejdskraft. Lang 
skolevej medvirkede også til stort 
fravær. Hvis et barn skulle gå, må-
ske ½ mil for at komme i skole, 
kunne fravær let opstå, hvis der 
var dårligt vejr eller manglende 
motivation. 

I tiden op til den første samlede 
skolelov – skoleanordningen af 
1814 – blev undervisningen udvi-
det med skrivning og regning. Alt 
sammen et led i landboreformer-
ne, hvor bøndernes dannelse og 
viden skulle øges. 

Biskop Balles Visitatsindberetninger 

1783-1793 

ved 
Christian Larsen 

Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie 
2002 

Biskop Balles Visitatsbog 
1799-1807 

ved 
Christian Larsen 

Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk His tori e 
1999 
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Ved biskoppens besøg og overhø-
ring i skolerne stod vinduer og 
døre som oftest åbne, så 
”Forældre, Husbonder og Mad-
mødre” kunne overvære og glædes 
over børnenes kundskaber. 

Som belønning for flid, men også 
som opmuntring,  gav biskoppen 
bøger til nogle af eleverne. Der var 
tale om bl.a. andagtsbøger, salme-
bøger, bibelhistorier. Bøgerne var 
for størstedelen betalt af biskop-
pen selv. 

I 1791 etableredes det første semi-
narium – Blaagaards Seminarium 
- med en egentlig læreruddannel-
se. En del præster mente, at den-
ne uddannelse var alt for omfat-
tende. Lærernes uddannelse kun-
ne indskrænkes til det, som skal 
anvendes i ”en simpel Landsby-
skole”.  Der begyndte derfor at 
blive etableret præsteseminarier. 
Provst Eiler Hammond oprettede 
i  1802 et af de første af slagsen i 
Brøndbyvester. ”Seminariehuset” 
står der stadig. Det ligger over for 
Brøndbyvester kirke, og præstese-
minariet er desuden mindet i den 
vej, Seminarievej, der fører vest 
ud af Brøndbyvester. 

Præsteseminariernes elever blev 
rekrutteret fra bondestanden, de 
boede til leje hos bønderne og del-
tog lejlighedsvis i bøndernes ar-
bejde. Målet med uddannelsen var 
at gøre lærerne til ”fornuftige 
Bønder blandt Bønder”. 

Degnens særlige position blev æn-

dret ved skoleanordningen af 
1814, og degnene blev tilbudt et 
lærerjob. Mange degne mente, at 
det var under deres værdighed og 
stand (som latinkyndige) at være 
”børnelærer” for simple bønder-
børn, der var enfoldige, urenlige 
og stinkende! 

Biskop Balles visitatsbesøg i stiftet 
og dermed i Frederiksberg-
Hvidovre, Brøndbyvester og 
Brøndbyøster samt Glostrup sog-
ne (Avedøre var en del af Glostrup 
sogn indtil 1893)samt i de tilhø-
rende skoler i Frederiksberg, Val-
by, Hvidovre, Brøndbyvester, 
Brøndbyøster og Avedøre er be-
skrevet i to bøger udgivet af Sel-
skabet for Udgivelse af Kilder til 
Dansk Historie: 

• Biskop Balles Visitatsindbe-
retninger 1783-1793 ved Christian 
Larsen (2002) 

• Biskop Balles Visitatsbog 
1799-1807 ved Christian Larsen 
(1999). 

Hvad bemærkede Biskop Balle så 
på sine visitatsbesøg i Frederiks-
berg-Hvidovre sogn og Hvidovre 
skole samt i Glostrup sogn og 
Avedøre skole: 

1783 

”Hr. Hans Jørgen Birch, Sogne-
Præst til Glostrup Meenighed … er 
en bekiendt frugtbar og nyttig 
Skribent. Hans Ungdom er god.” 
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1784 

I Sochelunds Herred – Friderichs-
berg og Hvidoure.  

”Dog vare saa faa tilstæde af Fri-
derichsberg Meenighed, at jeg 
maatte giøre alvorlig Erindring 
derom. Derfor blev og Præsten 
befalet altid at catechisere en 
Time for Skriftemaal, paa det at 
han ved den Leylighed kunde ud-
forske, hvad Kundskab den voxne 
Ungdom besidder, som vil gaae til 
Alters, efterdi den ellers ikke kom-
mer i Kirken. Hr. Weinrich, Præst 
paa Friderichsberg ere vel anseet 
og æret formedelst Fliid, Duelig-
hed, Indsigter og et ustraffeligt  
Forhold.” 

