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Formanden har ordet 
Af: Jens Frederik Jørgensen

GODT NYTÅR.  
Selskabet fejrede i 
2018 sit 40 års jubilæ-
um. Det kulminerede 
med en jubilæumsaften 
i Kometen (Medbor-
gersalen). 348 havde 
løst billet til arrange-
mentet. Det vidner 
om stor opbakning til 
selskabet og om, at vi 

med Flemming Krøll havde valgt den 
rigtige fortæller og underholder.
Jubilæumsåret har budt på flere 
arrangementer end i et normalt år. Vi 
fik med succes afprøvet ideen med 
hyggeeftermiddage og gennemført en 
studiekreds om at søge i lokalhistori-
ske kilder.
Selskabet bestræbte sig på at være 
synlig i lokalsamfundet for at vække 
og udbrede kendskabet til lokalhisto-
rien. Vi holdt foredrag i ÆldreSagen, 
Frivillighedsrådet, Lions Club og for 
”Nye pensionister” samt foredrag i et 
par grundejerforeninger.
Vi bidrog med lokalhistoriske artik-
ler i Hvidovre Avis og i Ældrerådets 
blad. Vi arrangerede og deltog i by-
vandringer. Vi havde velbesøgte stan-
de ved De gamle Kæmpers marked 
foran rådhuset og i Forstadsmuseets 
julemarked i Avedørelejren.
Kalenderen for 2019 kom i et større 
format, som gjorde det muligt i kort 
form at fortælle kommunens historie 
fra 1901 til nu- med en velskrevet 

tekst af Poul Sverrild.
Vores medlemmer har været aktive 
med at skrive sognerådsprotokoller 
fra Hvidovre og Brøndby sogneråd, 
med at registrere butikker på Hvid-
ovrevej og arrangere en vellykket og 
særdeles velbesøgt udstilling herom 
på Hovedbiblioteket samt med at 
sortere de mange fotos, som HIF har 
liggende i sit arkiv og få dem lagt på 
www.arkiv.dk
Aktiviteterne i 2018 har været i tæt, 
godt og velfungerende samarbejde 
med Forstadsmuseet.
Poul Sverrild har færdiggjort sin bog 
”Veje til Hvidovre” om Hvidovres 
udvikling fra landsbysamfund til en 
forstad til København. Selskabet har 
ydet støtte til bogens udgivelse, hvor-
for medlemmerne kan købe den med 
en rabat på 20%.
Årets generalforsamling afholdes 
denne gang i Kometen (Medborgersa-
len), den 13. marts 2019 kl. 19.00. Vi 
håber at se mange af vores medlem-
mer den aften.
Af personlige hensyn genopstiller jeg 
ikke til bestyrelsen og stopper derfor 
som formand for HLS. Jeg vil fortsat 
være aktiv i HLS med interviews, 
artikler i medlemsbladet og andre op-
gaver, hvor bestyrelsen måtte ønske 
at gøre brug af mig ved løsningen af 
fremtidige opgaver i HLS. Kort sagt 
stopper jeg som formand, men fort-
sætter med arbejdet i HLS.

Jens Frederik 
Jørgensen 

Foto: Ebbe Forup
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En eftermiddag sidst på sommeren 
kom selskabets formand Jens Fre-
derik Jørgensen gående på Hvidov-
revej. På østsiden af vejen 20-30 m 
nord for Åstrupgårdsvej så han mel-
lem fortovsfliserne og hækken en 
stander med en top på med ordlyden 
”Københavns Vandværk” omkran-
sende Københavns byvåben.
Hvad mon det var for en markering?
En mail blev sendt til Forstadsmu-
seet for at høre nærmere. Museet 
henvendte sig til HOFOR (Hoved-
stadsområdets Forsyningsselskab) 
hvor projektleder Peter Kleis meget 

hurtigt vendte tilbage med et svar:
Mærkepælen markerer her Thorsbro 
ledning 1. Formålet med mærke-
pælen er at kunne finde ledningen i 
marken. I gamle dage gik man hele 
ledningstracéet igennem, mindst en 
gang om året. Det gjorde man for at 
sikre at deklarationsbæltet omkring 
ledningen var frit, og at betingelser-
ne i den tinglyste servitut omkring 
ledningen var overholdt.
Thorsbro ledning 1 blev som den 
første ledning fra værket ved Thors-
bro taget i drift i 1908. Den blev an-
lagt fra det dengang nye værk ved 

Thorsbro til Søn-
dermarksbassinet.
Søndermarksbas-
sinet fungerede 
dengang som Kø-
benhavns højdebe-
holderanlæg, men 
blev i 1931 taget 
ud af drift, og er-
stattet af Tinghøj 
hø jdebeho lde r-
anlæg. I dag kan 
man besøge Søn-
dermarksbassinet, 
som nu hedder 

Thorsbro ledningen
Af Anders Aalund

Billede af toppen af mærkepælen.
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”Cisternerne” (læs mere på www.
cisternerne.dk). Den gamle Maskin-
bygning på værket ved Thorsbro fra 
1908 kan også besøges. Den er fre-
det, og der er oprettet et museum 
hvor de gamle dieselmaskiner ved 
lejlighed kører (læs mere på www.
thorsbrovand.dk).
Thorsbro ledning 1 er stadig i drift, 
og er en meget vigtig ledning til for-
syning af København og en stor del 
af Vestegnen. Den blev renoveret 
i 2007-2009, og forventes at kunne 
forblive i drift de næste mere end 70 
år, før en ny renovering er påkrævet.”

Når man står ved markeringspælen 
og kigger mod vest, kan det undre, 
at boligblokkene på modsatte side 
af Hvidovrevej er gennemskåret af 
et ubebygget bælte, der i lige linje 
forsætter ud ad Kirkebroen. Forkla-
ringen skal findes i en tinglyst servi-
tut for alle matrikler langs Thorsbro 
ledningen:
Prøv at lægge mærke til markerings-
pælen næste gang, du kommer på de 
kanter.
Sidenhen er også naturgasledninger 
blevet markeret med gule pæle med 
orange top.

Billede set mod vest.
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Servitutten er tilvejebragt af Peter Kleis
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Hvidovre borger gennem 50 år Jose 
Jimenez Carneros, 80 år, gemmer 
som mange andre på en spændende 
historie, som han ved interview har 
videregivet til Forstadsmuseet. 

Jose født i 1938 i en lille by i 
Cindad Real distriktet sydvest for 
Madrid, som den ældste af 4 sø-
skende. Faderen, som var frisør, 
dør af tuberkulose, da Jose var 9 
år gammel, og dermed blev han 
forsørger for familien. De havde 3 
muligheder, sulte, stjæle eller finde 
et arbejde, og han blev arbejdsdreng 

for et murerfirma efter kun 3 års 
skolegang. En af opgaverne, han fik 
pålagt sammen med jævnaldrende, 
var at flytte en kirkegård med 135 
gravsteder. Penge fik han ikke. De 
gik til moderen til familiens for-
sørgelse. De følgende år solgte han 
brød, var ansat i foderstofforretning 
og havde andre job for at kunne 
forsøge sin familie.
Jose blev indkaldt som 19 årig for 
at aftjene sin værnepligt. Det ske-
te i Spansk Sahara, hvor han var i 
18 mdr., ved sanitetstropperne i et 
område, hvor der kun var ørken og 
ingen former for orlov. Hjemsendt 
som korporal.
 Han søgte til Mallorca, hvor han 
havde to fastre boende og finder 
hurtigt arbejde – igen ved murerfir-
ma, da der på grund af den opblom-
strende turisme på Mallorca, var et 
stor behov for bygningsarbejdere. 
Han skiftede dog hurtigt arbejde og 
blev tjener på en restaurant tilknyt-
tet et turisthotel, som Spies Rejser 
benyttede. Der var mange danske 
turister, og en af dem, en overtjener 
fra Hotel Marienlyst, foreslog, han 
kom til Danmark.

Fra soldat under Franko styret til 
overtjener på de fineste restauranter.

Af Ejvind  Jensen

Jose Jimenez Carneros
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Han fik tilsendt billet og rejserute og 
kom til Nordsjælland i 1963. En af 
de første arbejdspladser blev Mari-
annelund, hvor han var volontør i 6 
måneder. Jose blev uddannet som 
tjener og kom i de følgende år til 
at arbejde på kendte restauranter i 
Nordsjælland og København. Han 
nævner Kystens Perle, Marienlyst, 
Josty, Søllerød Kro. Sidstnævnte 
sted mødte han sin danske kone.
Han var i Tivoli i flere sæsoner, og 
havde uden for Tivoli sæsonen andre 
jobs som tjener og var hele tiden 
i arbejde. De købte hus på Nord-
lundsvej i 1969, og det blev deres 
base indtil, de fik deres nuværende 
lejlighed for 14 år siden.
Han sidste arbejdsplads blev restau-
rant Balkonen i Tivoli, hvor han var 
overtjener og blev pensioneret efter 

28 år. Jose har under sit virke som 
tjener mødt mange kendte menne-
sker, og fik også et godt forhold til 
mange af gæsterne. Han kan bl.a. 
fortælle, at han blev inviteret med 
på jagt på store gårde igennem sine 
bekendtskaber i sit fag som tjener.
Jose bruger sin pensionisttilværelse 
sammen med familie. Han glæder 
sig over sin nyttehave, er aktiv 
morgensvømmer i Avedøre og får 
også tid til at skrive små historier på 
spansk. Måske får han noget af det 
oversat til dansk, så flere får glæde 
af det skrevne.
På spørgsmålet, om han ikke savner 
den spanske sol og varme udtrykker 
han, at han altid har været glad for 
Danmark, og efter 3- 4 dages besøg 
hos familie i den spanske sol, vil 
han gerne tilbage til Danmark. 
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Dokumentation 
Stenøkse fra yngre stenalder 
Ca. 3.900 – 1700 f.Kr.
Jeg hedder Hans og er født i 1949 
i rækkehuset på Ørager 20A. Jeg 
havde min barndom her i de før-
ste 7 år, derefter flyttede vi til M. 
Bech’s Allé 54.

