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FORORD
Denne bog er en del af en serie på i alt fire bind
om livet i Hvidovre i tiden mellem 1925 og 1940.
Serien er blevet til som en del af Lokalhistorisk
Projekt, der er et kulturhistorisk beskæftigelsespro
jekt for unge arbejdsløse.
Projektets hovedformål har været, pr. interview med
båndoptager, at indsamle erindringer fra Hvidovrebor
gere fra perioden 1925�40.
Dele af de optagne interviews er så af projektdel
tagerne blevet bearbejdet, så de kunne indgå i bøgerne
i en umiddelbar læselig form.
Grundmaterialet, båndene og båndudskrifterne findes
på Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv.
Udover erindringsmateriale indeholder serien samti
digt avisstof og billeder. Avisstoffet er inddraget,
både fordi det giver et meget umiddelbart billede af
perioden, og fordi det til dels behandler andre sider
af det lokale liv, end erindringerne gør, og endelig
underbygger avisstof og erindringer i en række til
fælde hinanden.
Enkelte emneområder vil man lede forgæves efter i
serien. Det gælder for eksempel politik.
Det skyldes ikke frygt for at tage emnet op, men
derimod, at det er et emne, der er bedre egnet til
belysning gennem en anden arbejdsform end den, pro-
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jektet har anvendt.
Serien er først og fremmest rettet mod folkesko
lens ældste klasser, der forhåbentlig kan bruge dele
af den i forskellige sammenhænge. Denne skolebrug er
baggrunden for, at vi har ladet serien være temaop
delt.
Serien er blevet til under et stærkt tidspres, og
projektdeltagerne har egenhændigt udført alle ar
bejdsopgaverne frem til de tekniske processer omkring
trykningen.
Hvidovre Lokalhistoriske Projekt retter hermed en
tak til de mange Hvidovreborgere, der har medvirket
til at muliggøre projektets gennemførelse.

Hvidovre, december 1984
Poul Sverrild
projektleder, mag. art.
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LEGETØJ OG LEGEKAMMERATER
Jane Siiger fortæller om leg og legetøj.
Vi havde mange dejlige legekammerater, og det var
mærkeligt, for der var kun fire familier der, hvor vi
boede. De havde to børn hver på min søsters og min
alder. Os to, der ligger hinanden nærmest alders
mæssigt. De fire familier havde altså to piger hver.
Så vi var fire hold, der kunne lege sammen.
Vi var aldrig hjemme hos os, fordi far var så
Jane Siiger
Født i 1913 i København
Kom til Hvidovre i 1928.

streng, og det kunne vi ikke lide, men ellers kunne
vi altid lege nede ved stranden.
Jeg har aldrig ejet en rigtig dukke, men jeg havde
en lille celluloiddukke, som jeg syede og strikkede
tøj til.
Vi havde fået et lille stykke jord i vores egen
have, som vi fik lov til at så på. Vi såede ærter på
vores jord, men vi var alt for utålmodige til at
vente på, at de skulle komme op af jorden, så vi lå
og pillede i den, for at se om der ikke snart var
spirer på, men de blev aldrig til ret meget, det
kan de jo ikke tåle.
Vi var tit inde hos hinanden i haverne, og der
havde vi sneglevæddeløb. Vi gravede nogle små render
og lagde nogle pinde hen over. Så skulle vi se, hvis
snegl, det var, der kom først i mål.
Vi nipsede også med nipsenåle, som vi købte. Man
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kunne jo altid tjene en toøre ved at gå et ærinde,
og den toøre hægede vi meget om. For to øre kunne vi
godt få nogle nipsenåle. Vi kunne få to stk. for en
øre. Det var eftersom, hvor store de var. Vi havde
nogle nipsepuder, som vi selv havde syet. Nipsenålene
stak vi i puderne og lavede forskellige mønstre.
Nålene havde mange forskellige slags farver og figurer.
Der var høns, elefanter og alt muligt. Dem passede vi
godt på, for de var jo dyre.
Vi havde også hinkestene, som vi også havde købt
for de skillinger, vi .havde fået for at gå et ærinde.
Ellers var det de bitte små ting, som vi kunne lave
eller skaffe selv, og kunne man så redde sig en to
øre, så var det bare alletiders.
Vi legede kun piger sammen. Vi legede absolut ikke
med drengene. Drenge det var sådan nogle underlige
nogle. De har selvfølgelig også syntes, at vi var
underlige, så det kunne ikke lade sig gøre. Det var
først, da vi var blevet ældre.
Der var særlig to, der boede hernede, som jeg var
slyngveninde med, og vi var meget sammen. Men vi var
også lidt jaloux på hinanden, især når nogen af os
var uvenner. Da kunne vi godt sige,
-Jeg har ikke tid idag, jeg skal over og lege med
en anden.
Der var en pige på min alder, som jeg var veninde
med, og min søster havde også en på sin egen alder.
Når vi så legede indendørs, så sad vi og skrev breve

8

til hinanden. Vi skrev, om vi kunne lide hinanden.
Og jeg synes, at du er sød og sådan noget. Hvis der
var noget, vi var sure over, så skrev vi selvfølge
lig, "Du kunne ikke være bekendt, at du gjorde det".
Det, vi legede med, var ikke noget, der kostede pen
ge, men noget der kom ud fra vores egen fantasi. Vi
plukkede blomster nede ved stranden. Vi kaldte den
for engen, og dengang græssede der også køer dernede.
Vi lavede blomsterkranse og brugte dem til at tage
om håret og halsen, og vi lavede også armbånd.
Vi kørte med hestevognen oppe fra Beringgård, når
de skulle ned og malke køerne. Hestevognen havde så
dan nogle fjælle, der raslede hele tiden, når vi kørte.
Når de skulle høste på eftersommeren, kørte vi også med
de tomme vogne ned til markerne. De, der var modige
nok, fik somme tider lov til at sidde oppe på toppen
af kornlæsset, når vi kørte hjem igen. Min søster tur
de godt at sidde deroppe, men jeg syntes, det var alt
for højt.
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LEG PÅ BERINGGÅRD
Olaf Siiger fortæller om leg på Beringgård.
Om sommeren foregik det meste af vores leg på Be
ringgård. Der havde vi det meget frit, og de var meget
forstående over for os børn.
Vi var flere drenge på min alder, og mange gange
kunne vi godt blive sendt op for at hent� hestene, der
Olaf Siiger

gik på nogle græsmarker oppe foran Svendebjerggård,

Født i 1913 i København

som Hr. Schraeder disponerede over.

Kom til Hvidovre omkring 1923.

Der var også en overgang, hvor de havde travheste
på græs deroppe.
Der var en dag, hvor jeg fik lov at hente en trav
hest, som også havde et føl. Sasaria, som hesten hed,
havde ikke noget hovedtøj på, den havde kun en grime.
Så jeg bandt tovet fra tøjrpælen på grimen, så jeg
havde lidt kontrol over den. Føllet var ikke bundet,
det følger altid automatisk moderen.
Jeg kan huske en dag, hvor jeg kom ridende på Sa
saria med føllet travende bagefter. Da vi kom ned til
Beringgård, skulle vi ind gennem indgangen til gården,
men så travede føllet bare videre.
Så tog fanden ved Sasaria, da føllet ikke var med
hende, så den stak i rend med mig efter sit føl. Hvis
ikke der var kommet to vogne, hvoraf den ene var en
mælkevogn, og spærret vejen for hesten, ja så var den
nok løbet helt ind til Valby med mig, uden at jeg
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havde kunnet stoppe den..
Men Sasaria og føllet fik jeg da hjem til sidst
efter det vilde ridt.
Når vi legede om vinteren, var vi tit udenfor. Der
var jo meget sne, og der var koldt, og så kunne vi lø
be på skøjter.
På Beringgård, havde de en dam, som var frosset
til, og der løb vi på skøjter. Men i længden blev det
lidt kedeligt at lave det samme hele tiden. Så en dag
ville jeg lave noget andet, og jeg fandt på at byg
ge en isbåd.
Isbåden.

Isbåden blev udstyret med skøjter og mast og sejl
af noget gammelt sækkelærred, som jeg havde fundet.
Men dammen var for lille, og der var for lidt vind,
fordi der lå nogle bygninger rundt om dammen. Men der
var en møddingpøl, der lå fuldstændig spejlblank og
glat. Så jeg fik slæbt isbåden derhen, også fordi der
var godt med vind.
Og det gik virkelig godt, og der var da også mere
plads at røre sig på, så det meste af dagen, da lege
de jeg med min isbåd.
Da jeg kom hjem, rynkede min familie godt nok noget
på næsen, for jeg havde ikke tænkt på, at når jeg
skøjtede hen over isen, som lå på denne møddingpøl, så
skar skøjterne igennem, og der kom en liflig duft op
fra isen, som jeg havde med mig hjem,
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Hvidovre Avis 9.10.31

Beringgaards l\tlælk. er den bedste!
Største fedtprocent.
Beringgård var den største gård
i Hvidovre, hvor folk købte mælk
ved døren.
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EN TUR I BALJEN
En hvidovreborger beretter om en rotur.
Engang skulle vi ud og ro. Da båden lå et sted ude
på åen, skulle vi først have den trukket ud til stran
den.
Vi kunne ikke ro på åen, fordi den var lige smal
nok, og der var for dybt, til at vi kunne stage os
frem.
En af mine kammerater gik oppe på land og trak båd
en, mens vi andre skulle styre, så stævnen ikke røg
ind i kanten.
Men så pludselig faldt han og forsvandt ned i bal
.jen. Og det var jo ikke så godt, for vandet var jo
ikke rent; det var halvt kloakvand. Så han måtte ha
ve sig et rigtigt bad, da vi kom ud til stranden. Der
var vandet nogenlunde.
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Litzen Ejgren

Født i 1918 i København
Kom til Hvidovre i 1919.

LEG OG SPORT
Litzen Ejgren fortæller om fritidsbeskæftigelse.
I fritiden hinkede og sjippede vi. Vi legede også
to mand frem for en enke. Det går ud på, at man står
i en lang række to og to, og så står der en foran.
Den, der står foran rækken, råber så, -To mand frem
for en enke. Så skal de bageste løbe frem, og så skal
han prøve at fange den ene af dem, og så skal den, der
ikke bliver fanget, være enke.
Vi spillede langbold og rundbold, og vi legede og
så med drengene, dem kunne jeg bedst med, og vi lege
de både i skolegården og på vejen.
Jeg har også været grøn spejder i KFUK, og senere
blev jeg leder for grønsmutterne. Vi sang og bad fa
dervor. Vi havde en dejlig tid, hvor vi var på ture
og sommerlejre. Vi var også meget i skoven for at sam
le planter, og så skulle vi finde ud af, hvad det var
for nogle. Og forskellige knob lærte vi også.
Jeg har dyrket gymnastik her i Hvidovre, det var i
Københavns Kvindelige Gymnastikforening. Dengang stod
man på række og gjorde gymnastik, det var fritstående
øvelser. Og så lavede man hornøvelser og klatrede i to
ve. Jeg gik til gymnastik to gange om ugen, og det var
ikke særlig dyrt.
Jeg har også gået til svømning ude på badeanstal
ten. Der var en lang bro, man skulle gå på for at kom-
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me ud til det dybe vand. Derude var der nogle båse til
at have tøjet i, men først skulle man sid�e og tage
splinterne ud af tæerne, fordi det var sådan en lang
træbro, og nogle gange faldt man, fordi brædderne var
løse, så de vippede op i hovedet på os.
Badeanstalten var delt op. Pigerne til den ene si
de og drengene til den anden og i midten måtte man
færdes både drenge og piger. Badetøjet var sådan en
helt lukket dragt med ærmer og små ben. Badeanstalten
blev forøvrigt kaldt for mudderbadet, fordi stranden
var temmelig leret. Derfor skulle man ud ad den lange
bro, for vandet var dejligt derude. Men man kunne
godt risikere, at der kom en hel masse tang ind på
badeanstalten.
Til svømning var vi ca. ti stykker på et hold. Der
var en lærerinde, der underviste os, og hun havde en
lang stang med en bøjle på, så hvis man ikke kunne
svømme, skulle man ligge i bøjlen. Så rendte lærerin
den rundt ved bassinet, og så skulle man lære at
svømme på den måde. Imens skulle vi andre stå nede i
bassinet og plaske, og så måtte vi vente, til hun var
færdig med den, hun havde i bøjlen.
Om sommeren var jeg gerne med min familie på et
feriehjem. Jeg tror, det var i Korsør, og vi var der
gerne 14 dage hvert år.
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Grethe Kristensen
Født i 1932 i København
Kom til Hvidovre i 1932.

LEGETØJ
Grethe Kristensen beretter om legetøj.
Det var ikke det store sus, vi havde af legetøj,
Det meste af det var hjemmelavet,
Min far havde lavet nogle flotte dukkesenge til
min søster og mig. Så havde vi fået en stor cellu
loiddukke, og jeg kan huske, at vi havde fået dukker
ne i julegave.
Mor havde siddet og syet dukketøj, dukkedyner og
hvad der ellers hørte til. Det var en drøm, ikke
mindst da far også lavede dukkestuer. Det vil sige,
det bestod af en stue og et køkken. Det legede vi
meget med, og vi var meget nøjsomme og glade for det.
Vi fik også påklædningsdukker. Dem fik man som
reklame fra Marie kiks og Irma.
Vi rettede cigaretpakkerne ud. Man havde de der
forskellige mærker, FLAG, CAMEL osv.• De mærker byt
tede vi, og det var sjovt. Vi havde en bog, som vi
klistrede mærkerne ind i ligesom med vores glans
billeder.
Desuden lavede vi tøj til vores påklædningsduk
ker. Det tegnede og farvede vi, og så legede vi fi
.ne damer og byggede luftkasteller. Dengang kunne
man gøre det, da var man jo lille.
Om vinteren var vi ovre og løbe på sneskøjter ik
ke isskøjter. Det var der ingen af os, der havde råd
til. Det var min far, der lavede sneskøjter til os.
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Det var nogle træskøjter 1 hvor der blev sat et styk
ke fladt metal under. Derefter blev der bundet bånd
op ad benene på os. Ligesom man idag har de her Je
sussandaler med snører. Så stod vi på dem på sneen.
Det var dejligt, og vi havde det smadder sjovt. Det
var noget, alle havde råd til at lave.

Eiler Eilersen

DRAGE MED LYS I

Født i 1918 i København
Kom til Hvidovre i 1925.