1787  

”I Friderichsberg og Hvidoure 
hørtes behagelige Prøver af god 
Forbedring fra forrige Gang. 
Mange svarede særdeles vel. Hist 
og her bemærkedes en Mangel, 
som dog ikke kunne kaldes Van-
kundighed. Sognepræsten Her 
Consistorial-Raad Pontoppidan 
haver med Flid antaget sig Me-
enighedernes Underviisning og 
prædiker i god Orden til Opbyg-
gelse. Ligesaa catechiserer han 
vel. Degnen Høyer i Hvidoure er 
ikke uskikket til Catechisation.” 

”I Hvidoure Skole fandt jeg mig 
vel fornøyet med de flittige Børn, 
da de læste godt i Bog og kunde 
skikkelig forstaae deres Børne-
lærdom. Men Forsømmelse er i 

Nærheden af Kiøbenhavn meer 
almindelig end andensteds. Skole-
holder Høvring læser imidlertid 
ret godt for Børn og catechiserer 
ikke ilde.” 

1788 

”Glostrup  Sogn. Ungdommen fat-
tedes Liv og Munterhed. En Deel 
viser dog god Kundskab, og ingen 
befandtes at være gandske van-
kundig. Sognepræsten Hr. Birch, 
en flittig og frugtbar Skribent *, 
prædiker med Følelse i god Orden 
til Opbyggelse. Han catechiserer 
vel. Degnen Erlandsen ** synger 
skikkelig og catechiserer til Huus-
behov. Kirken med sine Ornamen-
ter er i god Stand. Man havde ey 
noget i Menigheden at klage over 
Lærerne.” 

*H. J. Birchs forfatterskab var 
mangfoldigt og omfattede bl.a. 
genealogi og biografier, værker af 
religiøs natur, oversættelser, land-
økonomi. 

** Degnen hed A.W. Mandrup. 

”I Avedøre Skole var det ikke syn-
derlig bestilt enten med Boglæs-
ning eller med Indsigt og Efter-
tanke. Der klagedes meget over 
Forsømmelse. Til Opmuntring 
bleve 5 Bøger uddelte. Skoleholder 
Bram catechiserer maadelig og 
besidder liden Duelighed.” 

1792 

”Friderichsberg og Hvidoure Sog-
ne. Endeel Børn uden for Bonde-
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standen havde læst den nye Lære-
bog og svarede meget fermt deraf 
med god Forstand. Den øvrige 
Ungdom havde i Almindelighed 
skikkelig god Kundskab, og man-
ge udmærkede sig. Ogsaa vidste 
de noget af den Bibelske Historie 
og havde lært Psalmer. Sogne-
præsten Hr. Bruun prædiker 
grundigt, opbyggeligt, smukt og 
ordentligt. Han catechiserer godt 
og messer vel nok. Degnen Msr. 
Wiibe paa Friderichsberg synger 
skikkelig og catechiserer nogenle-
des. Degnen til Hvidoure Sr. Høy-
er catechiserer meget ordentligt 
og godt. Der svaredes, at intet var 
at klage. Begge Kirker ere i god 
Stand. Præstegaarden er i for-
svarlig Stand.” 

”I Hvidoure Skole havde adskillige 
lært den nye Lærebog meget vel 
og svarede deraf med god For-
stand. Ogsaa læste de vel i Bog. 
Catechismus var ellers lært, ikke 
uden Eftertanke. 11 Bøger bleve 
uddeelte. Skoleholder Høvring un-
derviser og catechiserer gandske 
godt.” 

d. 23. May 1799 

”Friderichsberg og Hvidoure Sog-
ner. Sogne Præsten Hr. Lieben-
berg prædikede over 1 Ioh. 2,15 
ordentlig og sammenhængende, 
men uden liv. Evangeliske Bevæg-
grunde gik han forbie og satte 
Christum efter Moden ud af Øyne-
ne. Vore nye Præster ville være 
blotte Moralister og blive derved 

til slet intet, baade for dem selv og 
deres Tilhørere. Han catechiserer 
temmelig vel og messer skikkelig. 
Degnen til Frederichsberg Msr. 
Wibe synger nogenledes og cate-
chiserer taalelig. Degnen til 
Hvidoure Msr. Høyer synger bed-
re og catechiserer skikkelig. Af 
Ungdommen vare meget faa til-
stede fra begge Sogner, og faa af 
Menigheden havde indfundet sig. 
Imidlertid svarede de Tilstedevæ-
rende ganske vel, helst fra An-
nexet, og giorde Rede for Lære-
bog og Catechimus med Forstand. 
De vidste lidet af den Bibelske Hi-
storie, læste vel i Bog, paa nogle 
faa nær, og havde lært Psalmer. 
Ingen svarede, da der blev spurgt, 
om noget var at andrage. Em-
bedsbøgerne fandtes i Stand. 
Præstegaarden er i skikkelig 
Stand og Kirkerne ligesaa. 