Jeg er nysgerrig af natur, og opsøgte 
derfor altid nye og spændende ting 
i området omkring og mellem de to 
steder, hvor jeg voksede op som 
barn.
En af de helt store oplevelser 
stammer fra jeg var ca. 10 
år, i 1959:
Jeg opsøgte ofte mit 
fødehjem på Ør-
ager, hvor jeg le-
gede med mine 
kammerater 
fra de første 
7 leveår. 
En dag, 
jeg var på 
vej mellem 
Bech´s Allé, 
og stisystemet til 
Præstemosen, så jeg, at 
man var i gang med at udvide kirke-
gården og bygge kirkegårdsmuren 

ved Møllehøjvej og Præstemosen. 
På hjørnet stoppede jeg op, og så på 
gravearbejdet. Der skulle laves et 
fundament på ca. 1 meters dybde, 
ned i jorden. 
Meget stor var min overraskelse, 
da jeg så noget blankt, der 

skinnede i 
solen. Jeg 

hoppede ned i 
udgravningen, 
tog fat i den 
skinnende sten 

og opdagede, at 
det var en flintøk-

se, der var meget 
fint slebet. Jeg har 

siden forsøgt at finde 
ud af, hvorfor den lå 

der, men har ikke kunnet 
finde nogen oplysninger 

om, at der har været en 
stenalderboplads der. 

Den yngre stenalder, eller 
bondestenalderen som den også 

kaldes, kendetegnes ved over-
gangen fra jægerstenalderen til et 

samfund, hvor beboerne gradvist 
etablerede faste bopladser eller små 
landsbyer og blev agerbrugere og 
kvægavlere med faste marker eller 

En af de ældste boliger i Hvidovre
Af  Hans Hufeldt
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andre arealer til agerbrug og græs-
ning. Udviklingen formodes at være 
begyndt i Mellemøsten, hvorfra 
kendskabet til de nye metoder har 
spredt sig op gennem kontinentet til 
Europa. Herfra nåede den omkring 
4000 f.Kr. med tragtbægerkulturen 
til Nordeuropa - Danmark, Syd- og 
Mellemsverige og Sydnorge. 
I bondestenalderen begyndte man 
at anvende flintøkser, der var slebet. 
Slibning af flint markerer et så bety-
deligt teknologisk skift, at arkæolo-
ger bruger dette til at sætte grænsen 
mellem ældre og yngre stenalder.
De slebne flintøkser muliggjorde 
opdyrkningen af landet – med dem 

kunne store træer fældes, så der blev 
plads til marker. Men disse økser 
blev også brugt, når huse og hegn 
skulle bygges, eller hvis der skulle 
hugges brænde. Ud over at være 
et redskab kunne økser også have 
vigtige rituelle og sociale funktioner. 
Nu ved vi altså, at der har boet og 
levet mennesker i Hvidovre, lang 
tid før byen fik sit navn. Vi kan med 
stolthed glæde os over, at vi selv har 
bosat os her, i forhistoriske omgivel-
ser. Bopladsen ligger nu på indviet 
jord, inden for Hvidovre Kirkes 
område.
”Jelling - Her er Hvidovre”
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”Kvinder i Hvidovre - fra sølvnak-
ke til borgmesterkæde” i Kometen 
den 1. november 2018 ved tidligere 
sundhedsplejerske Karen Johansen 
og museumschef Anja Olsen.

Den første aften i november måned, 
som traditionelt er en måned, hvor 
solen – og lyset – er sparsomt, blev 
der sat fokus – og lys – på et udvalg 
af de kvinder, der har befolket Hvid-
ovre gennem de seneste hundrede år.
Der indledtes med et reklamespot 
fra Vela, som ikke mange kunne 
huske, men med hele opsætningen, 
modellerne og ikke mindst sproget, 
kom vi i den helt rette stemning til 
at gå tilbage i tiden.

”Man skal kende sin fortid for 
at kende sin nutid”

Anja Olsen indledte kvindernes 
historie i Hvidovre med ovenstående 
citat, og herefter skiftedes hun og 
Karen Johansen til at fortælle om fx
Kvindens rolle på en bondegård. 
Her koncentrerede opgaverne sig 
primært sig om selve gården, fx 
børn, madlavning, rengøring, malk-
ning og pasning af de mindre dyr. 
Manden kunne ikke klare sig uden 
kvinden i driften, de var begge af-
hængige af den anden, men kvin-
dens opgaver lå traditionelt i og om-
kring huset. På gården havde man 
derudover ofte en ”Inderste”. Typisk 

Kvinder i Hvidovre
Anmeldelse af Annelise Wildenradt og Birgit Møller Kristensen

Højgården, matrikel 8a, Hvidovre. I døren husets datter og frue, Ane Hansen. 
Ved hesten husets ældste søn, Niels P. Hansen. 1909

Foto: Forstadsmuseet
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en ældre, fattig kvinde, anbragt af 
kommunen, som bondefamilien fik 
løn for at have på kost. Hun udførte 
forefaldende arbejde på gården (foto 
af bondegård med folk).
På den tid skulle man ”kende sin 
kvinde i et dejtrug og ikke i en 
springvals”, men dette kønsrol-
lemønster har heldigvis ændret sig 
voldsomt i dag, hvor kvinder har 
karrierer og mænd barselsorlov.
Den første jordemoder Hvidovre/
Valby, Charlotte Maren Brungarten, 
kan dateres helt tilbage til 1744. .
Fødselshjælpere var almindeligvis 
og typisk kvinder, der selv havde 
født. Jordemødre var typisk enker 
eller ugifte. For at blive jordemoder 
skulle indhentes tilladelse fra præ-

sten, derefter hos lægen og siden 
fulgte en praktikperiode hos en fuld-
befaren jordemoder. Jordemoderen 
fik, ved siden af sin udnævnelse, et 
lille stykke jord og et hus.
Karen Blixens oldemoder, Anne 
Margrethe, (foto) var født og opvok-
set i Hvidovre. Hun var forældreløs 
og boede hos familie, og blev som 
15-årig forelsket i en ældre mand, 
Wolfgang. De blev gift, og boede 
på Holmegården, hvor de stiftede 
familie.
Maren Bonavent blev gift med 
Niels, som ved brylluppet sagde 
til hende, at nu var det slut med 
at bruge fruehat, eller en såkaldt 
”sølvnakke”. En hovedbeklædning, 
kvinderne brugte til at skjule håret 
og dermed vise ærbarhed.

Foto af Marc Chagall
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Karen Bentsen blev den første 
kvinde, der fik en rolle i lokalpolitik, 
da hun i 1943 blev valgt ind i Sog-
nerådet. Hun var tillige formand for 
Hvidovre Omsyningscentral, som 
under og efter krigen beskæftigede 
arbejdsledige syersker med henblik 
på, at trængende familier kunne 
få syet billigt. Der blev indleveret 
67.000 stykker tøj til omsyning.
Ketty Kristensen: ”Hvidovres Ket-
ty”, var en markant lokalpolitiker, 
der stiftede sin egen lokalliste.
Hun blev tillige foregangskvinde i 
brugen af medier, primært Hvidovre 
Avis, med henblik på at bringe sine 
sager ud til offentlighedens kend-
skab.

Inge Larsen, Socialdemokratiet. 
Den første kvindelige borgmester i 
Hvidovre i perioden 1979 – 94.
Britta Christensen, Socialdemokra-
tiet. Den længst siddende, kvindeli-
ge borgmester i Hvidovre i perioden 
1993 – 2007. Britta Christensen 
stillede op som nr. 12 til Kommu-
nalbestyrelsen i 1985, og regnede 
ikke med at komme ind. Det gjorde 
hun, og det samme gjorde Helle Mo-
esgaard Adelborg, der i 1993 var nr. 
14 på listen.
Helle Moesgaard Adelborg, So-
cialdemokratiet. Efterfulgte Milton 
Graff Pedersen 2012 og er fortsat 
borgmester i Hvidovre.
Johanne Pedersen -Dan, (1860 – 
1934) boede på Rytterskolen med 
sin mand, billedhuggeren Hans 
Peder Pedersen-Dan. Johanne var 
skuespiller og billedhugger, og 
fremstillede i 1906 en smuk nål, 
”stemmeretsemblemet” til fordel og 
støtte for kvinders kamp for stem-
meret.
I 1919 købte major og arkitekt, Jør-
gen Jørgensen, Svendebjerggård og 
forærede Frelsens Hær området. 
Lucy Booth Hellberg, datter af 
stifteren af Frelsens Hær, William 
Booth og hans hustru, Cathrine, stod 
for opførelsen af mødrehjemmet og 
senere også børnehjemmet. Disse 