Eiler Eilersen fortæller om drageflyvning.
Engang havde vi lavet en drage, der var så stor, at
den kunne bære en flagermuslygte. En aften satte vi
den op over Beringgårds marker med en lygte i. Så stod
vi og kiggede op og ventede på, at der skulle komme
nogle folk forbi.
Så begyndte vi at gå og tale om, at det da i
grunden var mærkeligt, at der hang lys deroppe.
Efterhånden begyndte der at samle sig flere og fle
re mennesker, og så gik vi vores vej. Så kunne de få
lov til at stå og snakke om, hvad det var for noget.
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GRAVHØJEN
John Qvist Petersen fortæller om et arkæologisk fund.
Idag ved man jo, at Langhøj er en gravhøj, hvor
der har været et par grave, men man har kun fundet
den ene rigtige.
En dag kom jeg op til højen, efter at jeg var ble
vet voksen. Min hustru og jeg var flyttet ud i huset,
og vi skulle så op og kigge, for arkæologerne havde
John Qvist Petersen
Født i 1925 i Hvidovre.

været og grave et skelet op, som var taget op i hel
stand med jord og det hele. Det var så blevet kørt
ind for at blive undersøgt.
De havde lagt det ned igen, og jeg kom så i snak
med dem. Så sagde jeg til den ene,
-Nå, var der også et skelet? Her har vi kælket, det
vil altså sige, at vi har kørt hen over hovedet på
ham?
-Ja, sagde han.
-Sig mig, har det været det eneste sted?
-Nej, der var også et gravsted derovre, men det er
ødelagt.
-Nå, var det et gravsted det derovre? sagde jeg så.
-Ja, der har været grave.
-Det er os børn, sagde jeg så, der har lavet huler
og alt muligt. Vi fandt da også nogle knoglestumper.
Vi troede, det var hesteknogler eller sådan noget.
Men det har altså været lårbensknogler, noget af

18

det vi fandt. Det ved man idag, dengang tænkte vi ikke
over det.
-Hvad så med de sten der? sagde arkæologen.
-De sten? Ja, en af dem ligger hjemme i min have,
sagde jeg så. Dem tog vi med hjem, fordi vi skulle la
ve stenhøje.
Nå ja, han blev jo lidt sur i det, fordi vi havde
ødelagt den ene af gravene. Men det vidste vi jo ikke.
Så begyndte de at indhegne højene og tage det e
neste kælkebakkested i området, Men de har da heldig
vis fået fjernet hegnet igen, og nu kælker børnene i
gen på højen.
Man kunne også stå på ski og kælke der. Hvis man
ingen kælk havde, brugte man et stykke pap eller så
dan noget, og så kørte man ned på det. Der blev nogle våde og slidte bukseender, men det var skønt.
Løbe på skøjter gjorde man også. Jeg har ikke selv
ejet et par skøjter, men kælk havde vi alle sammen.
Og ud på isen og stange ål det var også sjovt.
Man havde en gylden regel om, at når man havde hugget
et hul i isen, så skulle klumpen ligge ved siden af,
eller helst stå op så man kunne se, at der havde væ
ret et ålehul. Men mange smed den bare ned igen, så
den kunne fryse til. Men det var ikke altid, at de
frøs til. Så kom man gående der, kunne en unge nemt
gå igennem sådan et hul. Jeg er da flere gange gået
igennem og har så måttet blive liggende for så at bli
ve trukket op.
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Men det var virkelig sjovt at komme ud på isen. Der
var mange ude at stange ål dengang, og de fik virkelig
mange ål. Det var dengang, der virkelig var fisk til i
Kalveboderne.
Vi har også bygget huler ude i sivene, og det var
virkelig skønt. Vi havde måske en hård og streng barn
dom, men vi fik lov til at være børn.

DE PLØREDE SKO
Grete Larsen fortæller om plørede sko.
Når vi skulle på bytur, gik vi op på Køgevej for
at tage bussen. Hvis det havde regnet, og vores sko
var blevet plørede, måtte vi ikke komme op i bussen.
Så de forskellige havde fundet ud af, at man kunne
stille skoene under en busk oppe ved
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Slytten

11,

det

var en lille bondegård, og så skifte, når man kom hjem
igen.
Vi havde faktisk alle faste pladser deroppe, og
der var mange, der havde sine sko stående. Der var
mange, der arbejdede inde i København, og som derfor
tog med rutebilen, og så skulle de jo have andre sko
Grete Larsen
Født i 1927 i København
Kom til Hvidovre i 1937.
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på. Og man kunne være sikker på, at de blev stående;
der var ingen, der rendte med dem.

Rutebil, der har kørt på stræk
ningen Vigerslev Alle-Flaske
kroen.
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STRANDTUR
Ursela Axen fortæller om badning.
Jeg har badet både på Sønderstranden og ude ved
"Neptun" på Køgevejen. Det var sammen med andre
børn fra vejen.
Med familien kørte jeg helt til Tryllevælle, og
det var gerne om søndagen. Det var både med tanter og
onkler. Så kørte vi ud ad den gamle Køgevej, og det
var jo et langt stykke, og dengang var det sandvej.
Ursela Axen

Sådan en dag stod vi tidligt op. Så drak vi morgen

Født i 1920 på Frederiksberg

kaffe herhjemme, og havde så pakket en frokostkurv,

Kom til Hvidovre i 1921.

som vi tog med.

Samling af familien før afgang
til badning.
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Hvidovre Avis 28.5.26

Hvorfor har vi ingen offentlig
Søbadeanstalt i Hvidovre ?

At Hvidovre er en Kommune
med Fremdrift, derom kan der
vel næppe diskuteres. Den mæg
tige Bebyggelse her vidner stærkt
derom - vi er vel endnu ikke
en �Storstad", men vi har jo
Lov at mene, Jit vi er paa Vej
til at blive de{·
At vi ikke er .Storstad" endnu
frcmgaar bl. a. ogsaa deraf, at
vi endnu -i høj Grad- maa lide
under Savnet· af en offentlig Sø
badeanstalt.
Hvornaar faar vi Adgang her
ude til Sundhed for Legeme og
Sjæl, til Livsmod og Livslyst til Vandet. Vi har jo den mest
pragtfulde Strand som tænkes kan,
det reneste og friskeste Søva.id
man kan ønske sig, men vi har
ingen Badeanstalt. Naar vi vil
!Jave et forfriskende Søbad, maa
vi tage til en anden Kommune,
og betale i dyre Domme for en
Nydelse, som vi med en Smule
Offervillighed fra Sogneraadets
Side, kunde f;rn næsten gratis hos
os selv - . Kommu11en har i
Aar skænket Idrætsforeningen et
velindrettet Omklædningshus og
overladt den Baner uden Veder-

lag, men vi er dog ikke alle
Fodboldspillere, vi har jo ikke
alle Interesse for samme Gren
af Sporten, og vore u11ge Damer
f. Eks., de har vel ogsaa Krav
paa lidt Hensyn? At anvise <lem
e111 Sport, som deres fysiske Kræf
ter tillader tlem at være med !ti
bør man dog, og findes der saa
en bedre Sport end Svømning?
Næppe?
Om en Maaneds Tid er Skole
børnenes allerdejligste Tid Sommerferien - inde, mange
Forældre tør ikke (og med Rette)
lade deres Børn bade fra fri
Strand, uden Opsigt af noge11
Art, men hvorfor skal Børnene
afskæres fra Vandet -- Kilden
til Sundhed og Glæde.
Det bliver jo Aar for Aar van
skeligere og vanskeligere at faa
Børnene paa Ferietur.
Penge
knapheden har bl. a. en Del af
Skylden, men vi kan selv skaffe
dem en glædelig og sund Ferie.
Lad os saa t.ige fat slrnks, Tiden
er knap, me11 det ka11 og bør
naaes at skaffe Søbadea11stalte11.
- Vi har ikke tænkt os denne
Artikel" som en Kritik af vort
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Hvidovre Søbad
indvies paa Søndag.
Søndag den 10 Juni Kl. 1 lø
ber Sommerens store Begivenhed
af Stabelen, nemlig Indvielsen
af "Hvidovre Søbad", i Forbin
delse med et stort S·.rømmestæv
ne, hvori deltager Svømmere fra
de slore københavnske Klubber.
Efter Indvielsestalen, hvem der
skal bold� den er endnu ikke
bestemt, tager de raske Svøm
mere fat med KonkµueJ)cer i saa
Vf'I Ryg- og Brystsvømning, som
Cravlsvømning.
Et udvalgt Hold vil konkurre
re i Udspring fra Vippe, ligesom.
en Vandpolokamp nok vil fange
Publikums Interesse,
Hr. Bogbindermester Oswald

Jansen vil holde Foredrag om
Livredning, og de forskellige
Metoder bliver derefter demon

streret.

Bliver Vejret nogenlunde vil
mange finde Vej ned til den
smukke Badeånstalt, den fortje
ner hele Befolkningens fulde In
teresse, for sultne og tørstige
Gæster er der ogsaa sørget, Re
staurationen under Ledelse af Hr
Herman Olsen, garanterer for
gode Varer oi lynsnar Betje
ning.
Vi mødes paa Søndag paa
Hvidovre Søbad.
Ref.

25

SVØMNING

OG KLUBLIV

Olaf Siiger fortæller om Hvidovre Søbad og svømme
klubben A.G.S.
Da Hvidovre Søbad blev til, var det en bagermester,
Hansen, som havde købt grunden. Hansen og en kendt
tømrermester fik bygget badeanstalten ude for enden af
Lodsvej. Det var en meget flot og monumental badean
stalt af gedigne materialer. Det var et meget fint
stykke arbejde, de lavede sammen.
Der gik en bro ud fra strandkanten, og den skal nok
have været omkring 100 m, så man kunne komme ud på det
dybe vand.
Badeanstalten var indrettet med privaten og billet
kontor, i den ene side lå der så restaurationslokale
med køkken. Længere ude, langs med sidern�, var der
omklædningsrum og lignende. I midten var der et 50 m
sportsbassin, og der var udspringstårn i den dybe en
de, og der var 1,25 m på det laveste sted og to m ude
ved tårnet.
De var dårligt færdige med at bygge badeanstalten,
da jeg troppede op for at svømme. Det var godt, for
det resulterede i, at jeg gik gratis ind hele den før
ste sommer.
Jeg skulle egentlig have købt et abonnementskort,
men da de ikke var færdige endnu, så kunne jeg bare gå
lige ind og sige, goddag eller farvel, når jeg kom el

ler gik.

26

Senere kom der en svømmeklub herned til badeanstal
ten. De fik altså kig på mig, og så var det, at jeg
blev medlem i klubben. Klubben hed AGS, og det stod
for Arbejdernes Gymnastik og Svømmeklub. Det var en
socialdemokratisk klub, som var stiftet af den ivrige
socialdemokrat, Børge Johansen, som også var formand
for den. For resten et meget dejligt menneske, det var
han. Det var en meget dejlig klub, og jeg fik en masse
nye venner. For mit vedkommende var der ikke noget po
litisk i, at jeg svømmede i AGS, jeg svømmede bare for
dem.
De fik så kig på mig, da jeg svømmede rundt der
nede, og jeg svømmede også godt. Ja, man kan sige, at
det var en medfødt evne, jeg havde fået til at svømme.
Med lidt mere arbejde kunne jeg da godt have bragt det
videre end det, det blev til, men det blev aldrig rig
tig til mere. Det blev kun til, at jeg dominerede her
i klubben og mod folk udefra, som kom og svømmede på
badeanstalten.
Der var flere forskellige foreninger, som gerne
ville have, at jeg flyttede over til dem, der var
blandt andet Handels Dansk Gymnastik Forening og Fre
deriksberg Idræts Forening. De var meget ivrige efter,
at jeg flyttede klub, men det ville jeg altså ikke.
Jeg har deltaget i en masse konkurrencer. J_eg var
jo altid med i de forskellige stævner, for jeg skulle
pynte lidt på det. Det var lidt sværere med de længere
distancer, men at svømme 100 m regnede jeg ikke for
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noget. Hvis de andre ville svømme lidt stærkere, så
svømmede jeg da bare lidt mere til, så det havde jeg
det godt med.
Jeg har haft kombineret klubmesterskab. Der var 100
m frisvømning, 100 m brystsvømning og 100 m rygsvøm
ning. Der var også 25 m frisvømning og 25 m bjergning
og alt det, der hører til. Jeg har vundet alle de her
klubmesterskaber.
Jeg kan huske, at 100 m bryst svømmede jeg på 118
sekunder. Nu skal vi jo regne med, at man ikke kan
sammenligne tiderne med idag. Nu findes der jo svømme
hal og andre goder. Dengang var det mere privitivt.
F. eks. hvergang vi skulle ned og vende, så var der
for enden en række ribber, som vi brugte til at vende
på.
Jeg har forøvrigt også været med til stævner ude i
Skudehavnen og hos Skjold på Orlogsværftet, og hos
Kastrup Svømmeklub var jeg med, og så har jeg været
til Unionsstævner på Sønderstrand.
Der har også været internationalt stævne her i
Hvidovre Søbad. Foruden har jeg været med til et in
ternationalt stævne i Oslo, men der vandt jeg ikke no
get, men det skal siges, at jeg blev nr. tre deroppe.
·Ladepladsen ved badeanstalten.

Nede for enden af Lodsvej, hvor badeanstalten lå,
var der en ladeplads fra de gamle tider,
Fiskerne havde deres pramme liggende, og deres motor
både lå for svej længere ude ved Sorterenden. Ved si
den af denne her ladeplads, lå deres motorbåde med
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skruen slået op.
Der var gravet en sejlrende fra Sorterenden, og der
var også en vej, som gik nord for renden. Når så fis
kerne havde været hjemme på stejlepladsen for at ordne
deres garn, som både blev bødet, tjæret, tørret og alt
det der, skulle de ud med garnene. Så lånte de et par
heste, en fladvogn, og kørte ud på den vej, der lå ved
siden af renden.
Så slæbte de nogle travaljer (nogle store joller)
ind til siden af renden, og satte bundgarnene over i
dem. Derefter blev de slæbt af motorbåde ud til fiske
pladserne ude i Køge Bugt. Jeg har tit været ude at
fiske med fiskerne der.
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Olaf Siiger fotograferet i for
bindelse med et svømmestævne på
Hvidovre Søbad.

Det var et i alle retninger vel
lykket stævne, arbejder svømme
klubberne afholdt på Hvidovre
Søbad. Der var godt besat af
tilskuere rundt om sportsbassin
et, og der var udemærkede præ
stationer.

100 m. frisvømning for herrer:
O�af Siiger A.G.S. 1,17. En meg
et fin tid, som viser, at arbej
dersvømmerne udmærket kan være
med og hævde sig sportsligt set.
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Hvidovre Søbad lå for enden af Lodsvej lige syd for
mørtelværkets havn, der nu indgår i Lodsparken.
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Søbadets Indvielse
Trods det mindre ideelle Vejr,
havde der indfundet sig ikke saa
faa MenQesker til lndviel1esfesten
i Søndags. Hr. Havnebygmester
Lorenz holdt lndviels�italen og
lykønskede Faktor Jensen til at
han havde lagt Badet paa det
eneste ideelle Sted der fandtes,
og sluttede me� ,et Leve for Fak
tor Jensen, der kort takkede for
Støtte og Venlighed.
L11bene tog nu sin Begyndel
se med 50 m. Crawlsvømning
for Herrer, Vinder Otto Tind i
en Tid af 35 8/18· Sek. Løbet tal
te 6 Deltagere.
2 Løb: 50 m Brystsvømning
for Damer, 4 Deltagere. Vinder,
Almari Christem:en, Tid 52 8 /10•
3 Løb: 50 m Brystsvømning
for Herrer. 8 Deltagere. Vinder
Henry Christoffersen, Tid 42 4/10,
4 Løb : 50 m Crawl for Damer
4 Deltagere. Vinder Ellen Chri
stensen, Tid 40 Sek.
Derefter vistes Kunstudspring
af Herrerne, Jens Larsen, Aksel
Thomsen, Gunner Rønn, Svend
Walleben og H Bogratscherv, al
le fra P. o 8.
Hr. Bogbindermester Osvald Jan
ner holdt nu et Foredrag om