d. 24. May 1799 

Hvidoure Skole. Meget faa Børn 
havde indfundet sig. Nogle havde 
læst Lærebogen og svarede vel 
deraf med god Forstand. Der blev 
og svaret godt af Catechismus. 
Man læste ret godt i Bog. 9 Bøger 
bleeve uddeelte. Skoleholder Cap-
pel(e)n, Seminarist, catechiserer 
grundigt, men for vidtløftigt. 
Sendt Rist (Bog af Rist: Anviis-
ning for Skolemestre i de Lavere 
Skoler). 

d. 18. Sept. 1800 

”Avedøre Skole. En god Deel Børn 
var samlet. De, som havde læst 
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Lærebogen, svarede gandske vel 
med skikkelig Forstand. Der blev 
ogsaa svaret gandske godt af Ca-
techismus. Boglæsning var meget 
langsom, men tydelig. Man vidste 
adskilligt af den Bibelske Histo-
rie. Her skrives og regnes. 18 Bø-
ger bleve udeelte. Skoleholder 
Larsen er en troe og skikkelig 
Mand, men har ikke store Evner 
og catechiserer maadelig.” 

d. 19. Sept. 1800 

”Glostrup Sogn. Sogne Præsten 
Hr. Provst Nyrop prædikede over 
Ioh. 19,27 opbyggeligt og røren-
de, men hans Maal falder mig 
vanskeligt. Han catechiserer godt 
og messer nogenledes. Degnen Sr. 
Manderup synger maadeligt, 
men catechiserer noget bedre. 
Ungdommen syntes  at være no-
get sagtfærdig, men svarede dog 
for det meste meget vel, med For-
stand og godt Begreb efter Lære-
bog og Catechismus. Noget vidste 
man af den Bibelske Historie. De 
læste meget vel i Bog og havde 
lært Psalmer. Den nye Psalmebog 
er her indført. Der svaredes, at ey 
noget var at klage over. Embeds-
bøger findes i behørig Orden. Kir-
ken er i god Stand. Præstegaar-
den er ligeledes vel vedligeholdt.” 

d. 25 May 1805 

1) Hvidoure Skole. Skole Lærer og 
Seminarist Cappel(e)n giør sig 
Umage for at opvække Begreb 
hos Børnene og holder dem til at 
lære udenad. Han catechiserer 

ordentlig, men langsom uden Liv 
efter ældre Seminaristers Man-
ner. ” Ikke faa Børn svarede med 
god Forstand og temmeligt Liv 
saavel efter Lærebog som Cate-
chismus. Man vidste noget af den 
Bibelske Historie og havde lært 
mange Psalmer. Sangen var an-
tagelig. I Boglæsning havde en 
Deel øvet sig til Fornøyelse, men 
adskillige viiste Skiødesløshed. 
Her skrives og regnes godt. Man 
har begyndt med Geographie paa 
landkort, læser Skrift, og Skole-
gang gaar an. Gud velsigne den 
gode og troe Lærer Cappel(e)n i 
sit rigtige Arbeyde til megen Op-
muntring og Glæde!” 27 Bøger 
uddeelte. 

d. 26. May 1805 

Frederichsberg Kirke, hvor og 
Ungdommen fra Hvidoure. Sogne 
Præsten Hr. Liebenberg prædike-
de over Math. 24,45-53 tydeligt, 
lærerigt, grundigt, men ikke med 
Liv nok til at røre. Han catechise-
rer ret vel og messer nogenledes. 
Organist Oehlenschlager spiller 
Orgelet meget smukt. Degnen 
Dreyer synger skikkelig, men ca-
techiserer ikke med Færdighed. 
Degnen Høyer i Hvidoure catechi-
serer maadelig. Ungdommen var 
i Mængde forsamlet. De fleste 
svarede i Almindelighed gandske 
fermt efter Lærebog og Catechis-
mus og viiste godt Begreb. Ikke 
faa udmærkede sig ved fortrinlig 
Kundskab og Færdighed. Nogle 
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vidste lidet af den Bibelske Histo-
rie. Enkelte havde lært Psalmer. 
Men næsten alle læste godt i Bog. 
Der blev svaret, at ey noget var at 
klage. Gud forlene den værdige og 
velfortiente Kirkens Lærer sin nye 
Miskundhed til al forønskelig 
Frugt af sine troefaste og heldigen 
anvendte Bestræbelser!” 