Anne Margrethe,von Haffner
Foto: Forstadsmuseet
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hjem blev ledet af kvindelige offi-
cerer. Mødrehjemmet blev oprettet i 
1919 for at hjælpe unge kvinder, der 
”var kommet i uføre”, så de havde et 
sted at bo før og efter fødslen. Sam-
tidig blev de oplært i husholdning, 
hygiejne og pleje. På hjemmet var 
tillige et vaskeri, gartneri og sycen-
tral, hvorfra man solgte børnetøj 
til hele landet. Her kunne de unge 
kvinder arbejde og tjene lidt penge.
Thora Schaltz Christiansen og 
Ella Sofie Hansen (Frk. Hansen) 
var de første hjemmesygeplejersker 
i Hvidovre. Ella Hansen startede 
i 1922 og Thora Schaltz i 1932. 
Dagene var lange og opgaverne 
mangeartede. Transporten foregik 
på cykel rundt i hele kommunen og i 
alt slags vejr. En hjemmesygeplejer-
ske var både med ved livets start og 
ved dets afslutning. Sygeplejersker 
skulle være ugifte, da man opfatte-
de hvervet som et kald. I 1937 fik 
de dog lov til at gifte sig. Men nok 
mest, fordi der var en flugt fra syge-
plejen ind i ægteskabet. Og mangen 
en mand syntes, at en sygeplejerske 
var en pålidelig og dygtig husmor.
Hvidovre har også haft spændende 
kvinder, som har gjort sig gældende 
indenfor sporten fx
Annelise Dam Olesen, atletikstjer-
ne. Vandt EM i sølv på 800 meter 
i Athen 1969, og arbejdede efter 

karrierens afslutning i 30 år i sin fars 
og brors smedefirma – E. Olesen og 
Søn, på Arnold Nielsens Boulevard 
66.
Lene Køppen: Uddannet tandlæge, 
og virkede som skoletandlæge på 
flere skoler i Hvidovre. Vandt bl.a. 
VM i damesingle og mixed double 
(med Steen Skovgaard) i 1977 samt 
den prestigefyldte All England-tur-
nering i damesingle i 1979 og 1980.
Og til sidst bør nævnes Avedøres 
beboerrådgiver, af mange betragtet 
som Avedøres ”moder”:
Jytte Lemche (1953 – 2018): Ud-
dannet socionom og blev som den 
første, foregangskvinde som beboer-
rådgiver i Stationsbyen, Avedøre.
Og der var flere historier om kvinder 
og foreninger, der har præget livet 
og hverdagen i Hvidovre gennem 
årene.
Fortællingerne og billederne der 
vistes, udløste livlig debat og input 
fra de 60 – 65 personer, der var 
mødt op, ligesom der blev fortalt 
historier, ikke mindst af de tidlige-
re og nuværende borgmestre, Inge 
Larsen, Britta Christensen og Helle 
Adelborg.
Aftenen blev afsluttet med Kim 
Larsen og ”Kvinde min”.
Tak for den dejlig og oplysende tur 
tilbage i kvindernes historie. 
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Fortidskolorit på en  
herlig jubilæumsaften

Interessen for lokalhistorien er i 
stærk vækst. Det fornemmede man 
i allerhøjeste grad da Hvidovre Lo-
kalhistoriske Selskab sidste onsdag 
fejrede 40-års jubilæum i en fyldt 
sal i Medborgerhuset med omkring 
350 deltagere.

Mange hilste på gamle venner og 
bekendte, mennesker man ikke ser 
i hverdagen. Der blev udvekslet 
minder, hvor ikke mindst Flemming 
Krølls tilbageblik langs ”mindernes 
alle” var et arrangør-scoop. Fanta-
stisk som han kunne gøre fortællin-
gen levende fra fødsel, skolegang, 
ungdomsår og den begyndende mu-

sikalske karriere. Han 
gav ekstra fortidskolorit 
på aftenen.
Og det gjorde det ikke 
mindre oplevelsesrigt, 
at han udfoldede hele 
sit talent i to afdelinger 
med nogle pragtfulde 
revyglimt, herlige vitser, 
fortællinger om scenens 
folk og ikke mindst san-
ge i Sinatraklassen. Han 
fik fortjent publikums 
stående applaus og 
måtte give flere ekstra-
numre.
Vi sang ”Hvidovre-
valsen” 
Aftenen bød også på et 
andet musikalsk indslag 
med Safoli-sangkoret, 
der diverterede ”Hvid-

40 år med lokalhistorie i Hvidovre
Bringes med tilladelse fra Hvidovre Avis - Uge 48 2018

Af Niels Erik Madsen

ET HERLIGT INDSLAG var Flemming Krølls beretning om 
sin barndom og ungdomsdage i Hvidovre, her i baggrunden et 

glimt fra Baunevangens Børnehave.
 Foto: Helle Adelborg.

Bladet-2019 nr 1.indd   15 01-02-2019   11:18:34



Side 16

ovrevalsen”, - en sang fra 1932, 
uropført ved den lokale propfor-
enings bazar, skrevet af en ukendt 
cigarhandler Poulsen, Det utvivl-
somt første gang mange hørte den 
ganske iørefaldende sang og melodi. 
Teksten var sat op på Scenen, og 
publikum sang med.

Vores livshistorie 
Selskabets dynamiske formand Jens 
Frederik Jørgensen styrede begiven-
hederne perfekt med en god opbak-
ning af sin bestyrelse og en række 
hjælpere.

- 40 år er jo ingen alder, man er i 
sin bedste alder, har opnået meget, 
og har meget godt tilbage at gøre. 
Sådan er det også med Hvidovre Lo-
kalhistoriske selskab, sagde han i sin 
velkomsttale, hvor han også rettede 
en tak til de fremsynede mennesker, 
der i 1978 tog initiativet.

- Hvidovre var for 40 år siden som 
samfund nået til et punkt, hvor til-
flyttere – fra brokvarterne, jyder og 
fynboer og andre – var flyttet hertil 
og havde slået rod. De var begyndt 
at sætte pris på den indsats, de hav-
de gjort med at bygget et bysamfund 
på, og havde efterhånden fået et 
fast holdepunkt i deres livshistorie. 
De ville gerne fortælle om det det 
liv, de havde levet og videregive 
disse fortællinger til kommende 
generationer. Med deres bidrag til 
lokalhistorien var vor by begyndt 
at få sin eget identitet og historiske 
fundament.
- Formanden pegede på at Hvidovre, 
i forhold til andre nabokommuner, 
var noget enestående, unik: - Hi-
storien om Hvidovre, har betydet 
meget for mange af dem, der har 
været barn og ung her. Hvidovre har 
en særlig tiltrækningskraft for dem, 
og de vender ofte hjem, fortsatte 
Jens Frederik Jørgensen.
- At få lokalhistorien frem i lyset var 
formålet med selskabets stiftelse, og 
det er stadig et bærende formål for 
vort arbejde. Der er stadig meget af 
Avedøres og Hvidovres historie, der 
ikke er blevet beskrevet, og disse 
historier må ikke gå i glemmebogen, 
sluttede formanden, og takkede slut-
telig de mange frivillige, der gen-
nem årene har gjort en stor indsats.

Formand Jens Frederik Jørgensen 
Foto: Viggo Jensen
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Kærlighed fra borgmesteren 
Borgmester Helle Adelborg lykøn-
sker med en kærlighedserklæring til 
sin by og takkede for selskabets ind-
sats: - I skoler og institutioner har 
vores børn og unge i mange år fået 
at vide, at ”Kendskab gir venskab”, 
og sådan er det også med Hvidovre. 
Jo mere man lærer byen at kende, 
jo mere kommer man til at holde af 
den, sagde borgmesteren.

- når man opdager dens krinkel-
kroge, og dens skønne steder og de 
knap så skønne; når man oplever 
den menneskelige mangfoldighed 
og alt det, den kan, kommer man til 
at holde af den. Og når man hører 
om dens fortid, om de historier, den 
har med sig på godt og ondt, og den 
udvikling, den har været igennem, 
kommer kærligheden til at vokse. 

Jeg ynder jo selv at fortælle om 
gårde i drift da jeg blev født og til 
den dag i dag fuldt udbyggede by 
som Hvidovre er, bemærkede Helle 
Adelborg.
Borgmesteren sluttede med at rette 
en stor tak til det lokalhistoriske 
selskab for at have formidlet det 
kendskab, som har styrket venska-
bet og fællesskabet: - Det har stor 
betydning for os, som altid har boet 
i Hvidovre og som efterhånden er 
blevet lidt grå i toppen, men sikker 
også for dem, der er flyttet hertil og 
fået noget at vide om vor bys histo-
rie.
Svært at følge med 
Museumschef Anja Olsen fra For-
stadsmuseet afsluttede talerrækken 
med en lykønskning til dagen jubil-
ar, som hun fandt både sprudlende 
og fuld af liv: - Faktisk kan det 

Borgmester Helle Adelborg 
Foto: Viggo Jensen

Museumschef Anja Olsen 
Foto: Viggo Jensen
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være svært at følge med i det tempo, 
der lægges for dagen af de mange 
ildsjæle med arrangementer, inter-
views, udflugter, udstillinger med 
mere, indrømmede museumschefen.

Hun fandt at kærlighed og vedhol-
denhed også var et stærkt karakter-
træk hos HLS, og fremhævede det 
som noget bemærkelsesværdigt, at 
selskabet i de 40 år kun har haft en 
lille håndfuld formænd – Jens Kri-
stensen, Per E. Hansen, Dan Olsen, 
Harry Schultz, Benny Riisager, Ole 
Asbjørn Petersen og nu Jens Frede-
rik Jørgensen.
-Når man først har sagt ja, så er man 
trofast og arbejder for sagen, be-

mærkede hun.
Lidt historisk berettede Anja Olsen 
om starten, idet det første initiativ 
til det lokale selskab faktisk allerede 
blev taget i 1973, af den daværen-
de kulturudvalgsformand Herluf 
Rasmussen, der sammen med andre 
gode folk, satte sig for at indsam-
le, bevare og formidle Hvidovres 
Historie. Gejsten var stor, men siden 
mistede selskabet pusten og blev 
heldigvis genoplivet ved en endelige 
stiftelse af selskabet i 1978.
Talen sluttede med en opfordring til 
et leve- og hurraråb og selvfølgelig 
afsluttende med ”Suset fra Kalvebo-
derne”.                                   mads-
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Som afslutning på hyggeeftermid-
dage, og et aktivt år i Lokalhistorisk 
Selskab, havde vi en rigtig julehyg-
geeftermiddag i Rytterskolen.
Gran og lyskæder skabte den rigtige 
julestemning.  Vi fik læst julehi-
storien om nissen, som var blevet 
gammel og træt, og vi spillede 
julebanko, hvor de fine gevinster 
var små dannebrogsflag syet af Gitte 
Jacobsen.