Livredning, og samtidig demon
streredes de forskellige Metoder
i Bassinet. Opvisningen sluttede
med en rask Vandpolokamp un
der Publikums livlige Bifald.
Efter Opvisningen samledes en
indbudt Kr.eds til et Glas Vin
her bragte Hr. Lorentz, Køben
havns bedste Ønsker for Søba
dets Fremtid, dog mente Hr. Lo
rentz, at Badet skulde regne me
re med Hvidovre og Omegn end
med Storkøbenhavn.
Overinspektør Otto Hansen,
Formand for Kbhvns. Svømme
Union, talte for den sunde Vand
idræt, som han haabede maatte
faa mange Dyrkere, gennem det
nye Mønsterbads Aabning.
Fra alle Sider hørtes kun Glæ
de og Lovord om det smukke
Søbad, men vi manglede i høj
Grad Sogneraadet in pleno, den
eneste mødte var Gutteldt og
senere indfandt Nørgaarj og
Jersie sig.
Blandt Gæsterne bemærkede
vi, Frøknerne Magdalene og In
geborg Poul Petersen, Forman
den for Kajakklubben Hardestoft
Formd. for Sejlklubben .Enig
heden• Graff, Læge Ellum og
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Restauratør Jørgensen.
Naar man ad Gamle Køgelan
devej, som nu præsenterer sig
som en bred asfalteret Landevej
med fine Cyklestier, kommer op
over Viadukten ved Godsbane
linien, da ser man allerede Ba
deanstalten, og herfra. er der
en Snes Minutters Cyklekørsel.
· Paa Strandbredden er indrettet
Cyklestalde (Pris 3 Øre) og stor
Parkeringsplads for Motorkøretø
jer.
En ekstra stærk Bro, 2 rn bred
og 250 rn lang, fører ud til An
stalten, der hviler paa ca. 1500
svære Granpæle; Hovedbygnin
gen er 23 x 6 Mtr. stor og inde
holder i den ene Side Kontor,
Lægeværelse, Konfektureudsalg,
samt Bolig for Faktor Jensen.
I den anden Halvdel er Restau
ration.
I det indtil nu færdigbyggede
findes 80 lukkede Badehuse i
Dame- og Herreafdelingen. I
Midten findes det store Fælles
bassin, 20x50 Mlr. paa begge
Længdesider er der 5 brede
Trinafsatser, herlige Solbadeplad
ser. Bassinet er pas alle 4 Sider
indrammet med Ribbevægge.
Ud imod Sejlløbet findes der
en 6 m bred Bro, her vil det 10
m høje Taarn blive rejst. For
Besøgene fra Søsiden, Motorbaa
de, Sejlbaade og lignende er det
en udmærket Anløbsbro, og for
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Kano- og Kajakidrætten er der
ved Landgangsbroen udlagt en
stor Flaade, hvortil Baadene kan
fortøjes eller tages op paa.
Vanddybderne begynder med
85 Ctm., og Bunden skraaner
jævnt nedad indtil 2 Mtr. i yder
ste Ende af Bassinerne. Bun
den er Sand, og om Vandet, som
jo er det vigtigste, tør dristigt
paastaas, at det er det reneste
og klareste som findes, her hvor
man er langt fra Kloakudløb el.
lignende, der kan forurene Van
det.
Selv for Ikke-badende, er et
Besøg paa Anstalten af stor ln
tessc. Til alle Sider en glimren
de Udsigt, mod Syd til Stevns
Klint, mod Øst ser man Amager
lige til Kongelunden, imod Nord
ligger Byen med de skønne Taar
ne, og mod Vest - ind over
Land - ser man de grønne Mar
ker og den udstakte Villabebyg
gelse .ved Hviovre og Vigerslev.
Det hele Anlæg repræsenterer
en Anlægssum af Kr. 70,000 -,
oz dog er Billetprisen kun 25
Øre for Voksne og 15 Øre for
Børn.
Arkitekt A. Vennike har teg
net Søbadet, Pæleramningen er
foretaget af Fisker S. Sørensen
Snedkerarbejdet leveret af A.
Bech Gl. Køgevej 11 og Tøm
rerarbejdet Tømrermester Chri
stian P. Hansen (populært kal-

det Chr P.) og endelig staar
Malermester 0. Brøns for far
verne. Vi hørte kun rosende
Udtalelser, over Arbejdets smuk
ke og solide Udførelse.
Til Slut maa vi nævne den
nysudnævnte Krola'r, Her,nan,
Olsen. der sveddryppende sør
gede for de Oceaner af forfrisk
ninger, den gode feststemning
fordrede.

Hvidovre Avis 11.7.30

Hvidovre Søbad er et kulturi
elt gode, som paa mange Maa
der kan komme vor lille kønne
By tilgode, det maa haabes at
den gennem Aarene, maa være
med til at sprede Kendskab til
og tilføre sig selv og vor By for
nyet livskraft.

UGENS NYT
Ullykkeligt Udspring
Hvidovre Søbad
-0-

Telefonmontør E. Joh:rnsen,
Nordre frihavsgade, der om Som
meren bor paa sin Grund Bjerg
agervej 14 var under sit Besøg
paa Hvidovre Søbad nær kommet
ulykkelig af D�ge. Under et Ud
spring tog han ikke Hensyn til
den la1e Vandstand og stødte
Hovedet saa haardt mod Bunden
at han ikke var i Stand til at
Jette Nakken. De omkringvæ
re11de, der saa liam flyde med
Underkroppen i Vandskorpen og
Hovedet under Vandet, troede

at han gjorde forgæves forsøg
paa at dykke. Da man omsider
forstod, at der var noget galt
lal, var det iigeved at være ior
sent. Joha11se11 var bevistløs, da
han kom op. Paick mødte med
Pul111otor, og i Løbet ai en lialv
Times Tid lykkedes det at kalde
Johansen til Live igen. Han blev
derpaa kørt til Amtssygel!uset,
hvor det konstateredes, at !Jan
havde paadraget sig en Forvrid
ning af Rygsøjle11. Det blev Døde11
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MAN MÅ IKKE LYVE
Carla V. Petersen fortæller om opdragelse.
Dengang tænkte vi overhovedet ikke på, at der var
noget, der hed opdragelse. Vi fik at vide, sådan gjorde
man, og sådan gjorde man ikke. Man skulle sidde pænt
til bords, og man skulle sidde med venstre hånd nede,
mens man spiste med højre hånd. Man skulle tage det,
som man ville have, helt hen til sig. Man måtte ikke
dyppe ned i agurkesalaten midt på bordet og så slæbe
Carla Victoria Petersen
Født i 1915 på Frederiksberg
Kom til Hvidovre i 1936.

det hen til sig.
De bad meget om, at vi ikke måtte lyve. Vi skulle
komme og fortælle, lige meget hvad det var, så skulle
de nok hjælpe os. Løj vi, så kunne de ikke hjælpe os.
Vi skulle også være høflige over for folk. Rejse os i
sporvognen, så de voksne kunne sidde ned.
Jeg har altid sagt til mine egne børn,
-Lige meget hvad, min ven, så må du endelig komme til
mig, så jeg kan hjælpe dig.
Og det har holdt meget godt. Han har aldrig løjet
for mig. Han har faktisk været en god dreng over for
mig. Han har da ikke sparket til sin gamle mor, det
må jeg da sige. Nå, men spøg til side.
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FORHJULET BLEV STJÅLET
Ruth Kristensen beretter om et tyveri.
Jeg kom ikke så meget på Frihedskroen, for min mor
og far så ikke gerne, at jeg gik derop. Jeg ved ikke
hvorfor? Men jeg måtte heller ikke gå over på Ris
bjerggård, selvom det lå lige ved siden af, hvor vi
boede.
Jeg kan huske engang, da jeg kom fra Frederiksberg
Svømmehal. Så ville jeg lige se, hvad der skete der
ovre. Jeg havde lånt min mors cykel, og den stillede
Ruth Kristensen
Født i 1921 i København
Kom til Hvidovre omkring 1924.

jeg udenfor. Jeg låste den og gik ind i salen, men
da jeg kom ud igen, var forhjulet væk. Så var jeg
langt ude.
Dengang var der en udsmider, og jeg gik hen til
ham, og sagde,
-Ihh, mit forhjul er blevet væk!
-Jamen, jeg ved nok, hvem det er.
For der var en mand, som havde gået og sagt, at hans
hjul var punkteret, så han skulle have fat i et hjul.
Så de var næsten klar over, hvem det var.
Men jeg måtte gå til bekendelse, da jeg kom hjem og
fortalte, at jeg havde været på Risbjerggå�d. Min far
og mor var jo ikke så glade for det.
Efter denne oplevelse var jeg nødt til at køre i
bus, indtil min mor købte et nyt hjul. Ligesom hun
havde købt det, blev det andet hjul sat udenfor vores
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havelåge. Så manden fra Risbjerggård havde bare "lånt"
det.
Det havde varet nogle dage, før de havde fået fat
i ham. Udsmideren kendte jo som regel de unge men
nesker, så han havde vel sagt til ham, at hvis han
ikke afleverede hjulet, så kunne han ikke færdes på
Risbjerggård.

MANDSCHAUVINIST
En hvidovreborger fortæller.

Vi havde en fantastisk og elskelig mor. Havde vi
ikke haft hende og hendes kærlighed, så havde vi ikke
fået ret meget kærlighed. Men hun gav os det, vi
manglede at få fra vores far. Det bød sig selv, at når
han var i nærheden, så forsvandt vi. Han var meget,
meget streng og hård.
Vi har alle sammen fået tærsk, og selv min mor fik
det, for at sige det rent ud. Min lillesøster har ikke
fået tærsk, fordi hun var en efternøler, og da var far
blevet lidt klogere.
Det var ikke sådan, at han kun tærskede os; han var
så hård, at når han var sur, så talte han ikke til
)
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nogen af os overhovedet. Han sagde hverken "goddag"

eller "farvel" eller "tak for mad" eller noget, og
så kunne der godt gå 1-2 måneder, før han talte til
os igen. Derfor måtte mor hele tiden gå og mingelere
det hele ved at sige,
-Pas nu på, at far ikke ser det!
-Pas nu på, at far ikke hører det!
eller,
-Nu må i hellere gå ud, for nu kommer far!
I vores hjem var der ikke noget, der hed kvinde
frigørelse. Min far var en typisk mandschauvinist. Da
han stoppede som murermester, fik han et hønseri ved
siden af huset. Der havde vi 300 høns.
Når han var færdig med at arbejde, så skulle han
have avisen og sine sutsko bragt hen til sig, hvor han
lå på sofaen. Dengang havde man jo nogle lange piber,
og sådan en havde min far også. Når han så lå og
hvilede sig på sofaen og ikke gad ryge mere, så stak
han denne her pibe ud i strakt arm, så var det med at
hente den i en fart for at lægge den hen i askebægeret.
Jeg kan huske engang, da vi var blevet noget ældre
min søster og jeg, da lå han også og hvilede sig. Da
han så strakte armen ud med piben, så rystede vi på
hovedet til hinanden: Lad som om du ikke ser det! Så
vi snakkede bare videre og lod som ingenting. Så
råbte han,
-Kan I ikke se?
Så måtte vi jo hen og tage hans pibe, ikke.
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GULVSKRUBBEN
Valborg Jensen fortæller om, hvad en gulvskrubbe
også kan bruges til.
Jeg kan fortælle, at der har ikke været problemer
med hensyn til opdragelsen af mine børn. Både pigerne
og drengen har fået den samme opdragelse.
Arne lavede mest ballade. Sommetider når jeg kom
hjem fra universitetet, så havde han lukket pigerne
ud på altanen. Vi havde nemlig altan der, og der stod
de ude i regnvejret. Ja, så fik han nogle på tæven; vi
rendte rundt om bordet, og jeg havde en gulvskrubbe.
Valborg Jensen

Til sidst tænkte jeg, ih, hvor er det tosset at løbe

Født i 1890 i København

rundt her, og så slog jeg ham lige oven i knolden

Kom til Hvidovre i 1919.

med gulvskrubben. Så nu må jeg tit høre for, at jeg
har slået ham med gulvskrubben. Men han fortjente det
jo også; han var en laban. Det var han.
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"JEG ER BUNDET"
Valborg Vendelby fortæller her om pasning af drengen
Mogens.
På Bjergagervej boede en familie med nogle børn.
De havde en dreng på Mogens alder. Mogens har vel
ikke været mere end 3 år på dette tidspunkt. Det er
jo naturligt, at børn søger sammen for at lege. Det
måtte de også gerne for min skyld, dog skulle de helst
være inde i vores have.
Mange børn vil helst lege på vejen, men det måtte
Valborg Vendelby
Ført i 1913 i Nivå
Kom til Hvidovre i 1932.

Mogens ikke. Så for at undgå, at han løb ud på vejen,
så blev havelågen lukket, så han ikke selv kunne åbne
den. I stedet kravlede han op på hegnet og lod sig
dumpe ned på vejen eller fortorvet. Så var han ovre
at lege med de andre børn. Det blev jeg lidt vred over,
for det måtte han jo ikke. Han skulle ikke rende der
på vejen, for militæret ude fra Avedørelejren kom jo
tit forbi med deres vogne. De kom godt nok kun på
Brostykkevej, men man kan ikke forsvare at have sadan en knægt på 3 år rendende derude på gaden.
Så jeg bandt ham. Han fik en sele på, og så bandt
jeg ham med en tøjsnor om livet til pæretræet. Mens
han stod der, så kaldte børnene ad ham. En af dem
hed Ib og han sagde,
-Mogens kommer du ud og leger?
-Nej, jeg er bundet, sagde Mogens så.
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Det kunne de andre børn jo ikke forstå. Han måtte
godt komme hen og snakke med dem, men han måtte ikke
komme ud. De kunne komme ind til ham, men det ville
de ikke.
Så siger Ibs mor,
-Du skal lægge Mogens i Guds hænder, for så bliver
han passet.
Så siger jeg,
-Ved du hvad? Jeg har fået et barn, og jeg skal nok
selv passe det. Gud skal ikke passe mit barn.
-Jamen jeg lægger mine børn i Guds hænder hver dag.
Det fik vi jo sådan en diskussion ud af.

Hvidovre Avis 11.3.27

Hærens uforsvarlige
&ørul I
Lødag Eftm.

1(1 •.. 12 1/1 skete
der -� Gl. l{øgelanit� udfor
Skelgaarden fiilgende Uheld, der
nær var blevet en Ulykke.
Karten;
,;Frydenhøj".Jiaatd
i Avedøre· kom kørende- paa Vej
hjem og hold1 sig godt i højre
Side af Vejen.
ldff en Artelifltbtt "H� T. K�
94" passerede i hurtig Tempo
med en infernalsk,.raslende, K•-.
n0n hængende bagved. blev He
stene sky og satte Farten bety
deligt op.

tr•
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Gartner Bauer, der kørte paa
Cykle noget foran �steke'fetøjet
fra .Frydenhøj-, blev. indhentet
af He:itene, som rev ham af
Cyklen, der bl�v aldeles maset,
medens han selv havde Aands
nærværelse nok til at gribe fat f
Vognens Side, og han blev slæbt
ca. 10 Meter henad Landevejen,
inden Vognen standsede; men
da hængte Bauer ogsaa mellem
Vognens For- og Baghjul, svæ
vende mellem Liv og Død.
Man maa lade Militærets Folk,

at de hurtigt standsede der.es
Vogn og kom Kusken fra "fry
denhøj• og Gartner Bauer til
Hjælp, saa at han denne Gang
slap derfra med Livet og kunde
køres til sit Hjem. Han kan
naturligvis vente fuld Erstatning
for den Skade, han selv og Cyk
len har lidt.
Var det nu ikke snart paa
Tiden, at Militæret forsø�te at
køre lidt mere humant og med
en mere jævn Hastighed, da det

ikke er saa helt sjældent, der
sker Kørselsuheld med Militær
bilerne.
Nu nærmer Tiden sig, da
færdslen paa vore Hovedveje
vokser stærkt, og alle har deres
Agtpa11givenhed behov.
Vi henstiller til rette Vedkom
mende at sørge for at Militær
YOgnenes førere ogsaa tager
deres Agtpaagivenhed i Brug,
inden der sker en alvorlig, kata
strofal Ulykke.
Et Øjenvidne.