d. 25. Sept. 1806  

Glostrup Kirke. Sognepræsten Hr. 
Schouboe var om natten pludseli-
gen blevet syg. Sognepræsten Hr. 
Svendsen fra Wallensbech blev 
hentet om Morgenen, mig uafvi-
dende, til at prædike for ham. Da 
Menighedens Præst  ikke var til-
stede at catechisere, kunde jeg ik-
ke lade Degnen Msr. Mandrup 
giøre det, ey heller spørge Menig-
heden, om noget var at andrage. 
Imidlertid synger bemeldte Degn 
Sr. Mandrup meget godt. Menig-
heden var i ringe Antal tilstede. Af 
de paa Listen antegnede 114 Unge 
Mennesker havde 65 indfundet 
sig. Disse svarede for det meste 
efter Lærebog og Catechismus 
med god Betænksomhed og lagde 
smuk Kundskab for Dagen. Man-
ge deriblandt fortiente Berømmel-
se. Man vidste ogsaa at giøre Re-
de for Bibelsk Historie, havde lært 
Psalmer og læste vel i Bog. Kir-
kens retsindige (overstreget: og 
omhyggelige) Lærer Hr. Schouboe 
forfremmer Guds Kundskabs Ud-
bredelse til Fremvext i Sædelighed 
og Dyd med ufortrøden Fliid. Ieg 
tilønsker ham Kraft og Held med 

befæstet Sundhed til at naae sit 
vigtige Maal under mangefold 
Guds Velsignelser. 

Ogsaa her blev i Skole-Iournal 
giort Erindring om Bieskole i det 
fraliggende Eybye ligesom i 
Wridsløsemagle under Sengeløse 
Sogn. Men hvad man andensteds 
i lige Fald selv ønsker og paadri-
ver, blev her af begge Sognepræ-
ster regnet mig til Brøde og vakte 
Fortrydelse, som indbrød paa 
sidstmeldte derved i heftig Uvillie. 
Ieg maae føle, at jeg bliver nu for 
gammel.” 

”Avedøre Skole. Skole Lærer Sr. 
Gildberg er gandske vel oplagt og 
har anvendt Fliid. Han catechise-
rer temmelig vel. Af de paa Listen 
antegnede Børn savnedes 8. Der 
fandtes 9 Børn, som ikke havde 
udviist Stadighed eller Fliid i Sko-
legang. Men alle de flittige, i Tal-
let 18, giorde  saa god Rede deels 
for Lærebog og deels for catechis-
mus samt ellers læste saa vel i 
fremmede Bøger, at Lærerens vel 
anvendte Bestræbelse er umiski-
endelig. Ieg forærede hver af dis-
se sin bog i Forhold til deres Al-
der. De fleste lære at skrive. Nog-
le have deri giort skikkelig Frem-
gang. Man er heller ikke uøvet i 
Regning af Hovedet og i at læse 
Skrift, hvilket sidste dog maae 
bedre øves. Ligeledes havde man 
lært Psalmer, men det meste var 
glemt. Skolens Lærer Sr. Gildberg 
er gandske vel  oplagt og forti-
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ener al Understøttelse. 

Herfra gik Reysen samme aften 
til Greve i Thune-Herred.” 

På Forstadsmuseets hjemmeside 
findes en artikel, der tillige beskri-
ver alle Biskop Balles optegnelser 
fra visitats i Brøndbyvester og 
Brøndbyøster sogn og skoler samt 
i Frederiksberg og Valby skoler.  

Seminarium. Provst Eiler Hammond oprettede i  1802 et af de første af 
slagsen i Brøndbyvester. ”Seminariehuset” står der stadig. Det ligger over 
for Brøndbyvester kirke, og præsteseminariet er desuden mindet i den vej, 
Seminarievej, der fører vest ud af Brøndbyvester. 
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Af Jens Frederik Jørgensen 

D et årlige julemarked i Medborgersalen har mange besøgende, og 
derfor valgte vi i 2013 at få en bod, hvor vi kunne gøre reklame for 

Hvidovre Lokalhistoriske Selskabs aktiviteter og sælge bøger, der er ud-
givet af Forstadsmuseet med støtte fra selskabet. 

De 3 dage julemarkedet varede kom der mange besøgende hen til vores 
bod, og der var således stor interesse for selskabets virksomhed. Vi fik 
nye medlemmer og fik solgt gavebeviser samt en del bøger. Vi fik også 
kontakt med flere, der kunne hjælpe os med oplysninger om 
”Sommerlivet langs Gammel Køge Landevej”, som er det projekt, vi har 
et samarbejde om med Forstadsmuseet og Lokalhistoriskforening for 
Brøndby Strand. 

Det var en god og positiv oplevelse at deltage i julemarkedet, og vi vil 
derfor overveje, om ikke det skal være et fast punkt i selskabets årlige 
virksomhed. 