Kaffe, æbleskiver, og clementiner 
fornøjede vores ganer.  For een gang 
skyld havde vi vores egen spille-
mand, Henning Petersen med sin 
guitar, et nyt medlem af selskabet.
Henning spillede og sang, og alle 
med ham.
En dejlig afslutning på året med en 
glædelig jul og på gensyn i 2019

Julehygge i Rytterskolen
Af Karen Johansen

Henning Petersen underholder - Foto: Karen Johansen
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Forfatteren Jaroslav Hasek skrev 
i 1920 den satiriske roman ”Den 
gode soldat Svejks eventyr”. Bogen 
blev i oktober 2018 dramatiseret til 
en forestilling, der kom til at hed-
de ”Svejk” på Nørrebro Teater. En 
herlig forestilling. Svejk var en glad 
soldat og ukuelig individualist, der 
gjorde diskret oprør med et glimt i 
øjet og altid havde en historie klar til 
lejligheden.
Svejks historier er fiktion, mens 
Harly Henningsens historier ud-
springer af levet liv. 
Tanken var, at det skulle have været 
en såkaldt ”kaminpassiar”, dvs. en 
slags samtale med spørgsmål og 
svar, men med blot et enkelt stik-
ord, måske med et spørgsmålstegn 
efter - fulgte en historie. Ikke en kort 
historie, for en sådan findes ikke hos 
Harly. Historierne forvitrer sig nem-
lig på forunderlig vis fra den ene og 
umærkeligt til den anden.
Og det forstår man godt, når man 
betænker, at Harly er 81 år gammel, 
og hele sit liv har kastet sig over nye 
oplevelser, suget til sig af indtryk fra 
den omgivende verden og løbende 
lagt dem på sin eget private hard-
disk, for så at genfortælle, som han 

gjorde på Rytterskolen d. 3. oktober 
2018.
Harly er Hvidovredreng med hud og 
hår. Født på Nestors Alle og siden 
opvokset på skiftende adresser som 
første barn af i alt 3 i en familie med 
begrænsede midler, men med stor 
kærlighed til børnene og tæt sam-
menhold med den øvrige familie, 
som i øvrigt alle boede i nabolaget. 
Den omflakkende tilværelse i Harlys 
første år endte på Hvidovregade 7A, 
som blev familiens adresse de næste 
17 år, og det var herfra at Harlys 
verden gik. 
Midlerne var små, og det kunne det 
knibe med at få pengene til at slå 
til, og det skete, at Harly måtte gå 
forældrenes ærinde til husejeren, 
bagermester Nørregård, for at bede 
om henstand med huslejen. 
Harly startede i skole på Holme-
gårdsskolen i april 1944. Forinden 
havde han lært sig selv at læse, da 
han fik en Tarzanbog forærende 
uden billeder, og derfor var nødt til 
lære sig bogstaverne. Derfor havde 
han nemt ved skolestarten, men sko-
legangen blev han aldrig rigtig glad 
for. På den tid gjorde klasseskelle-
ne sig gældende. Således blev de 

Kaminpassiar med Harly Henningsen
Af Annelise Wildenradt
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bedrestillede børn placeret i A-klas-
sen, håndværkerbørn i B-klassen 
og arbejderbørn i C-klassen. Dog 
- Harly kom i B-klassen, og fortsatte 
i mellemskolen.
Men det bedste var livet uden-
for skolen og mulighederne for at 
udforske naturen i nærområdet ved 
Rebæk Sø, hvor han fiskede og ved 
Kalveboderne, hvor han byggede en 
skydepram, som han sejlede rundt 
med helt alene. 
Vandet og jagten lokkede. Mange 
aftner tiggede han sig lov til at kom-
me med, når onklerne skulle ud til 
Kalvebod og skyde ænder og fiske. 
Der var stort sammenhold mellem 
jægerne, og hvis de kunne drille be-
tjentene, så var det en god dag. Har-
ly fortæller, at han lå med sin onkel 
mellem sivene på deres skydepram. 
Pludselig lød en (betjent)stemme 
”Kan De komme ind?” og onklen 
svarede meget højt ”Hvad siger De, 
jeg kan ikke høre Dem?”. Så var alle 
jægerne advaret om, at politiet var 
på jagt efter dem og gled stille væk. 
I efterkrigsårene var der meget store 
fugletræk, og jægerne kunne supple-
re deres indtægter ved at skyde og 
sælge ænder til Møller og Melgård i 
Kødbyen for 1,50 kr. pr. stk.

Som 8-årig fik Harly budplads hos 
cigarhandler Brocksgård på hjørnet 

af Hvidovregade og Hvidovrevej. 
Han fik 3 kr. om ugen og fortsat-
te som bud i Renseriet Brødrene 
Thomsen, nu til 15 kr. om ugen, og 
således blev han i 1949 i stand til at 
købe sig en cykel hos Cykel Søren-
sen, der kostede 330 kr.
Harly blev efter folkeskolen lærling 
hos ventilationsfirmaet, Glent & Co 
og svend i 1956. Efterfølgende lå 
han soldat ved Kystbefæstningen og 
blev senere korporal på Stevnsfortet.
Harly har – som nævnt - været ivrig 
jæger fra sin tidlige ungdom og 
rejst i Danmark, Sverige Finland, 
Estland, Polen, Tyskland, England, 
Skotland og Irland, ligesom han har 
haft jagt her i Danmark. Til minde 
herom har han i sit hjem en stor 
samling trofæer.

Jagten er nu lagt på hylden på grund 
af et dårligt knæ, men Harly fisker 
fortsat lidt for sjov såvel i Danmark 
som andre lande.

Og så nåede vi ikke længere den ef-
termiddag, men Harly kunne sagtens 
have fortsat, hvis han fik lov. 
Det har vi til gode til en anden gang. 
Tak til Harly Henningsen for en 
dejlig og morsom eftermiddag.
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Da udstillingen om butikker på 
Hvidovrevej åbnede, stod Grete 
Nielsen parat til som den første at 
komme med billeder og oplysninger 
om en af butikkerne, nemlig hendes 
fars kiosk på Hvidovrevej 261.

Preben Startoft  købte ”Strøgkio-
sken” i 1953, og kiosken var heref-
ter kendt i Hvidovre som ”Startofts 
Kiosk”. Servicen over for kunderne 
blev udvidet flere gange.
Såvel hverdage som søndage blev 
der bragt aviser ud. Grete Nielsen 
kørte hver søndag morgen ud med 

søndagsaviser. Hvis der manglede 
aviser og blade blev der hentet flere 
hos Bladkompagniet, der lå Arnold 
Nielsens Boulevard 65.
Preben Startoft satte automater op 
på alle de veje, hvor det overhovedet 
var muligt og solgte på den måde 
datidens ”pornoblade og deslignen-
de”.
På et tidspunkt fik kiosker lov til at 
sælge tobak, og det blev en del af 
kioskens sortiment.

Startofts kiosk – Hvidovrevej 261
Af Jens Frederik Jørgensen

Grete Nielsen ekspederer i kiosken. (ca. 1963). 
Foto: Henny Startoft.

Preben Startoft med datteren Janne i hånden 
på vej ned ad Hvidovrevej, fra sin kiosk, forbi 
købmand Hans Søndergaard og ned mod Taxi-

holdepladsen på hjørnet af Giesegårdsvej (1964). 
Foto: Henny Startoft.
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Lokalhistorie i Avedøre og Hvidovre

Indkaldelse til
generalforsamling

onsdag d. 13. marts
2019 kl. 19:00

i Kometen
(Medborgersalen)
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Hvidovre Lokalhistoriske Selskab
Lokalhistorie i Avedøre og Hvidovre
www.hvidovrelokalhistoriskeselskab.dk

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Vedtægtsændringer 
 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedlægges.
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning samt bestyrelsens planer
5. Museumschefens orientering
6. Fremlæggelse af revideret regnskab
 Det reviderede regnskab vedlægges.
7. Fastsættelse af årskontingent for det efterfølgende regnskabsår
 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2020: 
 125 kr. og for pensionister 100 kr.
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 På valg er 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år - Jens Frederik 
 Jørgensen (modtager ikke genvalg), Gitte Jakobsen (modtager 
 genvalg) og Anders Aalund (modtager genvalg). Der skal vælges  
 3 suppleanter. På valg som suppleant for 1 år er Finn Ivo Heller   
 (modtager genvalg).
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 På valg er revisor: Hubert Steffensen og revisorsuppleant: 
 Inge Larsen.
11. Eventuelt

Punkt 3, 7 og 9 er medtaget i den form, der følger af vedtagelse af 
vedtægtsændringer i pkt. 2.

Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig.
Kun medlemmer har stemmeret.

Gæster er velkomne uden taleret.
Ikke-medlemmer betaler 25 kr. for deltagelse i mødet.