LEG OG DRENGESTREGER
Grethe Kristensen beretter om æbleskud, og om at hente
mælk hos Schrader.
Når der skulle laves frække streger, eller drenge
streger hed det vist, var vi alle sammen enige om det,
og det var i reglen bonden det gik ud over.
Det var Schrader, der boede på Køgevejen. Vi gik o
ver og stjal hans kålrabier og forskellige andre ting.
Vi legede også med hans hestevogne, og hvad vi ellers
Grethe Kristensen
Født i 1932 i København
Kom til Hvidovre i 1932.

kunne smugle os ind at foretage os. Når han så kom og
skældte os ud, løb vi jo bare.
Når der så var gået en halv times tid, vendte vi
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stille og roligt tilbage, indtil vi kom til at råbe
lidt for højt igen. Så kom han sgu og skældte os ud en
gang til. Han var aldrig streng, han var en god mand,
for han kunne jo godt lide os unger alligevel.
Vi fik jo i reglen lov til at lege med hestevognene,
men kom vi til �kade eller faldt ned, så var det vores
egen skyld, og så fik vi den besked,
-Så kan i fandeme lade være, så kan i gå hjem nu.
Ellers gik vi på æbleskud og efter ribs og solbær,
og hvor vi ellers vidste, der var nogle gode buske. Når
vi skulle afsted, samledes vi altid om aftenen. Det er
klart, at det altid er bedre i naboens have. Man syntes
altid at frugten var flottest der. Og så var der jo
spændingen. Der var jo ingen grund til, at vi gjorde
det, for vi kunne få alle de frugter og bær, vi ville
have, men det var jo spændende, og det var jo det, der
var sjovt.
Vi tømte også fru Nielsens dam for guldfisk. Det
gjorde ikke noget, for det var barber Qvist, der fik
dem.
Jeg kan også huske, da min søster og jeg skulle ef
ter mælk hos Schrader, og vi kom til at trille daleren
ned i kloakken. Men hvad pokker, så måtte vi sige til
Schrader, at vi havde tabt pengene. Nå, vi fik dog tre
potter mælk alligevel, men det var tit, at vi måtte
tilbage efter tre nye. Vi skulle prøve det her med at
svinge spanden rundt, så mælken ikke kunne ryge ud. Det
lykkedes jo ikke altid, og det meste af mælken røg ud.
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Så måtte vi tilbage til Schrader og sige,
-Ved du hvad, vi har altså spildt mælken.
-Ja, sagde han, ikke nok med at i smider pengene
væk, men i går også og leger med mælken og spilder det.
Hvis i to tøse nu ikke opfører jer ordentligt, så får
i et rap bag i. Så kan i gå hjem med det til jeres mor
i stedet for. Men vi fik altid mælken alligevel� Han
var virkelig en dejlig mand.

"LÆSK GANEN"
Helmer Rasmussen fortæller her om den lokale soda
vandsbrygger.
Et af medlemmerne i H.I.F havde en sodavandsfabrik,
kan man godt kalde den. Han stod hjemme i kælderen på
Strøbyvej og lavede de her sodavand, og så kørte han
rundt og solgte sine sodavand rundt omkring.
Han var bl.a leverandør til idrætsforeningen, og op
pe ved fodboldbanen solgte han så sine sodavand. Soda
vandsfabrikken Svanen stod der på hans etiketter, og så
lavede vi det her slogan, "Læsk ganen i en vand fra
Svanen", og det blev han jo meget glad for. Han syntes
at det lød vældig godt, så han brugte det selv som
Helmer Rasmussen
Født i 1921 i København
Kom til Hvidovre i 1929.

slogan.
Han havde en Ford-T model, og det var jo en gammel
vogn, som han brugte til at komme rundt omkring med, så
han kunne få solgt de her sodavand.
Så var vi nogle drenge, og vi skulle lave lidt sjov.
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Det gjorde man jo. Så vi løftede bagenden af denne her
bil op, så han ikke kunne køre. Når vi var tilstrække
lig mange, kunne vi løfte den, og så snurrede hjulene
rundt i luften. Han blev jo lidt gal, men det endte al
tid i bar gemytlighed.

EGONS SALONRIFFEL
Egon Petersen beretter om engang han skød hul i en
dør, og om jagt ved Harrestrup Å.
Da jeg var en 15 år, lå jeg meget nede på engen og
skød med en salonriffel. Jeg skød også med den i ha
ven, for der var så mange stære. Når man kiggede ud,
kunne man godt se 200 stære på telefontråden. Hvis der
kom en stær, var der pludselig en hel flok. Der var så
mange i Hvidovre, fordi der var jo frit allevegne.
På et tidspunkt købte jeg en hel ny bøsse til 20
kroner i Importøren på Vesterbrogade.
Min far kunne ikke lide, at jeg gik og skød med
Egon Petersen

den. Så det var kun, når han var på arbejde, at jeg

Født i 1911 i København

kunne skyde derhjemme.

Kom til Hvidovre i 1923.

En overgang var det rotter, jeg skød. Vi havde man
ge rotter herude, men så begyndte de at lægge rotte
gift ud. Jeg nåede dog at skyde en tre eller fire rot
ter, mens vi boede herude. De rendte ind over gården,
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men så fik de et skud over nakken, og så var det slut
med dem. Da kunne jeg skyde rigtigt.
Men så en dag går jeg derude og skyder, jeg kan ik
ke huske, hvad det var, jeg skød efter, men det har
nok været en due. Der var mange skovduer ved Risbjerg
gård. Der lå jo nogle træer, og så skulle duerne ud at
flyve sig en tur. Men jeg skyder altså, og så er der
en, der råber. Det er en, der hedder fru Olsen, som
boede lige bag os,
-Du har skudt igennem vores dør.
Jeg kunne jo have skudt hende. Hun skælder ud, og jeg
siger,
-Skete der noget?
-Næ, men det skal der nok komme til.
Og en time efter kommer Duelund så, og han siger,
-Hedder du Petersen?
-Ja.
-Går du og skyder folk?
-Jeg skyder da ikke folk, siger jeg så.
-Må jeg se den bøsse, siger han.
Så viser jeg ham bøssen, for det er jeg nødt til, når
han siger det.
-Nå, den er helt ny, den må jeg hellere tage med.
Og så går han.
På det tidspunkt har jeg vel været omkring.18 år.
Jeg har aldrig set den siden. Han beholdt den, og det
havde han ret til. Jeg troede ikke, at de måtte, men
det har jeg fundet ud af senere.
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Jagt ved Harrestrup Å.

Om sommeren lå jeg og en der hed Vilfred, altid nede
ved åen og skød fugle. Han havde ikke selv nogen bøs
se, sådan en kostede 20 kroner, og hvem havde råd til
det dengang. Men jeg havde altså en. Jeg tjente jo man
ge ekstrapenge. Så der var til patroner og lign.
Der var en masse fugle dernede, og når de kom sej
lende, så "Pif,Pif". Vi kunne kun få fat på en 6-7
stykker, for de andre dampede jo afsted, og jeg kunne
ikke få fat på dem, selv om jeg rakte bøssen ud i åen.
Så må man håbe, at nogle andre har fået fat i dem. Men
det har de nok ikke, for hvem spiser en død fugl. Var
de ramt, var de døde med det samme, for sådan en kugle
var jo kraftig, det var jo ikke en luftbøsse.
Vi har skudt mange fugle dernede, og det var meget
sjovt. Der kom aldrig nogen mennesker dernede, selvom
der var meget idyllisk. Der var flotte marker og en
træbro, der gik fra Risbjerggårds Alle til Ny Østen
gårds Alle,
Egentlig måtte man slet ikke skyde dernede, men hvis
vi så en betjent på cykel ovre på Vigerslevsiden, så
holdt vi da bare op med at skyde. Hvis han havde hørt
os skyde, så dukkede vi os bare, for så kunne han ikke
se os, men han kunne jo egentlig heller ikke gøre os
noget, da han jo var fra København, og vi var på
Hvidovresiden.
Skellet gik dernede. Jeg ved ikke om det gik helt
fra Flaskekroen og så ned langs åen. Men jeg ved, at
København lå lige på den anden side.
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Så vi sagde til hinanden,

Flaskekroen.

Det \lamlc med sin Poesi

-Det er ligemeget, hvis han kommer.

og Minde bli'r den gamle Kro
OIJ R.ej�estald.

-Han står af cyklen, sagde Vilfred engang.

n dømt til Fald -

Her var en st1lle. gammel Pkt.
l1vor Folk fandt Ro

ved Ø!iet i det bl,rnke Glas.
vcJ Vejens Kro.

-Nå, han står bare og kigger, bare duk dig sagde
jeg.
-Vi siger da bare, at vi bor i Hvidovre, så kan h�n

Den q.imle Kro hestaar endnu

ikke gøre noget, sagde jeg,

M�n .,n..,rr n den et M1nJc blot.

Og det var rigtigt, han kørte videre, og der skete ik

mtns Vaaren kr.
oy inttl 111,:r'.

- Jill\J.

Hvidovre Avis 21.5.26

ke noget. Han har hørt nogle skud, og så har han
tænkt,
-Hvad er det?

af de gamle
landevejskroer fra 1700-tallet.
Skønt kroen lå i Københavns
Kommune fra år 1901, var den me
get besøgt af beboerne i Hvid
ovre.
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Børn leger med flitsbuer i

hønsegård på Bjeverskov Alle.

so

Svend S. Matthisen
Født i 1924 i Valby
Kom til Hvidovre i 1933.

EN OPHIDSET MAND
Svend S. Matthisen beretter om, hvordan man lavede
numre med fol!<.
Der har selvfølgelig altid været kriminalitet, og
det vil der vel altid være.
Når man nu snakker om rockere, så var der, i en pe
riode her i Hvidovre ved Stoppested 12, nogle, som var
mere eller mindre aggressive.
Herude ved Stoppested 16, holdt der også nogle rød
der til, da jeg var stor dreng. Engang imellem kunne
vi godt lave lidt skandaler. Der kunne ske ting og sa
ger, når man lavede numre med folk.
Jeg kan huske, en af de ting, jeg så engang, var en
mand, som blev meget ophidset, da vi havde lavet et
nummer med ham. Vi havde taget en portemonnæ og bundet
en lang snor i den og lagt den ud på vejen. Når så
folk kom cyklende forbi, så skete der det, at de lige
nåede at køre et par meter forbi, før de fik stoppet
cyklen, så hev vi pungen til os igen. Så stod de der
og så ævlende dumme ud.
Men denne ophidsede mand var bare lidt hurtigere
end de andre, for han nåede at få placeret cyklen oven
på snoren. Så han stoppede denne her historie midt i
det hele og ville have pungen, som ejermanden selvføl
gelig ikke ville aflevere.
Det endte med, at de blev noget voldsomme overfor
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hinanden. Manden slog ud i ophidselse over alt den
ballade, da han ikke kunne få pungen. Det, syntes e
jermanden ikke, var rigtigt, så der vankede et par på
kassen.

"LANDBETJENT ENGELSTRUP"
John Qvist Petersen fortæller her om en episode, hvor
han fik et par på skrinet.
Vi har jo ikke været bedre end andre børn til at
lave ulykker og numre. Det her, det kan man kalde en
mild form for hærværk. Der var ikke noget med at bræk
ke træerne og rive vejskilte op og sådan noget. Det
kendte vi ikke.
Listefabrikant Møller inde på Enghavevej havde et
sommerhus, som ligger der endnu. Det ligger lige op
til varmecentralen mod Langhøjskolen. Han havde nogle
Carbolintønder (en form for tjære) stående derude, og
han havde også en kasse med wc-papir, som man kaldte
for 00. Det var det her grove.
Min kammerat, Gert, og jeg havde fundet ud af, at
hans sommerhus skulle tapetseres. Så smurte vi Carbo
lin på og klistrede wc-papiret på, for det var jo ta
petet. Det så helt godt ud.
Han anmeldte det til landbetjenten, og landbetjen-
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ten var en, der hed Engelstrup, og han lignede en af
de her gamle panserbasser, som vi ser dem i Panserbas
ser med Ib Schønberg, sådan en stor en med et handske
maskineri på størrelse med jeg ved ikke hvad. Nå, men
han kom så over, og min far og mig var der. Gert var
ikke med.
Jeg ved ikke, hvor Gert var henne. Nå, men så sagde
Engelstrup,
-Er det dig, der har gjort dette? Har du været med
til det?
-Ja, det har jeg.
-Nå, du har smurt det der ud over, sagde han så.
Og så sagde det ''sjask", og jeg fik sådan to på skri
net. Der var ikke noget med at skrive rapport, det
kendte man ikke dengang, næ, et par på skrinet og så
var det overstået.

WC-PAPIR I. BALSALEN
Svend S. Matthisen fortæller om engang han fik nogle
på huden.
Det var vel første gang, jeg fik noget i hovedet.
Jeg opførte mig ubehøvlet oppe på Frihedskroen, da
jeg formastede mig til at tage noget wc-papir med op i
balsalen. Der smed jeg rundt med det i lokalet. Det
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skulle jeg aldrig have gjort, for det resulterede i, at
tjeneren, Lauritz, tog fat i mig, og så fik jeg ellers
nogle på huden og blev så smidt ud.
Der var ca. fire fem trin ned, og dengang var man
ved at grave kloakledninger ned, så jeg endte nede i
pløret og alt muligt andet.
Det var lørdag nat, da jeg kom hjem, og jeg fik sne
get mig ind på værelset.
Da jeg stod op om morgenen, var jeg ude af min seng
for at børste mit tøj af, inden min mor vågnede. Så gik
jeg ellers op søndag eftermiddag og snakkede med Lau
ritz og sagde undskyld for den måde, jeg havde opført
mig på.
Sådan, så var det bare klaret, og vi var lige fine
venner efter det, og jeg smed aldrig mere med lokumspa
pir.
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Postkort fra 30'erne.
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DE UNGES IDRÆT
Svend S. Matthisen fortæller om D.U.I. i Hvidovre.
Jeg startede nok i DUI omkring 1936-37. Det var en
børneforening hvor vi var både piger og drenge. DUI
står for "De Unges Idræt", som nu også har fået navnet
"Leg og Virke."
Roden til det, var nogle mennesker, som var ledere
i FDF. De ville have en ny forening, hvor piger og
drenge kunne lege og hygge sig sammen. Der var selv
følgelig også både mandlige og kvindelige ledere.
De startede den formodentligt med hjælp fra Social
demokratiet, dog uden at DUI kan siges at være en
politisk organisation. Men alligevel må man indrømme,
at mange af dem stammede fra, eller havde en vis
tilknytning til Socialdemokratiet.
Det første DUI-lokale, som jeg var i, var hos Val
demar Hansen nede på Hellbergsvej. Han havde et stort
lokale, vi kunne være i.
Da det nye bibliotek blev bygget, flyttede vi der
hen. Senere byggede DUI selv en "Falkerede", som lå
på hjørnet af Arnold Nielsens Boulevard og Høvedstens
vej. Man havde købt en gammel træbarak ovre fra FREMs
baner. Den blev så stablet op dernede, og så havde vi
jo det, vi kaldte en "Falkerede". Det var så vores nye
lokaler i en del år.
Om vinteren lavede vi forskelligt hobbyarbejde. Vi

56

Mødeaften i D.U.I.
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Lejrtur med D.U.I.