Julemarked i Medborgerhuset 

Birgit Hagested i selskabets bod på julemarkedet i Medborgersalen. 
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Julen kom til Avedøre 
Af Mikkel Knudsen 

J ulemarkedet i Avedørelejren blev en større succes end nogensinde før med 
over 1000 besøgende og masser af aktiviteter, som et solidt regnvejr ikke kun-

ne stoppe. 

Forstadsmuseet havde op til markedet oplevet en større efterspørgsel efter boder 
end nogensinde før og adskillige blev afvist, da Fægtesalen og markedsteltene var 
booket fuldt op. Boderne bød på stor variation, og du kunne få alt fra hæklede 
madpakker til vin fra Nordlund. Det var således både lokale erhvervsdrivende 
samt entreprenante private, der tog på plads på sælgersiden af bordene.  

Markedet blev åbnet af borgmester Helle Adelborg og bød også på masser af un-
derholdning. Gæsterne kunne bl.a. oplevede gakkede løjer med Øglegøglerne, 
rundvisning i Avedørelejren, koncert med James Sampson og Susanne Ørum, 
korsang og meget mere. Det betød at der var store smil i regnen fra markedsgæ-
sterne. Markedet vil blive gentaget den anden søndag i advent igen i 2014. 

Forstadsmuseet havde til markedet fået lavet et Hvidovre-krus med Rytterskolen 
som motiv. Koppen bliver måske en tradition som en form for årskrus, hvis salget 
i løbet af året indbyder til det. Kruset kan stadig købes på Cirkusmuseet og For-
stadsmuseet til 39 kr., hvor man også kan købe et tilsvarende Cirkus-krus til sam-
me pris.  

Introduktion af Hvidovrekruset  Velkommen til julemarkedet 2013 
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Der var også indlagt underholdning med Susanne Ørum og James Sampson 

Der var stor trængsel ved boderne  i Fægtesalen samt i de opstillede markedstelte 
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Danmarksmestrene fra 1966 
 

Stående:  
Ernst Netuka(Træner), John Steen Olsen, Leif Sørensen, Frits Hansen,  

Allan Hebo Larsen og Knud Andersen 
 

Hugsiddende: 
Villy Bang Nielsen, Jørgen Jespersen, Jørgen Henriksen,  

Lars Bo Henriksen, John Petersen og John Worbye 

HIF - Danmarksmester 



  

23   

En fodboldmester fortæller 

Af Jørgen Salhauge 

Onsdag den 2. april kl. 14-16 i Rytterskolen 

E fter at Hvidovre i 1961 gjorde sig bemærket i hele landet, da klubben 
vandt DBU's første talentturnering i en Tv-transmitteret finale, gik 

det for alvor stærkt. Allerede i 1960 havde HIF¨s 1.hold vundet Køben-
havnerserien og fra 1962 gik det i ekspresfart op igennem divisionerne. 
Der var trængsel på lægterne, når holdet spillede søndag formiddag klok-
ken 10 på Hvidovre Stadion, og en kulmination, da holdet med Ernst 
Netuka som træner, i 1966 vandt sit første danske mesterskab.  

Dette og meget andet fra sine drenge- og ungdomsår i Hvidovre Idræts-
forening vil Selskabets kasserer, Lars Bo Henriksen, fortælle om. Tids-
rammen går, fra han i 1949 blev indmeldt i klubben, og til han i 1966 var  
med på det hold, der blev dansk mester i fodbold. 

Deltagelse 25 kr. inkl. kaffe/te.  

Betaling den 2. april ved foredragets start. 

Her afspejles vinderholdets opstilling ”fra mål til vestre wing”, ledsaget af spiller-

nes og trænerens eftertragtede  autografer. 
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En Hollænder flytter til Hvidovre 

Af Ole Asbjørn Petersen 

M andag den 20. januar 2014 var 
60 interesserede mødt op i Lille 

Friheden for at høre Cornelia de Place 
Hansen fortælle om sit liv som ind-
vandrer i Danmark. Det blev en både 
spændende og vedkommende aften. 

Cornelia kom fra Rotterdam i Holland 
til Danmark den 4. oktober 1963 og 
flyttede som nygift med Henning ind 
på Strandmarksvej nr. 12, 3. sal mf. 
Vanskelighederne med det danske 
sprog blev overvundet bl.a. gennem 
besøg hos grønthandler Thorsen på 
Strandmarksvej, som altid beredvil-
ligt gav sig tid til at forklare, hvad va-
rerne hed på dansk, Biblioteket på 
Lodsvej og avislæsning hjalp godt på 
vej med at øge sprogforståelse. 

Cornelia fødte efterhånden 3 drenge, 
blev engageret i ungdomsarbejdet i 
Strandmarkskirken, fik halvtidsjob 
samme sted og kunne senere uddanne 
sig som præst. 