Efter den ordinære generalforsamling vil Forstadsmuseet 
fortælle om Avedøre Holmes historie

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen
Jens Frederik Jørgensen

Formand for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab

Bladet-2019 nr 1.indd   24 01-02-2019   11:18:37



Hvidovre Lokalhistoriske Selskab
Lokalhistorie i Avedøre og Hvidovre
www.hvidovrelokalhistoriskeselskab.dk

Nuværende vedtægter 
(forslag til ændringer markeret med rødt)

§2. Generalforsamling

Generalforsamlingen er Selskabets højeste myn-
dighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år 
i marts måned, og indkaldelsen sker skriftligt med 
14 dages varsel. Forslag, som ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, skal være formanden 
i hænde senest 1. februar. Indkomne forslag 
udsendes sammen med indkaldelsen til general-
forsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 
bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 20 
medlemmer begærer det ved skriftlig henvendelse 
til formanden med oplysning om dagsorden for 
det begærede møde. Bestyrelsen indkalder da 
generalforsamlingen med 14 dages varsel som 
ovenfor anført.
  
Beslutninger træffes med almindeligt stemmefler-
tal. Kun medlemmer, der er mødt personligt frem, 
har stemmeret.

Følgende punkter skal behandles på den 
ordinære Generalforsamling

Valg af dirigent  

Bestyrelsens beretning samt bestyrelsens 
planer     
Museumschefens orientering     
Fremlæggelse af revideret regnskab     
Fastsættelse af årskontingent 
    
Behandling af indkomne forslag    
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter     
Valg af revisor og revisorsuppleant 
Eventuelt

Valg af 5 ordinære bestyrelsesmedlemmer og 
2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant, 
foretages på den ordinære generalforsamling.

Forslag til vedtægtsændring 
(de foreslåede ændringer er markeret med rødt)

§2. Generalforsamling

Generalforsamlingen er Selskabets højeste myn-
dighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år 
i marts måned, og indkaldelsen sker skriftligt med 
14 dages varsel. Forslag, som ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, skal være formanden 
i hænde senest 1. februar. Indkomne forslag 
udsendes sammen med indkaldelsen til general-
forsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 
bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 20 
medlemmer begærer det ved skriftlig henvendelse 
til formanden med oplysning om dagsorden for 
det begærede møde. Bestyrelsen indkalder da 
generalforsamlingen med 14 dages varsel som 
ovenfor anført.
 
Beslutninger træffes med almindeligt stemmefler-
tal. Kun medlemmer, der er mødt personligt frem, 
har stemmeret.

Følgende punkter skal behandles på den 
ordinære Generalforsamling

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere  
Bestyrelsens beretning samt bestyrelsens 
planer     
Museumschefens orientering     
Fremlæggelse af revideret regnskab    
Fastsættelse af årskontingent for 
efterfølgende regnskabsår    
Behandling af indkomne forslag    
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter     
Valg af revisor og revisorsuppleant 
Eventuelt

Valg af 5 ordinære bestyrelsesmedlemmer og 
3 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant, 
foretages på den ordinære generalforsamling.
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Hvidovre Lokalhistoriske Selskab Årsregnskab 2018

Regnskab 2017 Budget 2018 Regnskab 2018 Budget 2019
Indtægter
Medlemskontingent 55.300 52.000 59.640 56.000
Kommunalt tilskud 5.200 5.000 5.346 4.800
Arrangem. og medlemsmøder 8.763 5.000 5.986 10.000
JUBI-fest 24.038
Annoncer 2.000 2.000 2.000
Porto 1.200 1.150 1.200
Andet 3.944 500 1.779 1.400
Sum 73.207 65.700 99.939 75.400

Udgifter
Dansk Lokalhistorisk Forening 6.000 6.000 6.882 6.500
Arrangem. og medlemsmøder 18.130 17.000 18.110 18.000
Bestyrelses- og udv.møder 3.668 3.000 4.272 4.000
Arr. for frivillige i HLS 4.840 3.000
JUBI-fest 44.291
Bladfremstilling 11.781 20.000 28.008 30.000
Bladudsendelse/Porto 5.200 5.000 4.079 4.200
Kalender 11.208 10.000 13.430 12.000
Administration 5.229 4.300 5.045 5.000
Gebyrer 1.200 1.818 1.200
Renter 586 500 252 500
Anskaffelser 3.356 5.000 2.621 1.000
PR og andet 4.623 10.000 4.587 3.000
Bogudgivelse (PS) 20.000
Sum 69.781 82.000 138.235 108.400

Resultat 3.426 -16.300 -38.296 -33.000

Beholdning (31.12.2018)
Kasse 733 283
Opsparingskonto 82.150 81.822
Foliokonto 61.552 24.034
Sum 144.435 106.139

Tilgodehavende 10.608(betalt 10.01.2019)

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab
Lokalhistorie i Avedøre og Hvidovre
www.hvidovrelokalhistoriskeselskab.dk
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Grete Nielsen arbejdede i kiosken, 
fra hun var 11 år, og da hun i 1962 
var blevet 13 år, stod hun alene i ki-
osken hver torsdag og tog sig af alt, 
herunder salg af tipskuponer.
Preben Startoft havde meget med 
sporten at gøre. Mange sportsfolk 

kom i kiosken, det trak andre kunder 
til. Startoft sørgede også for pokaler 
til forskellige sportsgrene.
På grund af sygdom måtte Startoft 
i 1972 afhænde kiosken til Erik 
Rasmussen.

Preben Startoft i døren til kiosken i 1953 sammen med sønnen Sven-Erik og datteren Grete. 
Foto: Bjarne Alstrup
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Erik Helmer  
Nielsen bliver født 
i Århus i 30/4 1934 
som søn af Gerhard 
Helmer Nielsen, 
mejerist og Laura 
Petrea Hansen  
Thomassen.

Familien flytter til Kø-
benhavn, da Eriks far 
får arbejde som chauf-
før og køber huset 
på Aktæons Alle 24. 
Huset er på dette tidspunkt i 1936, 
nybygget, 81 kvadratmeter inkl. 

vaskerum. Huset er bygget i mursten 
i forskellige farver, og derfor bliver 
det et pudset hus for at få et ensartet 
udtryk, men der er nogle mangler, 
som Eriks far får lavet. Planter og 
værktøj er medbragt fra Århus. 
 Familien flytter ind: Mor Laura, far 
Gerhard, storesøster Annie, Erik og 
morfar Hans Peter Hansen Thomas-
sen. Huset er ikke så stort, så Erik 
deler værelse med sin morfar. Faren 
og moren sover i stuen og storesø-
ster Annie i det sidste rum. Husets 
navn er HELA. H (Helmer), E 
(Erik), L(Laura) og A (Annie), så det 
er navngivet efter familien.
Erik har lavet en tegning, der viser, 
hvordan huset og haven var indret-

Barn og ungdomsliv i Grækerkvartret.
Af Gitte Jakobsen

Fra byggesagen 1936

Erik 
Privatfoto
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tet, og man kan se det lille rum, han 
måtte dele med morfar.
Huset og grunden udnyttes helt og 
holdent. Der er køkkenhave med alle 
de grøntsager, man kan dyrke. Der 
er hønsegård og høns, som selv-
følgelig får madresterne fra huset, 
og en mødding, bl.a. fra familiens 
lokumsspand, hvor indholdet også 
bruges til gødning i resten af haven. 
Familiens grønne affald bruges til 
enten til mad til hønsene eller til 
kompost
 Også en prydhave er der plads til i 
forhaven. En fin staudehave og æble 

og blommetræer og et bassin med 
guldfisk. 
Man levede af afgrøderne fra haven, 
lavede pickles, syltetøj og henkogte 
både grønt og frugt, købte kun det 
nødvendigste fra købmanden på 
Paris Boulevard og ismejeriet og 
en gang om ugen tog Eriks mor ind 
til Valby med bussen for at handle 
hos slagter Riis i Valby Langgade 
medbringende en kuffert. Så var der 
kød til hele ugen. Fisk blev købt hos 
en fiskehandler, der solgte fisk fra 
sin ladcykel.
Familien er selvforsynende, I skral-

Eriks tegning af huset
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despanden er der kun lidt aske og 
søm, alt organisk fik hønsene, og 
kaniner havde man både til salg og 
til mad.
I Grækerkvarteret er der på det 
tidspunkt mange kolonihavehuse 
men også helårshuse. Der er grus-
veje, men foran Eriks hus 
har faren sat kantsten, og 
grunden fremstår anderle-
des end de andre.  Der er 
en brønd på Aktæons alle, 
som benyttes af vejens 
beboere.
Der var mange forretnin-
ger i kvarteret. Alene på 
Paris Boulevard var der 
købmand Fru Mathiesen i 
nr.4, en slagter, et ismejeri 
og endnu en købmand 
W.Jensen, Parisboden, i 

nr.7. Røde Vejrmøl-
le kom med brød, 
og Mejeriet Enig-
heden bragte mælk 
ud med en mælke-
mand, som Erik fik 
en hjælpetjans hos
På Helenas Allé 11 
endnu en købmand 
P. Jensen i 1946 og 
på samme adresse 
i 1952 købmand 
Lauritz Hansen. I 

nærheden blev der 
om søndagen solgt 

wienerbrød fra bager Dünweber fra 
Brostykkevej.
 Der skulle dengang kun 7 familier 
til at for at være indtægtsgrundlag 
for en købmand, fortæller Erik
Blandt naboerne er en familie, hvor 