Svend Matthisen på lejrtur.
Svend står som nr. tre fra ven
stre. De leger, at han er en
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lavede en masse ting i fin�r, som vi skar med løvsav.
Vi skar mere eller mindre mærkelige ting ud, men vi
hyggede os med sådan noget. Pigerne syede og lavede
også mange andre ting.
Om sommeren var vi på forskellige lejre og week
endture, og det foregik altid på cykel. Igennem flere
år besøgte vi en DSU-lejrplads.
DSU kom fra København, og de havde en lejrplads ved
Solrød Strand. Den havde vi fået lov til at låne et
hjørne af.
Når vi var på sommerlejr, var det et arrangement
af længere varighed, og der kunne ske en masse ting
på sådan en lejr.
Det startede med, at man deltog i at slå teltene
op og rigge de forskellige ting til.
En dag på sådan en lejr startede med, at vi blev
vækket ganske almindeligt uden horn eller fanfarer
eller noget andet men sinpelthen bare med, at nu var
det på tide at komme op, for nu skulle vi have morgen
mad. Og vi havde delt arbejdet op, så vi allesammen
hjalp til.
Vi kørte meget på, at vi skulle have havregrød,
men mange gange blev det bare til havregryn med sukker
på. Og så sad vi bare rundt omkring og huggede i os.
De forskellige ting skulle stilles på plads, og nogle
gange skulle der jo også graves et hul til potten,
det hører jo med til en lejr.
Om aftenen havde vi som regel tændt et lejrbål,
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og der sad vi så og hyggede os sammen. Vi sang nogle
sange fra en salmebog bl.a. nogle arbejdersange og
nogle børnesange.
Vi legede mange forskellige ting, og som regel
havde vi lavet en slags terrænløb eller noget andet,
hvor man rigtig kunne forskrække hinanden med mystiske
ting, og nogle gange var det om natten.
Lederne deltog på linje med resten af flokken helt
uden at være toneangivende på nogen måde.
Jeg tilbragte en meget stor del af min tid i DUI.
Foruden sløjdarbejde brugte jeg mange timer på skoler
nes baner. Jeg spillede fodbold og dyrkede idræt.
Det førte så til en karriere som DUI-leder. Jeg
begyndte på nogle lederkurser i nogle lokaler inde i
Nørregade. Der blev vi oplært i en masse ting, dels
det praktiske med kontingenter, og hvad man skulle
lave som leder, men også psykologi, og hvordan man
behandler børn.
Man gik en hel vinter med en ugentlig undervisnings
dag. Og når vi havde været hele pensummet igennem,
skulle vi op til en eksamen. Jeg har aldrig hørt om
nogen, der dumpede, så kravene har nok ikke været så
skrappe. Kurset kostede ikke noget for mig, men organisationen har vel haft nogle udgifter.
Det, at man så lige pludselig havde et lederkursus
bevis, betød ikke noget i dagligdagen. Selvfølgelig
blev man mere knyttet til foreningen, og jeg fik mange
kammerater, som jeg stadig mødes med hver 14. dag.
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FRITID I HVIDOVRE
Arne Hansen beretter her om D.U.I. i Hvidovre.
Første gang, jeg havde noget med Hvidovre at gøre,
var grundlovsdag 1935.
En inde fra Vesterbro, som jeg havde stået i D.U.I
sammen med, spurgte, om jeg ville være med til at
starte D.U.I op i Hvidovre igen. Det ville jeg meget
gerne.
Vores første arrangement var ude i Søndermarken i
Valby, hvor der mødte 16 forskellige unge op til
grundlovsfest. Nogle var forhenværende medlemmer, og
nogle havde taget deres lillebror med og sådan noget.
Arne Hansen
Født i 1916 i Faxe
Kom til Hvidovre i 1939.

Ellers så mødtes vi gerne oppe ved Risbjerggård
til møde. Vi havde fået lov af restauratør Larsen til
at være deroppe. Det mest gængse var dog, at vi satte
en annonce i avisen, hvor der stod, "Vi mødes ved
telefoncentralen'', der hvor Bikuben nu ligger på
hjørnet af Glimvej og Hvidovrevej. Om sommeren kunne
vi også sidde ved grøfterne på Hvidovrevej og vente
på hinanden.
Da vi startede D.U.I op igen, da boede jeg ikke
selv herude. Jeg cyklede herud om aftenen, og hvis
den var punkteret, så tog jeg bussen. Havde man mange
penge, og det vil sige 35 øre, så kunne man køre med
helt op til Risbjerggård. Hvis man ikke havde 35 øre,
så kunne man for 20 øre komme med til hjørnet af
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Vigerslevvej,
Første gang jeg blev meldt ind i D.U.I var i 1931 i
september måned. Min søster spurgte, om jeg ikke ville
med til et møde inde på Amerikavej inde på Vesterbro.
Det ville jeg gerne, og jeg kan huske, at man havde
lejet en garage eller rettere loftet af en, og her
holdt vi så vores møde. Vi betalte 25 øre om måneden
i kontingent.
I starten da jeg var med, var D.U.I jo mere po
litisk, end det er nu, I 1937 på kongressen vedtog
man, at D.U.I skulle skilles ud fra D.S.U. Det var
de politiske vanskeligheder. Så jeg stoppede med D.U.I
inde i København og kom så herud til Hvidovre i 1935.
Vores klubhus var et gammelt skur eller rettere
en gammel barak, som vi havde købt ovre fra fælleden.
Den blev kørt herud og så sat i stand. Det var jo med
kakkelovn, så det var med at komme derned i god tid
og få tændt op, før vi skulle have møde, så lokalet
kunne blive godt opvarmet. Ofte var det først varmt,
når man skulle gå,
Senere fik vi så 40 kvadratmeter barak nede på
Landlystvej. Her havde vi også kakkelovn� men man var
nu kommet så vidt, at vi fik installeret et petroleums
fyr, så lokalet kunne blive hurtigere opvarmet,
Når vi viste film, så sad ungerne på skabene, ja
vi viste film for en 100-120 stykker på de her 40
kvadratmeter, så de sad jo nærmest på nakken af hin
anden. Ungerne morede sig, og det gjorde vi også.
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Vi fik megen hjælp af radioklubben herude. De lave
de filmarrangementer, og så fik vi lov til at lave en
radioudsendelse, hvor ungerne sang. De havde en høre
telefon, og hvis man så brugte den omvendt, så �irkede
den som en mikrofon. Vi arrangerede også nogle cykel
ture, hvor vi bl. a. tog til Solrød Strand. Ganske
vist er der 20 km derned, men så fik vi ligesom en
lejrtur ud af det.
Familiejournalen havde i deres blad nogle tegninger
om træarbejde. Dem kalkerede vi over, og på den måde
kunne vi lave træsløjd. Vi var altid dus med lederne,
ligegyldigt om man var 18 eller otte år. Idag er det
jo helt normalt at være dus.
Skulle vi have baller, så foregik det gerne oppe
på Risbjerggård. Der var selvfølgelig en takst for
leje af salen, men kunne vi sælge for 100 kr., så
var det gratis. Hvis det kun drejede sig om et almin
deligt møde, så skulle vi betale. Men det var som
regel ikke nødvendigt, for der var altid bal bagefter.
Til julefesterne fik vi et tilskud fra Tuborg og
Carlsberg på 20 kr. fra hver. Disse penge brugte vi
til ungerne, så de kunne få en kop chokolade eller
en kop kaffe samt en julebolle. Så sang vi nogle
sange og dansede om juletræ, og så var der bal bag
efter.
De første lokaler D.U.I havde her i Hvidovre, det
var oppe i pejsesalen på Risbjerggård, og dem havde
vi et års tid. Derfra flyttede vi så til Helbergsvej 3,
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hvor Valdemar.Hansen havde en stor stue, som han lejede
ud til os for 4 kr. pr. gang, vi var der. Efter at have
været hos Valdemar Hansen et stykke tid, så fik vi lov
til at være i bibliotekskælderen på det gamle biblio
tek, der hvor medborgerhuset ligger idag.
Bazar med D.U.I.
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D.U.I-medlemmer.

STUE UDLEJES
Valdemar Hansen fortæller om udlejning af sin stue
til D.U.I.
Da jeg købte huset, var der allerede nogle for
eninger, der kom her. Vi havde bl.a. en mandolinklub
og en afholdsforening, og D.U.I og D.S.U kom fast en
gang om ugen. Vi har også haft konfirmationer og
bryllupper og den slags familiefester. Vi har en stor
stue, som kan rumme en del mennesker, og i den tid,
det varede, havde vi mange dejlige fester, og det
hjalp jo også med til at klare terminen. Men da krigen
Valdemar Hansen

kom, og der blev mørklægning og udgangsforbud, stop

Født i 1910 i Holbæk

pede det helt, og vi har ikke haft noget af den slags

Kom til Hvidovre i 1936.

mere.
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D.U.I-medlemmer til gymnastik i
Kettevejskolens gymnastiksal.
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Her i·Valdemar Hansens hus leje
de D.U.I. en stue til de ugent
lige møder.
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Hvidovre Avis 9,10.31

Kender Du D. s. U.?
-0-

- .Der er Tusind Krav at
løfte,• - • Tusind Maal at naa, •
- Tusind nye Ting at drøfte"
- • Tusind Slag at slaa •.
A1bejderungdommen lærer hur
tigt Livets bitre Alvor, lærer den
Kamp for Brødet som vi alle
er underkastet, mange af os
kender Arbejdsløsheden, Ledig
gang er Roden til alt ondt.
D. s. U. gaar ind i en Kamp
ior at skaife bedre Kaar for den
unge Arbejder. - Vi kræver den
Tekni_ske Skole om lagt til Dag
skole. 8 Timers Arbejde ind
ført ogsaa for Lærlingene og 8
Dages Sommerferie med Løn.
Og vi kræver Militæret abkaffet
vi vil ikke oplæres til Mordere.
Valgretaldnen nedsat til 21 Aar,
Nutids Ungdom er saa oplyste
at vi med Rette kan kræve Valg
Partifæller
retalderen nedsat.
send ikke eders Børn ind i de
Borgerlige
Ungdomsloreninger
hvor de oplæres til falske Na
tionale og
Krigsbegejstrende
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D. s. U er en politisk social
demokratisk Ungdomsorganisa
tion, der har sat sig som Opgave
at samle Arbejderungdommen
indenfor sine Rammer, til et po
litsk Oplysningsarbejde. D. s. LJ.
samler unge Mænd og Kvinder
for i Fællesskab søge Oplysning
om de mange sociale Spørgs
maal der opstaar i et moderne
Samfund. Heri uddannes den
nye Generation til unge Mænd
og Kvinder i Arbejderklassens
økonomiske,poli tiske og kulturelle
Frigørelseskamp. D. s. U. tager
sig dog ikke ensidigt af Arbej
derungdommens Udvikling, men
imødekommer ogsaa det Krav
til Lys, Luft og Sol som Ung
dommen længes efter. Under
Vandringer i Skov og Mark uan
set Vejr og Aarstid, og her op
læres Ungdommen til at elske
Naiuren og Sommerens friske
Lejrliv, skatte det gode Kamme
ratskab som er det bærende i
vor Bevægelse.

AKTIVT Ll'V
O.K. Larsen fortæller om foreningsliv i Hvidovre.
Jeg har været aktiv inden for Socialdemokratiet,
siden jeg var 16 år, og jeg har været tilforordnet
ved valgene. Jeg var også med, når vi havde høstfest
og tombolaer, og jeg var med til at hænge plakater op.
Min kone og jeg har altid holdt meget af at danse,
så vi kom i Gamle Danse. Det var vældigt hyggeligt.
Hver tredje lørdag havde vi Frihedskroen, og den kunne
vi skalte og valte med, som vi ville. Det var Karen
0. K. Larsen
Født i 1906 i Nykøbing Falster
Kom til Hvidovre i 1934.

Bentzen, der var formand.
Vi havde også karneval. De karnevaller vi holdt,
vover jeg at påstå, var lige så gode. som dem, der
bliver holdt idag. Et år havde vi lavet Montmartre
i Paris, og et år havde vi lavet "På havets bund"; der
var et par amatørmalere, der havde lavet elektriske ål
og alt muligt fra havet. Og et år havde vi lavet "I
fiskenes tegn".
Når vi holdt majfest, blev der rejst en stang, og
så binder man nogle kranse med grønt, en stor og så
bliver de mindre og mindre, så de går op i en spids,
og så danser man rundt om majstangen. Vi havde majfest
hvert eneste år, så vi holdt traditionen i live. Det
er vist en nordisk tradition, de bruger det meget i
Sverige, men i Danmark bruges det ikke mere.
Når vi havde karneval, skulle man møde udklædt. Man

69

kunne ikke komme ind, hvis man ikke var klædt ud. Hvis
man bare havde en rød papnæse, så var det i orden, og
de var jo klædt ud på alle mulige faconer. Så havde
vi gerne en komite, der skulle bedømme dem.
Jeg kan huske at jeg selv fik 1. præmien et år,
jeg var udklædt som stodderkonge. Jeg havde arvet en
jakke efter min svigerfar, lige som Tribinis, jeg var
også klædt ud med paryk og halstørklæde og en stiv hat,
altså en høj hat, slips, næse og skæg. Jeg havde et
par gamle sko, som jeg havde klippet snuderne af, og
så havde jeg lavet en vogn med øletiketter på, og bag
på den havde jeg lavet sådan en lille kasse, hvor der
sad en kanariefugl og vippede. Det eneste, jeg skulle
passe på, var ikke at komme ud at danse, for de andre
kunne kende mig på dansen. Da jeg så kom op på scenen
og tog parykken af, så siger violinisten,
-Hvad fanden, var det dig 0. K.
Jo, det var de mest festlige dragter, vi fandt på.
Jeg har også været medlem af foreningen Frugtavl
og Havebrug. Jeg blev meldt ind på den måde, at der
kom en mand fra Frugtavl og Havebrug, og jeg skulle jo
have plantet frugtræer, og han siger så til mig,
-Du skal bare melde dig ind i Frugtavl og Havebrug,
så skal vi nok hjælpe dig, og der kommer en konsulent
hjem til dig.
Nå jeg meldte mig så ind og fik også plantet og
beskåret mine frugttræer. Så flyttede jeg op på
Catherine Boothsvej. Jeg ved ikke rigtigt hvordan det
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skete, men de andre fik ·lokket mig til at være kreds
formand. Det medførte, at jeg skulle opkræve kontin
genter, og hvis der var problemer, kunne medlemmerne
henvende sig til mig.
Vi havde en konsulent, der tog rundt og beskar med
lemmernes frugttræer. Konsulenten havde en time til
hvert medlem, den tid, han var der mere end en time,
skulle man betale for.
Vi havde også beskærerkursus med en konsulent, der
hed Laursen, han var meget dygtig. Vi havde også ud
stilling på Frihedskroen, hvor hvert medlem kom med
frugter, så var der præmier til de tre bedste. Hvidovre
Avis gav hvert år en præmie, og vi fik også præmier
fra forskellige forretninger. Der var også tombola i
forbindelse med udstillingen. I et par år var vi 1600
medlemmer, men så gik det jo neden om og hjem. Til
sidst var vi 20 medlemmer tilbage, og så blev vi enige
om at ophæve foreningen.
Jeg har også været medlem af noget, der hed Teater
ringen, hvor der var amatørforestilling en gang om
måneden, og så var der bal bagefter. Vi dansede til
klokken var en 2-3 stykker.
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Optog i anledning af Prop
foreningens bazar i 30'erne.