En stor præstation, der lykkedes bl.a. 
ved stor praktisk hjælp fra vennerne 
Ebba og Ove Jensen. 

Det førte til 25 gode år som præst ved 
Husum kirke. Med entusiasme opsøgte 
Cornelia Københavns Universitet og 
fik hjælp til yderligere arbejde med 
sproget, så hun bedre kunne gå ind i 
arbejdet med konfirmandundervisnin-
gen. Skiftet fra Den Reformerte Kirke i 
Holland til den lutheranske i Danmark 
blev overvundet med erfaringerne fra 
det gode kirkelige samarbejde i Hol-
land.  

Efter at være stoppet som præst i 1980 
vendte familien tilbage til Hvidovre og 
bosatte sig på Dæmningen i den nord-
lige del af kommunen. 

Som tilhørere oplevede vi et engageret 
menneske med hjertet på rette sted, og 
det skal blive spændende at høre Cor-
nelia fortælle om sin opvækst i Rotter-
dam under 2. verdenskrig ved en sene-
re lejlighed. 

Cornelia fortæller 

~ HVIDOVRE IDRÆTS FORENING • DANMARKSMESTRE FODBOLD 1966 
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Per Kaalund fortæller 
”Vestegnen må slås for det hele– 

det kommer ikke af sig selv” 

Af Jens Frederik Jørgensen 

O rdene var Per Kaalunds slutbe-
mærkning mandag den 18. no-

vember 2013, da han holdt et spæn-
dende og humoristisk foredrag om sit 
virke som amtsborgmester og folke-
tingsmedlem. 

I foredraget øste Per Kaalund ud af 
sin indsigt om arbejdet i Folketinget 
og arbejdet i det nu hedengangne Kø-
benhavns Amt. Krydret med anekdo-
ter og en let ironisk distance formidle-
de han sin viden og sine erindringer 
fra det politiske arbejde til ca. 40 til-
hørere. 

Per Kaalund bor i Brøndby Kommune, 
kun 200 meter fra grænsen til Hvid-
ovre. Denne bopæl har været ud-
gangspunkt for hans politiske virke i 
37 år fra 1970 til 2007. 

Det første emne, Per Kaalund fortalte 
om, var arbejdet i Folketinget, hvor 
der tages stilling til de store spørgs-
mål, mens det, der vedrører borgerne 
mere i dagligdagen, normalt besluttes 
i kommunalbestyrelserne. Folketinget 
træffer dog også fra tid til anden be-
slutninger, som stærkt berører en en-
kelt kommune. Det har i Hvidovre 
været tilfældet med Avedøreværket og 
den nye højhastighedsjernbane. 

Erindringerne fra arbejdet i Folketin-
get kaldte smilene frem, da Per Kaa-
lund kom ind på beslutninger om an-
læg af motorveje. De to motorveje i 
Vendsyssel, til henholdsvis Hirtshals 
og Frederikshavn, er så lidt trafikere-

de, at man må ”spare sammen i flere 
uger for at få et ordentligt harmonika-
sammenstød”! Hvis trafikken på Køge 
Bugt-motorvejen skulle være lige så 
lidt tæt, viste beregninger, at vi skulle 
have motorveje med 34 vognbaner – i 
hver retning forstås! I Hovedstadsom-
rådet har man altid måttet sloges for 
at få de nødvendige motorveje. 

Efter Per Kaalunds mening har Ho-
vedstadsområdet – i forhold til resten 
af landet - lidt under, at der ikke har 
været sammenhængende løsninger på 
store og vigtige områder. På et tids-
punkt blev der bygget 3 store hospita-
ler. Amtet byggede Herlev hospital, 
Københavns Kommune byggede 
Hvidovre hospital, og staten byggede 
Rigshospitalet. 

Per Kaalund 
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Konflikter og manglende sammen-
hæng mellem de mange instanser har 
også kendetegnet den kollektive trafik. 
Her er der stadig 5 trafikselskaber for 
bus og baner. 

Køge Bugt Strandpark har en helt sær-
lig plads i Per Kaalunds erindringer. 
Det mærkede vi tydeligt, da han for-
talte om Strandparkens tilbliven.  

Staten havde i 1930erne foræret bor-
gerne nord for København en strand-
park – Bellevue. Men da planerne om 
Køge Bugt Strandpark 40 år senere 
skulle realiseres ville staten kun give 
et tilskud på 15 mio. kr. Amt og belig-
genhedskommuner måtte selv betale. 
De kommuner, der ikke kom til at lig-
ge ud til Strandparken, men hvis bor-
gere ville få glæde af Strandparken, 
udviste ”kommuneegoisme” og ville 
ikke bidrage økonomisk. 