Det mobile salgssted fra Dunweber 
Foto: Forstadsmuseet

Her boede Erik 
Privatfoto
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faren arbejdede ved Sukkerfabrik-
kerne og kunne skaffe sukkersaft, 
John og hans familie boede bagved, 
og i nr. 22 boede familien Jespersen 
og overfor en enlig dame med 2 
døtre.
Erik har en god barndom, leger med 
drengene i nabolaget bl.a. John hvis 
far var ansat på B og W. John er 
hans bedste ven, og han bor lige bag 
Erik på Zeus Boulevard og Paris.  
Familien havde en vindmølle, som 
kan skimtes på et af Eriks billeder. 
Erik laver sit eget legetøj, samler på 
frimærker, tændstikæsker, Richsbil-
leder og cigaretpakninger og leger 
med Meccano. Når man legede 
sammen med andre, var man aldrig 
indendørs. Han bliver også ven med 
Henning Threms, som han forbli-
ver ven med, til Henning Threms 
dør. (Henning laver som voksen et 
træskærerarbejde til Avedøre Kirke)
Barndommen er også fyldt med far-
lig leg, der blev skudt med flitsbue 
og luftgevær, og lavet karbidbom-
ber, hvor en nøgle, svovl og søm 
var en del af ingredienserne til at få 
noget til at springe i luften.
 Moren tog sig af Eriks kulturelle 
opdragelse. Når der var 14-dages 
lov (fridag) var de tit på museer i 
København, og Erik husker især 
Nationalmuseet. En sådan dag blev 
ofte kronet med færdigsmurt smør-

rebrød, som ikke var almindeligt i 
Eriks hjem.
Senere blev Erik buddreng hos en 
rullekone på Odysseus Allé ved 
Oremandsvej. Hun havde ikke 
telefon, og derfor blev kiosken på 
Hvidovrevej hos ”Spidsmusen” 
overfor købmand Søndergaard og 
Sørensens cykelforretning brugt til 
at modtage telefonbeskeder. Erik 
var flov over arbejdet, men der 
vankede ikke lommepenge hjemme. 
En dag vælter Erik med budcyklen 
med rulletøjet, hvilket ikke bragte 
jubel hos ejeren. Erik lærer de fleste 
af navnene i Hvidovre på grund af 
dette arbejde. Noget af Eriks fami-
lie boede på Odysseus Allé.  Erik 
husker duften af de mange æbler, de 
opbevarede i huset, da de havde en 
have fyldt med æbletræer. Faren i 
huset var hjemmegående husfar, lidt 
af et særsyn i disse dage og med en 
spinkel kone, der havde fast arbej-
de. Han havde en lille nebengesjæft 
med radioer. Det var Hvidovre Ra-
dio Teknik, der holdt til på Odysseus 
alle 17. Berta og E. Larsen. Deres 
familiealbum ligger på Arkiv.dk, 
skænket af Berta Larsen
Erik arvede legetøj og frimærker 
efter søsterens kæreste Knud., men 
laver også sit eget legetøj, bl.a. biler, 
og senere sin egen radiogrammofon, 
hvor kan bl.a. hører Osvald Helmut 
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og Gissemand.
Under krigen ses ingen tyskere på 
Aktæons Allé, men ellers var det en 
hård tid for familien. Faren bliver 
syg, får gigtfeber og hjerteproble-
mer og kan ikke længere cykle til sit 
arbejde på Frederikssundsvej, men 
må tage de offentlige transportmid-
ler Der er hårde vintre med sne i 
over børnehøjde, når man færdes på 
Hvidovrevej og er iført korte bukser 
også i sne og frostvejr. Erik arver tøj 
efter bedstefar, og tøjet syes om af 

moren.
 Hans storesø-
ster Annie er 
elev i Irma i 
Valby, hvor de 
sælger smør 
fra dritler, ost 
og æg, men 
hun har også 
hjemmearbej-
de med at lave 
småmønter 
af frimærker. 
Erik hjælper 
til. Da der er 
metalmangel i 
landet, indsam-
les aluminium-
skapslerne fra 
mælkeflasker-
ne og genbru-
ges. På Strand-
marksskolen 

får man udleveret sine rationerings-
mærker.
Der er juletræ på Frihedskroen 
arrangeret af grundejerforeningen. 
Julepynten medbringes hjemmefra 
og er selvfølgelig hjemmelavet, bl.a. 
sommerfugle, lavet af ståltråd og 
crepepapir.
Erik ser på et tidspunkt et optog, der 
går på Gl. Køgelandevej. Det var 
Algang, og hvis man skulle vise sin 
disrespekt for tyskerne havde man 

Erik og mor i København. Mor med ternet frakke 
Privatfoto
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en RAF- hue i blå, hvid og rød., 
også kaldet en “Klat”.
På Strandmarksskolen interneres 
tyske flygtninge, og man ændrer 
skoleårets start fra april til august for 
at få det det til at passe med, at flygt-
ningene skulle være på skolen.
Erik starter sin skolegang på Strand-
marksskolen i 1941 i en klasse med 
28 elever. En lang vej at gå for en 
6-årig dreng, da Erik ikke måtte 
cykle. Skolevejen var Gl. Køgelan-
devej og Strandmarksvej. 
En dag ser hans mor en episode, 
hvor hun tror, at Erik får bank og er 
med i en slåskamp. Det viste sig at 
være en anden elev, der havde fået et 
epileptisk anfald. 
Erik hjælper sin mor med det hus-
lige, drejer kødhakkeren, hjælper 
faren med at slibe knive og pelse 
kaniner, henter mælkebøtter til ka-
ninerne bag Hvidovre boldbaner og 
samler også korn der. 
Efter 5. klasse starter Erik på Kette-
vejens skole. Nu er skolevejen Hvid-
ovrevej, og en vinter ligger sneen så 
højt, at man går nærmest som i en 
grøft.  Erik husker købmand Søn-
dergaard, cykel og legetøjshandler 
Sørensen, Spidsmusen” i kiosken 
på Hvidovrevej, opladerstationen 
ved købmand Søndergaard, hvor 
de hentede batteri til vindmøllen 

hos Eriks bagbo, snedkeren ved 
nuværende Johnnys Bodega, hvor 
Erik kom med sin far og ville være 
”savfører”, købte chokolade på vej 
hjem fra skole for 15 øre og nogle 
gange flødeskum fra bageren til at 
tage med hjem. Skoletiden på Kette-
vejen skole gav flere nye skolekam-
merater: Købmand Søndergaards 
datter, Benny Christensen (senere 
ansat ved Hvidovre Kommune), Kaj 
Larsen (ansat i Privatbanken) og 
de 2 sidstnævnte er stadig en del af 
vennekredsen.
 Erik bliver konfirmeret i Hvidov-
re kirke af Pastor Gaarn Larsen i 
foråret 1948. I den anledning får 
han et nyt sæt tøj og 2 fyldepenne i 
gave og telegrammer. Om somme-
ren er han på Hvidovre Kommunes 
koloni Dragsmur på feriekoloni og 
er allerede vokset så hurtigt, at hans 
nye sæt tøj er ved at være for småt. 
Han husker, at der blev spillet sket-
ches den sidste aften, hvor der var 
5 forskellige roller: Svajer, araber, 
englænder, skotte og franskmand, 
og alle blev spillet med den rigtige 
betoning.  Erik fortæller, at pigerne 
helst ville have englænderen, spillet 
af Erik.
Barndommen er forbi, og et ung-
doms-og voksenliv venter.
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Hvidovrevejs butikker 1931 -2018
Af Anders Aalund

Her er gruppens aktive medlemmer fotograferet ved udstillingens åbning. 
Fra venstre Gitte Jakobsen, Gurli Jensen, Grethe Jensen, Peter Vested Olesen, 

Birgit Thomsen, Anders Aalund, Jens Frederik Jørgensen. 
Marianne Nielsen var ikke til stede ved fotograferingen.

Foto: Anja Olsen.

Udstillingen på Hovedbiblioteket 
overgik selv de allerstørste forvent-
ninger til interesse. Udstillingen var 
oprindeligt planlagt til at skulle vare 
fra den 3. til den 10. januar. De før-
ste dage kom der ca. 75 besøgende 
pr. dag. Et antal som arbejdsgruppen 
bestående af frivillige fra Hvidovre 
Lokalhistoriske Selskab (HLS) og 
Forstadsmuseet (FM) også vil have 
været endog meget tilfredse med.
Takket være en ihærdig indsats af 
HLSs formand Jens Frederik Jør-

gensen (JFJ) lykkedes det at få TV 
Lorry til at besøge udstillingen. 
Selve udstillingen blev filmet, men 
det blev også til optagelser på Hvid-
ovrevej til illustration af udviklingen 
fra før til nu. JFJ og undertegnede 
blev interviewet om tilblivelsen af 
og formålet med udstillingen. Det 
senere indslag i TV Lorrys nyheds-
udsendelse tirsdag den 8. januar 
resulterede i ca. 250 besøgende 
pr. dag. Udstillingsperioden blev 
forlænget med 4 dage til og med 
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mandag den 14. januar. Det var der 
mange, der benyttede sig af. Der har 
nok alt i alt været ca. 1500 besøgen-
de, så udstillingen har virkelig ramt 
hvidovreborgernes interesse.
De mange kommentarer og ”rettel-
ser” i de hæfter, der var lagt frem, 
vidner om nærlæsning af udstillin-
gen  og stor interesse for at lokalhi-
storien bliver fortalt så korrekt som 
muligt.
Der er tilgået FM mange fotos af 
forretninger. Arbejdsgruppen vil op-
datere udstillingen inden den vises 
endnu engang. Vi ved ikke præcis 
hvornår, det sker, men der går nok et 
års tid. Der var mange, der savnede 
flere billeder. Det er selvfølgelig 
noget gruppen vil gøre bedre næste 
gang.
Det var også en god oplevelse at 
høre den megen snak, også mellem 
folk der ikke kendte hinanden på 

forhånd. Der blev refereret til ople-
velser i enkelte forretninger. Mange 
havde været bybude hos ismejerier, 
bagere, købmænd etc. Bybuddet er 
lige som mange dagligvareforret-
ninger et længst overstået indslag i 
Hvidovres bybillede.
Arbejdsgruppen har givet hinanden 
håndslag på, at arbejdet fortsætter 
med kortlægningen af forretninger 
på Hvidovrevej på strækningen 
fra Brostykkevej og syd på. Snart 
forestående vil være arbejdet med 
forretninger på Gammel Køge 
Landevej. Her har vi allerede et par 
personer, der gerne vil bidrage. Men 
vi kan bruge flere, så har du lyst 
til at deltage i et spændende lokal-
historisk arbejde, kan du maile til 
forstadsmuseet@forstadsmuseet.dk 
eller ringe til 36 49 00 30.