Billede fra Hvidovre Prop�
forenings årlige bazar i
30'erne.
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Hvidovre Avis 10.2.28

Unge Mænd
i Hvidovre.
Mandag den 16 Januar be
gyndtes en kristelig Forening for
unge Mænd (K. F. U. M.) i Hvid
ovre under Ledelse af Hr. Pastor
Søe og Hr. Lærer Christiansen.
Allerede ved første Møde samle
des 35 unge Mænd, ved ctet næ
ste endnu flere. men endda sav
ner vi mange af de gamle Kam
merater Ira Skoletiden, som end
nu bo{ i Hvidovre.
Foreningen vil pu kristeligt
Grundlag, samle de unge til hyg
gelige Aftener, kammeratligt Sam
vær, belærende Foredrag og op-

bye-gelige Taler. Møderne holde5
i den gamle Skole hveranden
Mandag. Næste Møde den 13
Februar har rir. Lærer Steffens
lovet at læse op.
Hvor var det rart, netop paa
dette Sted, hvor Kammeratskabet
udfolder sig i Drengeaarenc, at
ter at give hinanden og de man
ge nye Beboere i Hvidovre et
kammeratligt Haandtryk.
Kom og vær med til at gøre
disse Aftener saa lyse o� festlige
som muligt.
En fra den gamle Skole.
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MØDER I HVIDOVREGADE
Ruth Jørgensen beretter om sin tid i K.F.U.K.
Min storebror og jeg var indmeldt i KFUM og KFUK.
Der var kun 16 måneder mellem os, så vi fulgtes altid
ad.
Jeg var seks år, da jeg startede inde i Getsemane
kirken i Dannebrogsgade.
Men da vi så flyttede herud, meldte vi os til i
KFUK og KFUM oppe i Hvidovregade hos en, der hed
Ruth Jørgensen
Født i 1920 i København
Kom til Hvidovre i 1927.

Schiønnemann. Han boede på en gammel gård, hvor der
blev holdt møde en gang om ugen og engang imellem ung
domsfester.
Og der holdt vi også udendørsbazar. Det foregik
med boder med alt muligt forskelligt. Og forældrene
kom og drak kaffe og spiste lagkage. Det var for
ældrene, der skænkede brødet, så vi kunne sælge det.
Så på den måde fik vi penge ind. Og så gik vi piger
rundt og serverede. Vi havde også en tombola, hvor
folk kunne vinde små ting.
Vi opførte også teater. Der var nogle af lederne,
der havde instrueret os, og nogle unge havde lavet
scene.
Der blev holdt ungdomsfester ovre på en gård, der
var ejet af en, der hed Nørballe. Gården lå i nærheden
af, hvor posthuset og rådhuset ligger nu. Han var
også medlem af KFUM. Han holdt altid sankt_Hans, hvor
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alle de unge kom til fest og sang og fik sodavand.
Det var meget festligt.
Til de almindelige møder var der forskellige
arrangementer, og der var altid en eller anden ude-.
fra, der kom og holdt foredrag om et eller andet, der
kunne interessere de unge.
Foreningen var jo kristen; så selvfølgelig sang
vi nogle sange og salmer, og når vi kom og gik, bad
vi en bøn. Men det primære i det hele var samværet,
og det var mægtig godt. Vi tog også på cykelture, så
kørte vi i skoven med madpakker.

SOMMERBAZAR
Valdemar Hansen fortæller om bazar på Frihedskroen.
Hver sommer havde vi sommerbazar på Frihedskroen.
Så blev der lavet forskellige arrangementer. Der var
et tivoli med alt muligt såsom spåkone, lykkehjul,
skydetelt og boder. F.eks var der en håndarbejdsbod,
som grundejerforeningens medlemmer havde strikket og
syet forskellige ting til. Der var bamser, elefanter,
kludedukker og sofapuder. Man havde fyldt stofdyrene
med kapok, som er noget bomuldsmateriale, og de fleste
ting var ret flotte.
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Håndarbejdsboden gjorde meget lykke, og den gav
så meget overskud, at det faktisk var den, der bar
hele arrangementet.

FEST PÅ SVENDEBJERG
Esther Uldall fortæller her om fester på Svendebjerg
gård.
Hvert år blev der oppe på Svendebjerggård holdt en
havefest. Det var med indsamling af penge, som gik til
Frelsens Hær, der sørgede for de enlige kvinder og
mødre, som boede på Svendebjerggård.
Det var mægtigt skægt til festen, for der var lot
teri, og der skete mange forskellige ting.
Jeg vil regne med, at festen startede henad ved
17 tiden, for det kunne jo ikke nytte noget, at de la
vede det om dagen, for det skulle være sådan, at alle
Esther Uldall

mennesker kunne komme derop. Om aftenen blev lygterne

Født i-1911 i København

tændt, og man dansede ude i det fri. Så kunne man få

Kom til Hvidovre omkring 1918.

kaffe og betale for det selvfølgelig, det gik jo med
ind i indsamlingen.
Vi gik altid med hen til den havefest, men ellers
var der ikke noget herude. De unge mennesker gik ikke
sådan ud for at more sig, det brugte man ikke dengang.
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FODBOLD I HVIDOVRE
Helge Wiese fortæller her om starten af Hv{dovre Bold
klub.
Der var jo ikke så mange muligheder for fritids
interesser, dengang man var yngre, fordi man gik jo
og arbejdede på Gammelgård eller hos andre mennesker,·
så det var der ikke så forskrækkeligt mange muligheder
for.
Jeg var med til at starte Hvidovre Bold Klub. Den
gang var jeg ikke ret stor, da den blev startet i
Helge Wiese
Født i 1914 i Sorø
Kom til Hvidovre omkring 1917.

1925. Det var nede på Brostykkevej, derude hvor nu A
vedøre Havnevej ligger. Der havde man fået stillet en
mark til rådighed, hvor der kunne laves en bane. Jeg
kan huske, at det var Olaf Ecke, Lange Einar, murer
mester Martin Sørensen og en der hed Larsen, som star
tede den. Jeg var jo kun en knægt, men jeg fik da også
lov til at sparke til fodbolden. Fodbold har faktisk
været min store hobby lige siden.
Da jeg blev ansat i politiet, kunne jeg ikke passe
det, for jeg kunne aldrig komme til træning, for det
var formiddags- eftermiddags- og nattjeneste, og man
skulle jo også sove lidt engang imellem.
Jeg var som sagt med til at starte Hvidovre Bold
Klub. Og engang spillede vi en skolekamp mod Rødovre,
og den foregik skråt over for Damhuskroen, og der vandt
vi altid. Jeg kan i øvrigt huske, at jeg spillede en
skolekamp, efter at jeg var kommet ud af skolen. En
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dag mødte jeg holdet, der skulle over og spille, og
da jeg spillede temmelig g6dt, så sagde de,
-Smut hjem og hent støvlerne og kom med.
-Jeg går ikke i skole, svarede jeg.
Men det var lige meget, så jeg kom med alligevel,
og den vandt vi også.

H.I.F. 's første klubhus på
Vojensvej, 1927.
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SPORT I HVIDOVRE
Helmer Rasmussen fortæller her om H.I.F.
Jeg har været med i H.I.F siden 1933. Jeg holdt op
med at spille turneringsfodbold i 1953.
Vi spillede oppe ved jernbanen, hvor Vojensvej nu
går igennem fra Hvidovrevej. Det var ikke en ret stor
klub dengang. Der var f.eks. kun et drengehold, et
juniorhold og to seniorhold. Mere var der ikke.
Hvis man ikke lige spillede fodbold, så kunne man
spille håndbold. Om vinteren kunne man igennem idræts
foreningen spille bordtennis oppe på Frihedskroen.
Vi var en 15-20 stykker. Vi stillede nogle borde
op i salen, og så spillede vi bordtennis. Så spillede
man mod andre foreninger, og jeg kan bl.a. huske, at
vi spillede mod Valby K.F.U.M og Vebro inde fra Vester
bro, og der var nogle ude fra Østerbro, som hed Zero.
Senere dannede man så noget, der hed KBH's bord
tennis Union, og så blev det jo en rigtig organiseret
idrætsgren med klubkampe.
Vi kunne altid få lov til at spille oppe på Fri
hedskroen, hvis der altså ikke var andre arrangementer,
så måtte vi trække os. Det var jo igen Laurits Peter
sen, som stillede sine lokaler gratis til rådighed.
Om vinteren var der også mulighed for at dyrke
gymnastik. I slutningen af 30'erne, mener jeg at kunne
erindre, at der også var mulighed for at spille bad-

79

minton, men det var sådan mere på motionsplan. Man
dyrkede også en smule atletik, men det var der ikke
ret meget af. Det var nærmest lidt løb på landevejen.
Jeg kan huske, at vi betalte tre kr. om året i kon
tingent. 25 øre om måneden. Medlemskortene var sådan
et stykke pap, hvorpå der blev klistret nogle kvit
teringer på, i form af frimærker.
Der var kun en fodboldbane der, hvor vi spillede,
men så var der et stykke jord ved siden af, og der
spillede man håndbold. Man spillede også lidt fod
bold der, men der var slet ikke noget med regelmen
terede mål eller noget som helst. Det var nærmest et
sted, hvor man legede.
Det var sådan, at gartneren eller bonden, som
boede ovre på hjørnet, satte sine køer og heste ud
på marken, så de kunne græsse, og så måtte vi ikke
spille fodbold imens. Sommetider måtte vi, efter at
han havde været der med sine dyr, gå ud og fjerne
lidt kokager og lidt hestelort og hvad, der ellers var.
Men det gjorde ikke så meget.
Hvis man ville i bad, så var der ikke mulighed for
at bade i klubhuset. Klubhuset var nærmest en barak
bygning, som lå ned mod Hvidovrevej, og der havde
de en gårdpumpe. Der var et stort kar, som man pumpede
vand i, hvis man ville vaske sig. Ellers kørte man
bare hjem og vaskede sig der. Det tog man ikke så høj
tideligt.
Omklædningsforholdene var sådan set meget gode. Der

80

var jo hverken varme eller varmt vand og sådan noget.
Men man spillede heller ikke fodbold så tidligt på
året, som man gør idag. Man spillede nærmest, når .det
var varmt. Der var to rum, et til gæsterne og et til
os selv, så man kunne være hver for sig.
En af dem jeg spillede sammen med hed Nielsen.
Hans far havde en aviskiosk, og hver søndag morgen
skulle sønnen ud at dele aviser ud, og det var ikke
altid, han var færdig, når vi skulle ud at spille
kamp. Så for at han kunne nå at blive færdig, mødte
holdet op kl. seks om morgenen og hjalp ham, så vi
kunne komme afsted, hvis vi f. eks skulle ud til Ama
ger og spille. Hvis vi skulle være derude kl. ti, så
skulle vi tidligt hjemmefra, nogle gange kl. otte om
morgenen. Så cyklede vi ind til byen og ud over Lange
bro, for da fandtes Sjællandsbroen ikke. Hvorfor vi
skulle spille mod dem, ved jeg ikke, men det var altid
dem, der var længst væk.
Engang skulle vi også lave noget foreningsarbejde.
Jeg mener, at vi fik 1500 kr. for at ruske hør nede ve<
Rebæk Sø. Det var på et stykke jord op mod Havnevejen.
Her var en vældig aktivitet, for det var jo ikke noget,
man havde prøvet før. Man mødte talrigt op, i særdeles
hed i starten, men så ebbede interessen jo efterhånden
ud, for så var det jo ikke så sjovt længere. Men vi
blev da færdige, og vi fik også de der penge.
H.I.F havde et rigt klubliv. Man havde karneval,
juletræsfester, og man havde revyer. Man inviterede
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teatergrupper herud for at optræde, og man havde for
skellige solister, skuespillere og dansere til at un
derholde os.
Disse arrangementer foregik på Risbjerggård og på
Frihedskroen. H.I.F holdt mest til oppe på Friheds
kroen, for vi havde ligesom et tilhørsforhold dertil,
fordi værten, Laurits Petersen, var medlem af H.I.F,
og han var aldrig fedtet, når der skulle foregå noget
deroppe.
Vi fik ikke just det hele gratis, men foreningen
fik lokalerne gratis. Der var ikke noget med, at man
skulle betale. Hvis det rigtig kneb i idrætsforenin
gen, ja, så har man også fået Laurits Petersen til at
betale for musikken.
Fodbold i Grundejerforeningerne.

Børnene fr� forskellige grundejerforeninger samlede
nogle fodboldhold, og de spillede så mod hinanden. Det
gjorde man meget dengang. Hvis der var en tomt et eller
andet sted, og dem var der jo mange af, for Hvidovre
var jo slet ikke udbygget på det tidspunkt, spillede
vi der.
Baunebakken, hvor jeg boede, havde også et hold, og
vi kunne f. eks. spille mod Kirkebyen, Fønixhusene el
ler dem nede fra Grækerbyen. Det var noget, man aftal
te i skolen, at om eftermiddagen skulle man møde op.
De skulle komme til os eller omvendt. Sådan har de og
så haft det indbyrdes.
Man spillede så der på en tomt, en mark kan man vel
kalde det. Det kunne også være et sted, hvor der f.eks
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var ubebyggede grunde eller noget i den retning, så
lavede man en fodboldbane. Det var jo ikke altid det
bedste, men det gik da meget godt.
Man spillede også fodbold i skolen. Herude ved
jernbanen lå fodboldbanen. Der var en lærer, Frøkjær
Nielsen, der mødte op derude.
Jeg kan ikke huske, om det var en eller to gange om
ugen. Han mødte op om eftermiddagen kl. fire, tror
jeg, og så havde han samlet nogle drenge, der så spil
lede.
Så udtog han et hold, der kunne spille mod Brønd
byerne, Avedøre, Glostrup eller Rødovre, eller hvor
H.I.F. 's andet klubhus, som

dan det nu var bedst.

blev opført i 1931.
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FODBOLD
Ved en fodboldkamp paa Ka
sernen i A·,edørelejren Tirsdag
Aften spillede Hvidovre Idræts
forenings 2. Hold mod 6te Artil
leri-Afdelings 2. Hold, og vandt
Kampen 7 - I. l. Halvleg 3-0
2. Halvleg 4 - l.
H. I. F. !Javde følgende Op
stilling:
Jønson.
V. Vielstect. · F. Dalsted.
Kaj Larsen. H. Da\sted. Henning
L. Andersen. Clausen. S. Peter
sen. B. Hansen. A. Jørgensen.
Dommer H. P. Hansen.
Spillet.
Af S()ldaterne var der kun en-

Hvidovre Avis 6.5.32

kelte, der gjorde sig gælderide,
bedst var venstre Halfbak o� Cen
treforvard.
H. I. F. spillede gennemgaa
e11de godt Spil, og beiiyltede
deres Fløje g0dt, skønt H0jrey
dervi11g \·ar svag. Lle<.lsle Ma,,d
paa Banen var Harry Dalsled.
Ma,1le11e scoredes 4 af Sve11<1
Peterse11 (J�� :l al 13. I Ll11st·11.
l(a111pc11 l>lev all:;:1;1 eJJ -,101
SeJr for 11. I F.
Il, ;1rn G11lll'r !

l1ot·:1 flytter l\Je1 l-'.�
og
l11wJJ p;i;1 St·jr t·r t·11 Sp,H 1\111:111<.ls
,!11rSlt' I '\'ll.

Den store
SPORTS�SØNDAG.
Det tyske Fodboldstævne.

Som før meddelt er det paa
Søndag Kl. 12,30 at Hvidovre
ldrælsforening spiller en Fodboldkamp mod det nordtyske Hold

landskamp, der spiller her i
Hvidovre og den bliver, som na
turligt er, imødeset med stor
3pænding. Det tyske Hold an-

Pommernsdorff Turn und Sports- kommer til Hvidovre By Kl. 12
verein. Det er den første Tysk- og derfra marcheres ned til Ba-

84

nen ved Holmegaarden, hvor.der
er gjort alt for at give dem saa
festlig en Modtagelse, som vel
muligt. Paa Banen vil det tyske
og danske Hold blive fotografe
ret inden Kampens Begyndelse.
Fra A.8.U.s Side er der stillet
Maalnet og Tovværk til gratis
Afbenyttelse saa Banen vil blive
indhegnet og opkridtet Til at
lede Kampen vil A. 8. U. sende
eu af sine Dommere.
Under Kampen bliver der solgt
Sodavand, Iskager, Kaffe og Wie
nerbrød, saa Tilskuerne kan faa
sig en Hjertestyrkning, medens
Kampen staar paa. Etter denne
vil det tyske Hold blive bevær
tet i det ene af Klublokalerne,
med Flæskesteg og Is. Derefter
gaar Turen ud til Frihedskroen,
hvor det bekendte Risbjerggaards

løb foregaar Kl. 4 Em. Om Af
tenen opfører Teatersamfundet
Sangfarcen "Bardamen" og der
efter slutter Festen med et. stort
Bal.
Til Forestillingen om Aftenen,
hvor Teatersamfundet opfører den
ustyrlig morsomme Farce .Bar
damen", vil der ganske sikkert
blive stuvende fuldt Hus, Kræf
terne er jo kendt og afholdte og
som en Tak for Assistancen gi
ver Idrætsforeningen Teatersam
fundets ·Medlemmer Adgang for
50 Øre. Alt i a It tyder det paa,
at den vel tilrettelagte Sports
søndag vil blive til baade Glæ
de og Gavn for vore raske Idræts
mænd.
Haandbold for Damerne be
gynder Onsdag d. 11' Maj Kl. 7
paa Banen ved Holmegaard.