Et selskab med en handlekraftig be-
styrelse bestående af borgmestre blev 
dannet, og i løbet af 3 år blev Strand-
parken anlagt og indviet i 1980. Køge 
Bugt Strandpark var Nordeuropas 
største inddæmning. En stormflod i 
1975/76 havde overbevist borgerne i 
Greve om, at Strandparken ville være 
en god kystsikring, så fremtidige over-
svømmelser fra havet kunne undgås. 

Sten til molerne i de fire lystbådehav-
ne i Strandparken blev hentet i Skåne. 
"Så lidt af det tabte Skåne har vi da 
fået tilbage”, bemærkede Per Kaalund. 
2.6 mio. marehalmsplanter blev dre-
vet frem i Vestjylland og plantet ud 
tillige med 190.000 træer og buske. 
Man valgte at tilplante området tæt, 
så var man sikker på, at stierne kom 
til at ligge der, hvor folk fandt det rig-
tigt at gå! 

Fuglelivet blev begunstiget med 2 

fugleøer, og i modsætning til eksper-
ters forudsigelser blev fuglelivet rigere 
og myggeplagen mindre. 

På et tidspunkt blev der udefra spurgt 
til størrelsen på de sandskorn, som 
klitterne og stranden bestod af. Det 
måtte man ikke svare på, da oplysnin-
gerne kunne være af militær interesse 
for østlandene, der under den kolde 
krig havde planlagt ved en eventuel 
invasion at gå i land bl.a. i Køge Bugt. 

På en god dag – en lørdag i slutningen 
af maj, er der over 100.000 gæster i 
Strandparken, så Strandparken er 
blevet en stor succes som rekreativt 
område for Vestegnens borgere. 

Per Kaalund fortalte også om de for-
hindringer, der skulle overvindes, da 
man ville etablere kunstmuseet Arken 
på Ishøj Tange. Ingen i Akademirådet, 
der skulle udtale sig om planerne for 
et kunstmuseum, boede syd og vest 
for København. Det eneste rådets 
medlemmer kendte til Vestegnen var 
tilsyneladende, at der lå en stor Bilka, 
og at der i området da måtte være 
mange fabrikshaller, der kunne om-
dannes til kunstmuseum. Stillet over 
for en sådan uvidenhed, oplevede Per 
Kaalund endnu engang det vestegns-
syndrom, der gør, at der skal kæmpes 
hver gang, der skal etableres noget nyt 
og enestående på Vestegnen - ting 
som andre egne har fået foræret.  

Denne beretning fra Per Kaalunds 
foredrag kan slet ikke rumme alt det, 
han fortalte. Tilhørerne kvitterede for 
det spændende foredrag med et langt 
og velfortjent bifald. Stor tak til Per 
Kaalund, for at han skabte endnu et 
godt medlemsmøde i Hvidovre Lokal-
historiske Selskab. 
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Turen går til Nyhavn 

Af Ole Asbjørn Petersen 
Den 2. oktober 2013 holdt Palle Plambeck Olsen et interessant foredrag om Kon-
gens Nytorvs historie. Historien er beskrevet i forrige nummer af medlemsbla-
det, og i denne forbindelse blev der lagt op til en tur til Nyhavn i dette forår. Tu-
ren bliver nu en realitet, og forløbet er planlagt som følger: 
 
Vi får først en kort orientering om Kongens Nytorv, som desværre for tiden ser 
helt ødelagt ud. Derefter går vi ned ad ”skyggesiden”, ser hvad der er tilbage af 
Botanisk Have, og ser de mange skønne bygninger samt hører om tilknyttede 
navne, som f.eks. H.C. Andersen og Marie Grubbe. 
Derefter går vi over på solsiden. Her skal vi skal høre om mord, ’levende lig’, spø-
gelser, vægternes aftaler og meget mere.  Vi skal ind i nogle af baggårdene, hvor-
af flere er ganske flotte. Det anbefales i øvrigt at læse anmeldelsen af Palle Plam-
becks foredrag (blad 04-2013) inden turen. Selve rundvisningen vil vare ca. 1½-
2 timer, hvorefter vi spiser det bestilte mad og hygger os, inden turen går hjemad 
eller måske en tur videre ind i byen. 