Du kan også henvende dig til HLS.

Et lille udsnit af den 
over 30 m. lange 

frise med tidligere og 
nuværende butikker 
langs Hvidovrevej.

Foto: Jørgen Snedled
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For 40 år siden tog fremsynede 
mennesker initiativ til at stifte HLS 
som en egentlig forening. Det var 
der grund til at fejre med det, der 
tidligere også gik under betegnel-
sen – en stiftelsesfest. Derfor havde 
HLS indbudt til en jubilæumsaften 
onsdag den 21. november i Kome-
ten. 

På vej ind i salen med de flot pynte-
de borde fik gæsterne et glas mous-
serende vin, så der kunne skåles for 
HLS.
SAFOLI-koret1)  dannede med deres 
to sange en ramme om de tre korte 

1 SAFOLI. (Sang For Livet) mødes og øver hver tirsdag oppe på den gamle Hvidovre Centralskole, 
Kettevejsskolen, Sønderkærskolen, Musikskolen  – kært barn har haft mange navne. Nye medlemmer 
af koret er velkomne.

taler, som borgmester Helle Adel-
borg, museumschef Anja Olsen og 
jeg holdt
Før den første tale sang koret under 
ledelse af Ole Alber, Hvidovreval-
sen. 
Efter den sidste tale sang koret 
endnu en Hvidovre-sang. Det var 
”En del af mig” med takst af Martin 
Miehe Renard og musik af Lars 
Fjeldmose. Sangen er fra egnspillet 
i 1992 – ”Rødder, Rak og Reformi-
ster”. En titel, der kort, i 3 ord for-
tæller om Hvidovres udvikling som 

Jubilæumsaftenen onsdag den 21. november 2018
Af Jens Frederik Jørgensen

Fotos i artiklen: Ove Christoffersen
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bysamfund. Sangens pointe er 
Uanset hvor jeg er, 

Uanset hvor jeg bor, 
Har jeg rødder i Hvidovre-jord!

Så var det tid at høre Flemming 
Krøll fortælle om sin barndom og 
ungdom i Hvidovre. I et senere med-
lemsblad vil der komme en artikel, 
der refererer Krølls fortællinger.
Efter pause gik Flemming Krøll så 
igen på scenen og underholdt en 
times tid. Et varieret program med 
gode sange og sjove sketches. Det 
gjorde aftenen festlig, og bifaldet 
var stort, da Flemming Krøll slutte-
de sit herlige show.
Der er mange, der har hjulpet arran-
gementsudvalget med tilrettelæggel-
se og gennemførelse af jubilæums-
aftenen. De skal have stor tak for 
deres hjælp og indsats. 
Det gælder dem, der tog sig af 
borddækning samt pasning af bar 
og garderobe. Det gælder dem, der 
viste gæster på plads og sørgede 
for opskænkning af vinen. Tak til 
fotografen.
Det gælder Medborgersalens perso-
nale og leverandører af drikkevarer 
og blomster. 
Tak til kommunen for tilskud til 
betaling af udgifterne til pyntning 
af salen. Tak til Hvidovre Avis for 
gentagen omtale af arrangementet.

En særlig stor tak til selskabets 
arrangementsudvalg for det store 
og langvarige arbejde, som er ydet i 
forbindelse med jubilæumsaftenen.
Endelig tak til jer, der kom og deltog 
i jubilæumsaftenen. I tog godt imod 
arrangementet og har sagt til os, at I 
havde en festlig og flot jubilæumsaf-
tenaften.

De tre taler  
og teksterne 

til de to sange
findes på selskabets 

hjemmeside: 
www.hvidovrelokalhistoriskeselskab.dk
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 Alle Hvidovre Lokalhistoriske  
Selskabs blade  
fra 1978 - 2018 

er blevet samlet i én fil  
på ca 3700 sider i PDF-format

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 
har i tidens løb udgivet omkring 
140 blade.

De første mange blade fandtes indtil 
for få år siden kun på papir.  
Forstadsmusset har nu digitalise-
ret alle disse blade. 
Digitaliseringen af de mange tid-
ligste blade har været vanskelig på 
grund af bladenes - efter nutidens 
forhold - ringe trykkekvalitet. Det 
betyder således, at det i de første 
blade ikke altid har været muligt  at 
afkode teksten helt optimalt.
Digitaliseringen har gjort det muligt 
at samle alle de udgivne blade i ét 
samlet digitalt ”værk” på i alt ca. 
3700 sider.
Det er dermed gjort muligt at fore-
tage søgning i alle tekster fra 1978 
til 2018 under ét.
Det er altså ikke længere nødvendigt 
at foretage søgninger i hvert enkelt 
blad.

OBS:
På hver side i bladene ses nederst på 
siden: 
Det enkelte blads sidenumre stående 
til højre eller venstre,
Det samlede dokumentets sidenumre 
ses nederst midten på siderne  
(blå tekst).
Klikkes på dette sidenummer åbnes 
indholdsfortegnelsen  
(side 2 i dokumentet).
Herfra kan der vælges et specifikt 
blad, hvis ønsket er at kigge de  
enkelte blade igennem
NB: Vær opmærksom på, at  
søgningen starter fra det aktuelle 
sted i teksten.

Søgning på en windows PC 
og Macbook

Åbn bladfilen på hjemmesiden her:
www.hvidovrelokalhistoriskeselskab.dk. 

Sådan søges i bladene
Af Jørgen Snedled
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På hjemmesiden vælges menupunk-
tet Bladet - Samlede blade
Med bladfilen åbnet klikkes herefter 
ctrl + f for at få et søgefelt frem.
Command + F (på Macbook).
Indtast søgeord i søgefeltet.
 Her under eksempelvis, at en søg-
ning på Holmegårdsskole giver 62 
”hits”.

Ved hjælp af de to ”op-pilen”og 
”nedpile” flyttes fra ”hit” til ”hit”.
Klik på X  for at slette søgefeltet.

Søgning på en IPhone (IPad)

Klik på dette ikon 
nederst i skærmen 
for at få adgang til  
søgemenuen.

Klik på ”Find on 
Page”

Indtast søgeord, og 
klik på Søg.
”Op- og nedpilene” 
bruges som ovenfor 
beskrevet
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Vedrørende tilmelding til arrangementer  
Tilmeldiner nødvendig til de fleste arrangementer

• Tilmelding til Forstadsmuseet  
på telefon 36 49 00 30 eller  
ved mail til  
forstadsmuseet@forstadsmuseet.dk 

• Der serveres kaffe/the og kage  

til foredragene. Pris 20,00 kr.
• Deltagelse er gratis for  

medlemmer med mindre  
andet er anført.

• Ikke-medlemmer. Pris 25,00 kr

Arrangementsoversigt 
marts 2019 – juni 2019

Onsdag den 6.marts  
2019 kl. 14-16 i Rytterskolen

Rauf H. Zadeh fortæller om livet 
som indvandrer og beboer i Avedøre 
Stationsby i mere end 40 år 
Rauf H. Zadeh kom til Danmark fra 
Iran for næsten 40 år siden. Han har 
været aktiv i Avedøre Stationsby - i 
boligbevægelsen, integrationsrådet 
og flere foreninger. Han vil fortælle 
om sine oplevelser ved at være ind-
vandrer i Danmark.
Tilmelding, jfr. øverst på ”Arrange-
mentsoversigten”.

Onsdag 13. marts 2019  
kl. 19.00 i Kometen

Ordinær generalforsamling 
Indkaldelse findes i dette medlems-
blad.
Efter generalforsamlingen vil For-

stadsmuseet fortælle om Avedøre 
Holmes historie.
Tilmelding ikke nødvendig.

Onsdag den 10. april  
kl. 19.30-21.00 på  
Hovedbiblioteket

Ondskabens øjne - Historiker og 
forfatter Poul Duedahl udruller den 
fascinerende og sælsomme historie 
om Jens Nielsen 
Jens Nielsen var den sidste per-
son som blev henrettet i Danmark 
i fredstid. Hans sidste forbrydelse 
før henrettelsen i 1892 var at sætte 
ild til Stengården i Hvidovre - der 
hvor I. G. Smiths Allé ligger i dag. 
Biografien om Jens Nielsen (Ond-
skabens øjne) blev Årets Historiske 
Bog i 2016, og den fortæller histori-
en om en af Danmarks mest omtalte 
og berygtede forbrydere, og hvordan 
det overhovedet gik til, at en bega-
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vet ung mand endte på skafottet som 
øksens sidste offer. Foredraget er 
arrangementet i samarbejde mellem 
Hovedbiblioteket og Hvidovre Lo-
kalhistoriske Selskab.
Tilmelding, jfr. øverst på ”Arrange-
mentsoversigten”.