Dansk0 Holdopstilling:

Fritze
S.S.B.
Kaselm

Herbert Willumsen
H.I.F.
Leo Nielsen Ejner Nielsen
V. B.
H.I.F.
Ejner Svend5en Helmuth Olsen Preben Petersen
H.I.F.
S.S.B.
H.I.F.
B. Hansen
Eigil Jensen
P. Jensen
Elmann
H.I.F.
H.I.F.
Vebro
H.I.F.

•

Rohtoff
Kasimir
Sauer
Dornbach
Schmidt Schrøder
Richard
Kostoun
Wodrof

Wier.

Tyske Holdopstilling.
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- En· Succes f. H. I. F.
-o-

··Søndai·-dcn 2. Marts aftro�t

H. I. f. Tøndeslagning for Med
lemmerne, som foregik paa en
usædvanlig vellykket Maade. Kl.
4 kom under de ca. 3 Hundrede
Tilskueres Jubei'; alle de komiske
Cyklister a la: .,Oigolo's Brødre"
oe besteg deres • Heste• klar til
at begynqe Kampen,: som varede
ca. 3 Kv. Den tørste Splindt al
Tønden faldt for Aaie Jobalis@ns
Haand og han kom da i Besid
delse af to·gratis Deltager-Billetter

til Karuevallet om Aftenen.

Hua og høj StemningDe to Præmier tilfaldt efter at
frem{Iiede havde dømt. Dame
præmien fik Frk. E. Andersen
som _ var kl•dt i en· smart og
fiks H. I. P.

Dragt; som komiske

Herremaske ftk Hr. Barber Hen

nin� tildelt 10 Kr. H.l hver af
disse. Salen var som tidligere
bekendtgJardt .En Nat paa Syd
havsøerne" og Dekorationen. som
h�vde været under Helge Vilsteds
Behandling afslørt!de ham som

et rent Geni af en Kunstmaler.
Karnevallet slu_ttede Kl. 3 med
i- Præmie og fik denne. overrakt
god Ro og .Orden..
al formanden L. Andersen, der
Svik.
l1oldt en lille Tale til det store
H. -1. f. Bordtennishold slog
Publikum. og til de.n i Guldstols
fr�da2 den 28 Februar i Frejas
baarne Kattekong·c.
gade Boldklubben .Chang• med
Karnevallet om Aftenen gik 7-1.
ligeledes strygende med fuldt
.Svik•
Kattekongen fik en Sølvskaal
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SPORT
Carla V. Petersen beretter om sport i Hvidovre.
Rullekonens datter, Ida, oppe fra Hvidovregade, var
ung pige i huset hos min bror, og hun spurgte, om jeg
ikke ville med til håndbold. Det ville jeg gerne, så
vi fik fat på vores cykler og cyklede så ud ad Mel
lemdigsvej op til Hvidovre station. Her skulle vi dreje
til venstre, og her lå der så et sølle træhus.
Det var besynderligt� Der var vist kun et skur og
et par bænke, hvor vi kunne klæde os om. Og der var
også en ganske forfærdelig græsmark, som vi rendte
på. Jeg forvred da også benene et par gange, fordi
banen var så knoldet, kan jeg huske.
Men jeg måtte holde op med at spille håndbold, fordi
jeg kunne ikke tåle at tabe. Jeg blev rasende hver
gang, så det duede jo ikke.
Min bror prøvede at lave turneringer med bordten
nis. Der var jeg også en sølle taber hver gang. Min
bror var rasende på mig, men de andre var jo lykkelige
over, at de vandt. Så det var en vældig turnering, de
der fik stablet på benene. Jeg ved ikke, hvad de fik
som præmie, men jeg var en sikker taber.
Der var ikke noget med at træne. Det gjaldt bare
om at spille. Han lærte mig lige, hvordan jeg skulle
holde på det her bat. Men det var jeg heller ikke dyg
tig til.
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BYDRENG I HVIDOVRE
Erik Larsen fortæller her om sin tid som bydreng.
Jeg har været bydreng hos bager Lauritz på Bro
stykkevej 25.
Dengang havde bagerne åbent til kl. ni halv ti om
aftenen. Hvis han så skulle et eller andet i teatret
eller lign., spurgte han, om ikke jeg ville sidde
Erik Larsen
Født i 1925 i Hvidovre.

dernede. Han havde nemlig leverancer til både Fri
hedskroen og Risbjerggård, og hvis der nu kom et sel
skab ind et af stederne og ville have kaffe og kager,
så måtte jeg jo fare derop på cykel med brødet.
Han var nu en flink mand, han betalte godt, for at
vi sad der. Vi fik endda lov til at sidde og lave
lektier, mens vi ventede.
Når vi så gik hjem, tømte ekspeditricen bageriet
for wienerbrød, og så fik vi en ordentlig pose med
hjem.
Jeg fik en krone for at sidde dernede om aftenen
fra fem til ni eller halv ti. Og det var jo ikke altid,
der blev ringet. Så sad man i stedet og lavede lektier
og åd kager. Han var ikke fedtet, nej.
Jeg var bydreng hos skomager Villadsen på Bro-

�:(

Avedørelejren

stykkevej. Han foretog reparationer for lejren'f så
der tjente vi mange penge. Jeg kan ikke huske, om
vi fik fem eller ti øre pr. dag for at slå de her
slidsøm i, man brugte dengang, l!len det kunne da godt
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Hvidovre Avis 19.12.31

1. Ulltadun

Skom11ger111t·slcr
Brostykkcvcl 47

give til en biografbillet og til lidt slik. Så der
lavede vi mange småpenge.
Vi kørte også i byen for ham på vores e�ne cyk�
ler. Og hvis det var sådan, at dæk eller slange var.
gået, kunne vi gå op til cykelsmed Sørensen på Hvid
ovrevej og få det ordnet. Og det betalte skomageren
så. Han var ikke så fedtet.
Jeg tror nok, at vi fik noget med fire eller fem kr.
om ugen for at køre ud med hans "sutter" plus det, vi
fik for at beslå de her slidsøm i militærstøvlerne;
så den var god nok.

ARBEJDE EFTER SKOLETID
Olaf Siiger fortæller om at tappe petroleum.
Jeg kan huske, at det at tappe petroleum blev en
hel svøbe for mig, for vi kunne ikke få petroleum i
flasker, da Det Danske Petroleums Aktieselskab ikke
leverede det herude.
Vi skulle selv tappe petroleummen, og vi skulle
også selv trække propperne op fra de flasker, vi hav
de i forretningen. For som regel var propperne skub
bet helt ned i flaskerne, fordi folk ingen proptræk
ker havde dengang.
Hver dag når jeg kom hjem fra skole, skulle der
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stå 36 rensede flasker. Og så snart jeg var hjemme,
var det mit arbejde at tappe for kunderne, når de kom
med deres dunke eller flasker.
Det var tit et stort og krævende arbejde, da kun
derne havde forskellige størrelser på deres dunke og
flasker. De kunne indeholde fra fem til ti liter, og da
der kun var I-liters afmåler på, måtte jeg jo tappe
ti gange for at fylde en hel dunk med petroleum.
Vi bragte petroleummen og andre varer ud til kun
derne, og det måtte jeg sørge for. Det var et hårdt
arbejde om vinteren, når jeg bragte petroleummen ud.
Petroleummen var i en ti-liters dunk, og den passede
ikke med deres, så det skulle altså hældes over på
deres dunke eller flasker. Det var et hårdt arbejde;
især for en ti-årig knægt som skulle stå der og fylde
petroleummen over på deres egne flasker, og tit stod
man jo i kulde og træk. Men det resulterede også i,
at jeg ofte fik mange drikkepenge, når jeg var færdig
med mit arbejde.
Med hensyn til min økonomi, fik jeg ingen løn for
det, jeg lavede i butikken, og jeg fik heller ikke
lommepenge, men min økonomi var meget god. På de trav
le dage, hvor jeg var ude hos folk, kunne jeg godt
tjene et par kroner ekstra. Og jeg tror, at jeg har
haft en halv snes kroner om ugen i den slags drikke
penge.
Når man tænker på, at en almindelig arbejdsuge var
på 48 timer med en timeløn på kun 1 krone, så var jeg
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meget godt stillet, når jeg kunne tjene op til en
halv snes kroner om ugen alene til mine egne lomme
penge.

BYDRENG SOMMER OG VINTER
Svend Matthisen beretter om at køre varer ud.
Dengang vi havde købmandsforretningen, var det
almindeligt, at vi bragte varerne ud til folk, og
det var mig, som blev belemret med det. Jeg havde
en budcykel, og varerne bragte jeg ud både sommer
og vinter. Var det snevejr, måtte jeg jo bare træk
ke cyklen.
Når jeg fik fri fra skole ved 13 tiden, skulle
jeg arbejde, og det gav mig en del problemer, for
jeg ville meget hellere ud at lege. Jeg havde mere
lyst til at bade, gå i lunden eller gå ned på Høje
ne.
Min far arbejdede mange gange om formiddagen fra
kl. seks til fjorten. Så skete det ofte, at han nåede
at komme hjem, inden jeg indfandt mig. Så blev det
ham, mor jagede afsted med varerne til kunderne, når
hun havde lovet, at de skulle være der ved 13 tiden.
Det medførte selvfølgelig konsekvenser for mig i
visse retninger. Jo, jeg har lavet mange grovheder
for at slippe for vareudbringningen. Jeg havde jo me-
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re lyst til at komme ned og pjatte ved vandet.

Svend Matthisens forældres
bolig og forretning hvor
Svend var bydreng.
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MÆLKEDRENG OG LÆRLING
Helge Wiese fortæller om arbejde og sin tid som
murerlærling.
Efterhånden som flere og flere flyttede herud,
kørte der en mælkevogn rundt i Hvidovre, i det yder
ste Valby og på vejen ud mod Vallensbæk.
Ude på gården Friheden ved den gamle Frihedskro
var der et mejeri, og der var jeg ansat som mælke
medhjælper. Jeg kan ikke huske det helt nøjagtigt,
men jeg tror, der var 40 køer.
Da jeg var en ti år, mødte jeg ude på gården, når
klokken var imellem 05.15 og 05.30 om morgenen. Så
tappede vi mælk på flasker og i junger. Mælken kom
fra Frihedsgården, og da mejeriet lå ud til Køgevej
på Frihedsgårdens jord, var mælken helt frisk. Den
blev fyldt på junger, hvor der var en hane, så man
kunne tappe af dem.
Om morgenen lavede vi smør og andre forskellige
ting. Det gjorde vi til klokken var 07.15. Derefter
f6r jeg hjem og fik lidt mad, og da klokken var otte,
f6r jeg i skole. Når jeg kom hjem fra skole, fik jeg
lidt mad, og så skulle jeg ud på gården igen i et par
timer, og så hjem og lave lektier.
Det var i øvrigt meget sjovt, når vi var ude at kø
re med mælkebilen, for man fik mange drikkepenge, når
man ellers opførte sig ordentligt. Vi kørte rundt bå-
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de søndag, mandag, juleaftensdag osv ..
Da det var ophørt, begyndte jeg at arbejde nede på
Bredalsgården. Da var jeg en 11-12 år. Det var hos E
mil Sørensen, som senere blev vognmand her i Hvidovre.
Og der gik jeg altså til hånde. Jeg harvede og trom
lede og lugede roer og plantede hvidkål osv.
Jeg kan bl.a. huske, at der var mund- og klovsyge.
Vi havde ikke ret mange køer på Bredalsgården, men de
havde fået mund- og klovsyge. Vi kogte mælken og drak
den. Jeg gik i skole, og alle opførte sig ganske nor
malt. Der stod ikke skilte om, at man ikke måtte dit
og dat, det var der ingen, der tog hensyn til, og
posten kom også til gården.
Dagen gik med, at jeg gik i skole, og om eftermid
dagen når jeg kom fra skole, gik jeg på gården, hvor
der var mund- og klovsyge, og bagefter måtte jeg hjem
og vaske mig.
Jeg hjalp en gartner om søndagene og alle hellig
dagene, for jeg skulle have tjent nogle penge. Han bo
ede på hjørnet af Svendebjergvej og Hvidovrevej. Han
havde et lille gartneri, og det dyrkede han også i sin
fritid; så han skulle have lidt hjælp.
Så blev jeg efterhånden konfirmeret. Og så ville
mine forældre have, at jeg skulle i murerlære. Min far
var murermester, og min bror var murersvend. Mange i
min familie var murere, så det skulle jeg også være,
og det var jeg ikke så glad for. Jeg blev ikke pres
set, men jeg blev alligevel sådan halvvejs tvunget
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til det. Jeg ville så gerne have været bonde eller
landmand, som det hedder, men det var der jo heller
ikke nogen fremtid i dengang. En karl på landet fik
mellem 20 og 30 kr. om måneden, og en murersvend
tjente 1,50 til 2,25 i timen, så der var en forskel.
Så kom jeg i murerlære, det var jeg i ca. et år.
Jeg prøvede at lære så meget som muligt, men jeg tænk
te hele tiden på det her landbrug. Jeg var i lære hos
min far, som jo yar murermester. Der kom en lærling
til, som hed Gunnar Sjøsteen. Han blev aldrig straf
fet, men jeg fik altid nogen på siden af hovedet, når
der var noget galt.
En dag arbejdede vi ude på Kettevejskolen, det var
noget arbejde på den del af Kettevejskolen, der alle
rede var bygget. Så var der ødelagt noget, og så kom
min far og spurgte de andre,
-Hvem har lavet det?
Og de svarede,
-Det har Helge.
Jeg anede slet ikke, at det skete. Han kom så faren
de, og jeg, som lå på knæ og pudsede noget på en sok
kel, fik sådan en bagfra, uden at jeg var klar over
det, så jeg trillede hen ad jorden, og bagefter fik
jeg en skideballe. Så kørte han igen i sin gamle fol
kevogn. Da han var kørt, samlede jeg mit værktøj og
kørte hjem til min mor og sagde,
-Nu glider jeg altså.
Jeg tog så ned på Bredalsgården og fæstede mig.
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På Bredalsgården spurgte de mig, om jeg havde fået
lov af mine forældre.
-Ja, sagde jeg, det har jeg, ellers var jeg ikke
kommet.
Jeg havde ikke fået lov. Min mor havde sagt, at
det var der ikke noget at gøre ved, du kan bare prøve. Min far vidste officielt ikke, at jeg var dernede,
men det vidste han selvfølgelig alligevel.
Jeg kom så derned og fik 30 kr. om måneden. Det fik
de voksne karle også. Det var noget, der passede mig.
Vi høstede, og jeg kørte med selvbinder, og det var
dejligt altsammen.
Man stod op kl. 03.15 om sommeren, for vi havde en
stor eng ude ved stranden, hvor der gik en 30 til 40
køer. De skulle malkes, og mælken skulle være hjemme
inden kl. 06.30.
Vi lavede en mælkerute her i Hvidovre og det yder
ste af Valby og Vigerslev.
Da jeg var lokalkendt, det var den nye forpagter
Martin Pedersen på Bredalsgården ikke, fik jeg 25 øre
for hver kunde, jeg kunne skaffe. Så jeg for rundt
i stedet for at lave landbrugsarbejde, og jeg lave
de sådan en stor mælkerute, at jeg tjente mange 25
ører, ja flere hundrede.
Der blev ansat en mælkekusk, han var samtidig
fodermester.
Vi solgte al mælken fra de 30 til 40 køer. Jeg
stod først op og fangede en hest nede på engen ved
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stadsrenden, der gik igennem Bredalsgårdens jorder.
Jeg spændte den for en vogn, der om aftenen var ble
vet læsset med junger, malkestole og kraftfoder.
Så kørte jeg ud af Hvidovre og langt pokker .i vold
ud til engen. Det varede en lille halv time at køre
derud.
De andre vækkede jeg, inden jeg kørte, og så kom
de derud nogenlunde samtidig. Så malkede vi som sagt
og kørte hjem og var hjemme ved halv syv tiden. Så
fik vi lidt morgenmad, og så gik man i gang med det
almindelige landbrugsarbejde.
Jeg kan huske, at når jeg kom hjem til mine for
ældre, så fik jeg altid noget mad, for man var altid
sulten, når man havde arbejdet. Så sagde min mor al
tid,
-Du skulle lige hvile dig lidt.
Jeg havde været hjemme i fem minutter og fået en tre
fire rundenommer mad og noget drikke, og så lagde jeg
mig på sofaen. De vækkede mig ved ti tiden og sagde,
-Nu må du nok hellere gå tilbage.
Jeg havde ikke meget glæde af de besøg hos mine for
ældre, andet end at jeg sov, for man var altid ud
aset.
Bortset fra det var der i øvrigt en episode, hvor
Martin Pedersen blev overfaldet af to karle ude i
det her mælkerum, hvor vi ordnede mælken.
Det var den gamle borgerstue, men den var blevet
moderniseret. Der var et langt bord, som man havde
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siddet og spist ved. Der var altså to karle, der o
verfaldt Martin Pedersen, og jeg kan huske, at han
stak den ene sådan en, at han røg ind over bordet og
ned. Der sad han og gloede og var halvvejs bevidst
løs, og den anden løb bare.
Men så meldte de det til politiet. Og jeg må ind
rømme, at jeg omgik sandheden lidt mærkeligt, for jeg
kunne ikke lide de her karle, de var nogen værre no
gen.
Så kom politiet, og Martin Pedersen fortalte, at
karlene havde overfaldt ham. Så sagde han,
-Helge så det.
Så spurgte de mig, om jeg havde set det, og jeg sva
rede,
-Jeg har ikke set noget, jeg stod med ryggen til,
jeg så bare en, der sad ovre i hjørnet, jeg ved ikke,
hvorfor han havde sat sig der.
Da politiet var gået, fik jeg ti kr. af Martin Pe
dersen, og han sagde,
-Det er godt Helge, det var godt, at vi klarede den
der, ikke?
Så kom min far derned en dag og sagde, at nu kunne
jeg være der en uge til, og så skulle jeg ikke være
der mere. Jeg var rasende, for Pedersen og jeg kom så
godt ud af det med hinanden. Hans kone hed i øirigt
Erna, hun var noget yngre end ham. Hun var fire-fem år
ældre end mii, og jeg var i øvrigt dødeligt forel
sket i hende.·