NYHAVN  - malet af Uffe Schønneman.  
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Forstadsmuseets nye formidlingstiltag  

Af Lisbeth Hollensen 

F orstadsmuseet har foretaget en række nye formidlingstiltag i løbet af 
2013. Det første, der løb af stablen, var Det Mobile Museum. Det Mo-

bile Museum er Historien i Gaden i Brøndby. To gange om måneden ryk-
ker Det Mobile Museum ud, så man nu kan møde Forstadsmuseet, når 
man alligevel besøger kommunens to kulturhuse, Brønden og Kilden. Her 
medbringes der altid en ny, mindre udstilling om et stykke Brøndby-
historie, ligesom museumsinspektør Lisbeth Hollensen er til stede til en 
snak om det gamle Brøndby. Det Mobile Museum har vist sig at være en 
rigtig god idé. Det er flittigt besøgt. I snit kommer der omkring 70 besø-
gende på de to månedlige dage, og Det Mobile Museum har efterhånden 
en håndfuld stamkunder, ligesom at antallet af afleveringer til museet fra 
byens borgere er steget markant. Det Mobile Museum har også været slå-
et ud i Hvidovre et par gange. Senest i forbindelse med julemarkedet i 
Avedørelejren 2013, hvor det indeholdt en fin udstilling om jul i gamle 
dage og Avedørelejrens historie.  

Nyhavnsturen finder sted  TORSDAG den 8. maj 2014 kl. 11,oo 
Mødested: Ankeret i Nyhavn (bus 1A eller tog/metro til Kongens Nytorv)  

 
Det stykke mad man har bestilt kan udvides til mere for egen regning. 

Der kan bestilles – enten : 

1 stk. fiskefilet m/remoulade og citron - eller 

1 stk. hønsesalat på hvidt brød m/bacon, champignon, purløg og karry – eller 

1 stk. lun leverpostej m/bacon, champignon, rødbede og cornichons 

Drikkevarer er for egen regning. 

 

PRIS: Kr. 100,- pro persona (for medlemmer), ikke-medlemmer: kr. 125,- 

Beløb skal være betalt senest onsdag 30. april på Rytterskolen. Indbetaling kan ske fredag 

den 25. april kl. 10-11 og onsdag den 30. april kl. 16-17. 

 

Turen gælder kun for de, som har betalt forud for turen. Ved afbud på dagen (tlf. 

23960150) betales der ikke tilbage. 

 

Du kan melde dig til hos  

Forstadsmuseet tlf. 36490030 / Mail: Forstadsmuseet@forstadsmuseet.dk   

Tilmelding senest onsdag 30. april 2014. 

Der kan max være 30 med på turen. Hvis flere melder sig til, oprettes der en venteliste. 
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Det mobile museum 

I efteråret fik en lang række af Historien i Gaden-folderne en makeover 
og forefindes nu i en mere brugervenlig udgave. Folderen har fået lomme-
format, og på bagsiden af folderen finder man et kort med markering af 
de forskellige Historien i Gaden-steder, der gør det nemmere at finde 
frem til dem. Det nye format er populært, og med nye indbydende fotos 
har der været stor omsætning af folderne.    

Lige inden 2013 sluttede, fik Forstadsmuseets ny hjemmeside. Indholdet 
er stadig det samme som på den gamle, men er bygget sådan op, at hjem-
mesidens besøgende mere intuitivt kan finde de informationer, de søger. 
Således er der tre måder at lede på: Man kan søge på emne, bydel eller 
tidsalder, hvilket gør jagten på information nemmere. Med sit friske ud-
seende og de store mængder af billeder fra museets arkiv er den nye 
hjemmeside visuelt meget appellerende. Hjemmesiden vil naturligvis lø-
bende blive udbygget, efterhånden som museet erhverver nye historier, 
og når nye projekter bliver til. 
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Mandag den 24. februar kl. 19 i 

Auditoriet, Avedørelejren. 

Museumsinspektør Henriette Buus, 

Greve Museum, eller en projektmed-

arbejder, fortæller om 1. verdenskrig 

og tankerne om det nye museum for 1. 

verdenskrig på Mosede Fortet. På et 

senere tidspunkt følges der op med en 

medlemstur til museet. 

Mandag den 10. marts kl. 19 i 

Lille Friheden. 

Ordinær Generalforsamling. Dagsor-

den ifølge vedtægterne. 

Onsdag den 2. april kl. 14 i  

Rytterskolen 

Selskabets kasserer, Lars Bo Henriksen  

fortæller om sine  drenge– og ung-

domsår i Hvidovre Idrætsforening. Se 

mere om dette arrangement inde i bla-

det. 

Torsdag den 8. maj kl. 11 

Turen går til Nyhavn. Palle Plambeck 

Olsen tager os med på en rundtur. Se 

meget mere om dette arrangement in-

de i bladet. 

 

 

 

 

 

MEDLEMS-ARRANGEMENTER 2014 
Tilmelding, undtaget generalforsam-
lingen, er nødvendig, og kan ske til 
Forstadsmuseet på tlf. 36490030 

Arrangementer for resten af året 
2014 er under udarbejdelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mere på www.hvidovrelokalhistoriskeselskab.dk 
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