Onsdag den 8. maj 2019  
kl. 19 – ca. 21 i Kometen  

(Medborgersalen)

Lars Lydholm fortæller om Svende-
bjerggård og Frelsens Hær i Hvid-
ovre
Svendebjerggård kan i juni fejre 
100-års jubilæum. Det vil vi gerne 
markere. Lars Lydholm, informati-
onschef i Frelsens Hær, vil fortælle 
om Svendebjerggårds historie og om 
de forskellige aktiviteter, der gen-
nem de 100 år har været på Svende-
bjerggård. Lars Lydholm er vokset 
op i Hvidovre og gik på Dansborg-
skolen. Han vil også komme med 
oplevelser fra barndom og ungdom i 
Hvidovre.
Tilmelding, jfr. øverst på ”Arrange-
mentsoversigten”.

Onsdag den 22. maj  
2019 kl. 17.00 til ca. 19.

Rundvisning på Risbjerg Kirkegård, 
Høvedstensvej 66

Rundvisere: Børge Grøn-Iversen og 
Tommy Nilsson
Risbjerg Kirkegård blev indviet i 
september 1965. 
Børge Grøn-Iversen har været 
formand for kirkegårdsbestyrelsen 
i over 50 år og kender om nogen 
kirkegårdens historie – den vil han 
fortælle deltagerne. Han vil også 
fortælle om kapellet, tegnet af Helge 
Schønnemann samt om kirkegårdens 
monumenter og beplantning. Ende-
lig vil han vise deltagerne rundt på 
kirkegården. I rundvisningen delta-
ger kirkegårdsleder Tommy Nilsson.
Tilmelding til Forstadsmuseet, jfr. 
ovenfor.
Max. 30 deltagere.

Torsdag den 23. maj 2019  
kl. 19.00 – 21.00
Rundtur i Brøndby Strand
En del af højhusene i Brøndby 
Strand skal nedrives, og Lokalhi-
storisk Forening for Brøndby har 
indbudt HLSs medlemmer til et 
”nabobesøg”, inden nedrivningen 
går i gang.
Under gåturen vil historien om 
Brøndby Strand bebyggelsen blive 
fortalt. I rundvisningen indgår et kig 
ud fra et af højhusene og om mu-
ligt et besøg i en af lejlighederne i 
Brøndby Strand.
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Afslutning med kaffe og mulighed 
for spørgsmål i Rehumhus.
Mødested oplyses ved tilmeldingen.
Tilmelding til Forstadsmuseet, jfr. 
ovenfor.
Max. deltagerantal er 30.

Onsdag den 12. juni  
2019 kl. 14.00 – 16.30

Solveig Isbrand viser rundt i Aved-
øre Stationsby.
Mødested: Indgangen til Sadelma-
gerporten 2
Har du ikke været rundt og set Sta-
tionsbyen, så kan tidligere turdelta-
gere på det varmeste anbefale denne 
rundvisning.
Solveig Isbrand har boet i Stati-
onsbyen i over 40 år og har været 
formand for afdeling Syd. På turen 
kommer man op i Store Hus og får 
et flot overblik over Stationsbyen 
og omegnen. Byvandringen vil bl.a. 
sætte fokus på Stationsbyens ud-
vikling af lege- og opholdsområder 
samt kunstværker efter år 2000. 
Byvandringen slutter med en for-
friskning, hvor der vil være mulig-
hed for uddybende spørgsmål og 
kommentarer. 
Tilmelding til Forstadsmuseet, jfr. 
ovenfor.
Max. 30 deltagere.

Tirsdag den 18. juni  
2019 kl. 13.00

Besøg og rundvisning på Thorsbro 
Vandværks Museum, Allévej 29, 
Thorslunde, Ishøj
I takt med at København omkring år 
1900 voksede og voksede, øgedes 
behovet også for vand til beboerne 
og fabrikkerne. I selve København 
kunne vandværkerne ikke følge med 
behovet, og man byggede derfor 
vandværker langt uden for byen. 
Thorsbro Vandværk var et af disse 
vandværker. Den smukke maskin-
bygning på Thorsbro Vandværk stod 
klar i 1908 og blev brugt helt op til 
1985, hvor moderne teknik overtog 
forsyningen af vand.
Vandledningen fra Thorsbro til Søn-
dermarksbassinet på Frederiksberg 
løber gennem Hvidovre, jfr. artikel i 
dette medlemsblad.
Tilmelding til Forstadsmuseet, jfr. 
ovenfor.

Sæt allerede nu kryds i  
kalenderen vedr.:

• Befæstningsdagen søndag  
 den 29. september 2019
• Forstadsmuseets julemar ked  
 i Avedørelejren, søndag  
 den 8. december 2019
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Endnu en strålende søndag med 
godt vejr og høj himmel fik ca. 
4.000 mennesker til at besøge Årets 
julemarked i Avedørelejren.

Teltene og Fægtesalen var fyldt 
med boder, der solgte alskens slags 
juleting både til ganen, varmen og 
fornøjelsen. 
Museet havde igen i år fremstillet 
deres berømte gløgg, der blev ud-
solgt hen over dagen.
I madboden duftede der lifligt af 
spegepølse, gløgg og popcorn, og 
mange gik derfra med godter til den 
kommende jul
2 lokalhistoriske selskaber - Lokal-
historisk Forening for Brøndby og 
Hvidovre Lokalhistoriske Selskab - 
havde slået sig sammen om en bod, 
hvorfra der blev solgt medlemskaber 
og snakket lokalhistorie.
Museet havde også i år en stand, 
hvor børnene kunne tegne, og der 
var underholdning af gøgleren Jon 
G.Lør, og julemanden gik rundt.
Der kunne købes pølser og hotdogs, 
som Produktionsskolen stod for.
Alt i alt et dejligt arrangement, som 
havde rekord i besøgstal.

Vi ses 2.søndag  
i advent  

8. december 2019

Julemarked Avedørelejren 9. dec.2018
Af Gitte Jakobsen

Foto; Forstadsmuseet
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Formand:
Jens Frederik Jørgensen
Ørumvej 20
tlf.:2423 0595
e-mail:  jensfrj@gmail.com

Næstformand:
Karen Johansen
Vestkærs Alle 8
tlf.: 2992 0417
E-mail: katojo@live.dk 
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Frank H. Gudmann 
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tlf.: 2536 5481
e-mail: hlskasserer@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: 
Gitte Jakobsen
Aktæons Allé 28
tlf.: 3675 9539
e-mail: gittejak51@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem: 
Anders Aalund  
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e-mail: aalund@oncable.dk
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Finn Ivo Heller
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tlf.: 2023 0868 
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KB medlem:  
Maria Durhuus
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Suppleant for Maria Durhuus
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Bestyrelse og udvalg for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab
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Arrangementsudvalg:
Karen Johansen (tovholder), 
Jens Frederik Jørgensen,
Knud Nygaard Jensen, 
Birgit Møller-Kristensen, 
Annelise Wildenradt. 

Interviewgruppen:
Anders Aalund (tovholder),
Jens Frederik Jørgensen, 
Jette Randal-Lund,  
Gitte Jakobsen,
Henny Paaske, Ejvind Jensen, 
Karen Johansen, 
Inger Hansen.
Birgit U. Thomsen.
Ammi Stein Petersen

Kulturistudvalget:  
Karen Johansen

Kommunikationsudvalg: 
Gitte Jakobsen (tovholder),
Anders Aalund, 
Jørgen Snedled, 
Jens Frederik Jørgensen, 
Lisbeth Hollensen.

Web- og bladredaktør:
Jørgen Snedled
Borrisvej 1
Tlf.: 61787548
e-mail: hlsredaktionen@gmail.com

Bankkonto:   
Jyske Bank  5025  1028523 

MobilePay: 94672

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab

Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads 1, 2650 Hvidovre
Formandens email: jensfrj@gmail.com

Tlf.: Se bestyrelseslisten på forrige side i bladet
eller på www.hvidovrelokalhistoriskeselskab.dk
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  Adresselabel

Familien Danmark på Hjul. Årets Bil 1969-2019
Det sker ikke særlig tit, at Forstadsmuseet laver store klassiske udstillinger. 
Vi har lavet flere små og gode lokale udstillinger, men aldrig en, der handler 
om danskerne generelt. Men det gør vi nu med udstillingen ”Familien Dan-
mark på hjul – årets bil 1969-2019”. 
 Det er en stor udstilling, der på den ene side viser de 53 kårede biler - Fra 
den frække Ford Capri til den praktiske Fiat Multipla - og på den anden side 
tager gæsterne i hånden gennem de seneste 50 års danmarkshistorie med 
film, fotos, nostalgi og gode historier.  
Udstillingen har allerede været vist i Viborg, hvor 19.000 besøgte den, og 
den 24. januar 2019 åbner den i Hvidovre, hvor den står frem til 22. april. 
Udstillingen er en oplevelse for alle! for alle, der har kørt, eller kørt med, 
i en af de ikoniske biler og har haft et liv fuld af oplevelser i dem. Og for 
dem, der har skruet på bilerne og kender hver en detalje under motorhjel-
men. Og for dem, der elsker at fortælle om dengang Lars E. Christiansen 
sendte trafikradio om fredagen og benzin kun kostede 5,10 kr. Vi håber, at I 
har lyst til at se udstillingen og vil tage hele familien og alle naboerne med.
Hvis du har lyst til at være med i gruppen af frivillige, er du meget velkom-
men. Vi har allerede en god gruppe, men kan godt bruge flere, der har lyst 
til at være museumsværter, snakke med vores gæster og give en hånd med, 
hvor der er brug for det. Kontakt Anja Olsen på mail nja@hvidovre.dk eller 
telefon 51587914 for mere information. 

Læs mere om udstillingen på  
https://forstadsmuseet.dk/familien-danmark-paa-hjul/  

og følg med på  
https://www.facebook.com/AaretsBilUdstilling/
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