98

Men så kom min far som sagt og sagde det, og så
var det forbi. Og en uge efter holdt jeg op.
Jeg kom i murerlære igen, og vi arbejdede videre
og fik bygget mange forskellige ting både i Hvidovre,
Valby, inde i København, Virum, Rødovre og Vanløse og
helt oppe ad Strandvejen. Vi har lavet masser af huse
og villaer og fire opgange inde i Valby.
Vi cyklede, kan jeg huske. Og om morgenen tog vi
hjemmefra, når kl. var halv seks og kom hjem kl. halv
seks om aftenen. Dengang arbejdede man fra kl. syv
til halv fem, og der var ikke noget med at køre med
tog eller rutebil.
Dengang fyrede man i kakkelovn, så jeg havde al
tid en sæk brænde med hjem. Den kørte jeg med foran
på styret, når jeg kørte hjem oppe fra Virum. Det gik
ned gennem Lyngby og så ud ad Mørkhøjvej og den vej
over Rødovre hjem til Hvidovre. Det tog man ikke så
nært, men man kunne nok ikke lokke nogen til idag at
køre sådan en 20 til 30 km. med sådan en stor sæk
brænde, det tror jeg ikke.
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Mælkevogn fr.a Hvissinge Mejeri,
ca, 1930.
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ARBEJDSFORHOLD
Litzen Ejgren beretter om arbejde.
Allerede mens jeg gik i skole, begyndte jeg at passe
børn. Det var oppe på Mørups All� 20. Der havde de
to små, og dem passede jeg om eftermiddagen og nogle
gange om aftenen. Det var sådan for fornøjelsen, og
nogle gange fik jeg en femkrone. Det var ikke meget,
man fik dengang, men jeg var glad for at få den femmer.

Lige efter, jeg var kommet ud af skolen, kom jeg på
en skotøjsfabrik inde på Køgevejen, og der var jeg,
til jeg var 18 år. Det var ikke rart at arbejde der.
Mændene var gerne lidt ude efter de unge piger. Min
far havde forklaret mig, at jeg bare skulle afværge
dem, når de kom hen til mig, og det gjorde jeg så en
dag. Der var en mand, han var egentlig meget nærgå
ende over for mig, men så stak jeg ham sådan en
·øretæve, så han aldrig kom mere. Min far havde sagt,
at hvis du ikke kan klare dig, så slå bare ud efter
dem, og det gjorde jeg altså også. De kom jo gerne ud,
når vi stod i vaskerummet, og så skulle de jo. tage på
os både her og der og alle vegne.
Jeg fik ikke så meget i løn dengang. Jeg skulle
betale det meste derhjemme, så jeg fik kun lidt til
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lommepenge.
Når man var på arbejde, var der ikke noget med,
at det ville man ikke lave. Hvis der kom nogen og
sagde noget, så gjorde man det, der blev sagt, selv
om man syn�es, -Ih, sikke noget lort. Men man gjorde
ikke oprør over det.
Mændene havde det tunge arbejde ved maskinerne.
Nogle af damerne sad ved maskinerne og syede over
læderet. Jeg stod og smurte lim på det, der skulle
imellem sålerne.
Vi havde et godt forhold til vores arbejdsgiver.
Vi havde også meget kammeratskab, som vi dyrkede, når
vi var nede i vores frokoststue, hvor vi sad ved nogle
lange borde og træbænke. Jeg havde selv mad og drikke
med, men det var muligt at købe noget at drikke i spi
sestuen. Frokosten var på en halv time, og så havde vi
et kvarters pause om eftermiddagen.
Jeg tror, at arbejdsdagen var fra kl. syv til 16,
og vi havde syv eller 14 dages ferie. Jeg var på fa
brikken i to år, derefter var jeg hjemme i et år. Jeg
ville gerne passe børn i en vuggestue eller børneha
ve, men jeg kunne først komme ind, når jeg var 20 år.
Da jeg havde været hjemme i et år, fik jeg en elev
plads på et børnehjem i noget, der hedder Lundely; jeg
tror, det hører med til Gentofte.
Det var hårdt arbejde, for man skulle også have
nattevagt, og man skulle vaske alt tøjet til børnene
om natten. Min arbejdsgiver var meget, meget streng,
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man havde bare at gøre arbejdet, ligesom hun ville
have det.
Jeg havde også et værelse helt oppe på tagetagen,
et lille hummer, hvor man dårlig nok kunne vende sig.
Der havde jeg en seng og en kommode. Jeg skulle have
været der i tre og et halvt år, men jeg var der kun
i to og et halvt år, fordi jeg blev syg.

GARTNERELEV I HVIDOVRE
Villy Nielsen fortæller om sin tid som gartnerelev.
Jeg var gartnerelev og havde stået i lære i Ring
sted. Man skulle ikke være mere end to år hvert sted,
men prøve forskellige gartnerier for at blive så alsi
dig som muligt. Så derfor søgte jeg noget andet og kom
ind til Becks Gartnerier i Hvidovre. De lå der, hvor
Tvingsager ligger nu. Der var jeg de næste to år.
Det var tilfældigt, at det netop blev Hvidovre. Den
gang som nu var udviklingen lidt længere fremme j og
Villy Nielsen

omkring København, end den var i provinsen. Sådan har

Født i 1910 i Ringe

det altid været, og sådan er det stadigvæk. Så derfor

Kom til Hvidovre i 1927

søgte jeg at komme lidt nærmere til København og så en
dag en annonce i et blad, der hed Gartner Tidende, at
man søgte to elever herinde. Jeg søgte pladsen og fik
den.
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Jeg har været 17 år p� det tidspunkt. Jeg boede nede
i kælderen på gartneriet, hvor der var pensionat.
Gartneren havde en økonoma, der fodrede ·folkene af, og
familien levede sit eget liv i gemakkerne ovenpå.
Vi var en fire til seks elever. Nogle var udlærte,
og til sammen var vi en otte til ni stykker, der spis
te og boede nede i kælderen. Vi boede to i hvert væ
relse, og jeg fik heldigvis et værelse med vindue i.
Et af værelserne lå inde under trappen, og der var
mørkt som i et fangehul både dag og nat. Men man skul
le kun sove der, og så spillede det jo ikke nogen
trille. Men jeg var altså heldig at få et af de gode
værelser.
Vores arbejdstid var fra kl. 06.00 til 18.00 mandag
til lørdag plus hver anden søndag. Jeg tjente 20 kr.
om måneden, og det slog jo slet ikke til. Hvis man
skulle have en pakke cigaretter om dagen, var der ikke
nok i de 20 kr.
Så jeg røg, hvad jeg kunne tillade mig. Cigaret
terne købte vi i en tobaksforretning i den-gamle
Hvidovre by, eller hos "Et ben", der var en ældre mand
med kun et ben. Han havde en kiosk for enden af
Vigerslev Alle. Vigerslev Alle endte ved Hvidovregade.
Hvidovregade gik dengang fra Mellemdigsvej og ned i
gennem Hvidovre Landsby til der, hvor torvet ligger
nu, og så fortsatte den som Hvidovrevej derfra til
Roskildevej.
Vi havde et godt forhold, os der arbejdede der.
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Man kan ikke leve o� og ned af hinanden i to år
uden at blive kammerater. Og vi havde allesammen
en fjende, nemlig arbejdsgiveren. Han var løjtnant
og troede, at vi alle sammen var rekrutter. Man
havde ingen rettigheder, men man kunne få et spark,
hvis man ikke passede sit job.
Han var striks mester. Han havde ikke glemt, .at
han var løjtnant i den Danske Arme, og man skulle
være meget syg for at få lov til at blive i sengen.
Fra sin soldatertid kendte han alle de numre, soldat
erne lavede for at komme lidt ud af geleddet. Men vi
fik dog løn, selvom vi var syge. Vi hørte med til
familien, sagde de.
Der var også to piger, men der blev ikke gjort
nogen forskel af den grund. De måtte tage jobbet, som
det var. Som de galante herrer, vi nu var, tog vi
sommetider trillebøren, når pigen så lidt træt ud.
Men det hørte ikke med til programmet. Det var mere
en vennetjeneste, man gjorde.
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Florida Westergaard
Født i 1901 i København
Kom til Hvidovre i 1921.

HJEMME RULNING
Folrida Westergaard fortæller her om tøjrulning.
En overgang, da min mand var arbejdsløs, fandt vi
ud af at leje en rulle, så vi kunne rulle tøj for an
dre. Det var sådan en gammel rulle, man skulle stå og
dreje på.
Min mand modtog tøjet om dagen, hvor jeg var på
arbejdet, og så rullede vi sammen om aftenen.
Sommetider stod der sådan en seks til syv store
kurve fulde af tøj, der skulle rulles. Og min mand
skulle så ud med det dagen efter.
Det var ikke fordi, vi tjente så mange penge ved
det. F. eks. fik vi kun fem øre for en dug, og det var
jo ikke ret meget.
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LIVET I TRÆLASTHANDELEN
Ingeborg Andersen beretter om arbejde i en tømmer
handel.
Jeg blev gift og flyttede til Hvidovre i 1936.
Jeg holdt op med at være sygeplejerske, da min mand
havde en trælasthandel. Den havde han haft siden 1933,
og han havde boet i den bageste ende af forretningen,
hvor der var et lille rum, sammen med sin hund og en
medhjælper, der hed Bøje.
Ved siden af lå der en benzintank, og det var en,
der hed Laursen, der havde den. Jeg tror nok, at det
Ingeborg Andersen

j

Født i 1908 i Førslev
Kom til Hvidovre i 1936.

var Naftabenzin, han handlede med. De havde lavet en
åbning mellem forretningerne, så de kunne gå frem og
tilbage. De første tre år boede min mand jo alene,
og så sad han og naboen og spillede kort inde hos
min mand, og så passede Bøje forretningen. Men så var
vagthunden der jo, og alle kunne få lov at komme ind,
men der var ikke en kæft, der kunne få lov at komme
ud, når min mand ikke var der. Det var en stor schæfer
hund, og når folk kom, sagde de,
-Nå, holder De hest her?
Dengang var det håndværkere og folk, der byggede
huse, der kom og handlede.
Vi kendte jo hele kvarteret i de første år, vi
havde forretningen. Det var de samme mennesker, der
kom, og så kendte den ene den anden, og så kom der
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flere på den måde. Nu kender man jo ingen herude.
Det hele er blevet så upersonligt.
Dengang åbnede vi klokken seks og lukkede kl. 18 de
første dage, kl. 19 om fredagen og lørdag ca. 20.30,
når vi havde kørt "høkerlæsset" ud; sådan kaldte vi
det sidste læs.
Vi havde en chauffør, der hed Ditlev, og han var
sømand. Så når han sejlede, kørte min mand selv ud
med varerne, men det var om aftenen; dengang var der
jo ikke de her strenge restriktioner. Ellers var der
altid nogle af de kunder, der byggede, vi kunne få
til at tage et nap som chauffør. De ville jo gerne
tjene lidt ekstra, og så gik det af på regningen. Så
kørte de en tur for os en gang i mellem.
Ditlev var som sagt på søen nu og da, men for det
meste var han hjemme, og så hørte han til hos os.
Han var ikke kun chauffør men en slags altmuligmand.
Han var også mekaniker og kunne lave bilerne, hvis
der skete noget med dem.
Vi havde både privatbil og lastbil. Det var simpelt
hen en nødvendighed for os. Vi skulle jo have de store
læs træ ud til kunderne. Vi havde en lille højbenet
vogn, og jeg kan huske, at vi altid grinede, når vi
kørte ned ad Køgevejen. Det var jo ikke Køgevejen, som
den er idag, så sad alle de her dyre vogne jo fast i
de vandhuller, der var i vejen. Det var de her moderne
flade vogne. Og så kom der klapsalver fra alle dem,
der stod i vejkanten og kiggede.
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Citroen fra 30'erne

LILLEBIL.

VEJARBEJDE I HVIDOVRE
Valdemar Hansen fortæller om sit arbejde ved Hvidovre
vejvæsen.
Jeg startede som arbejdsmand ved Hvidovre Vejvæsen
i 1938. I 1942 kom jeg over i vedligeholdelsesafdelingen, og senere blev jeg vejformand.
Noget af det første, jeg var med til, var at lave
Hvidovrevej om. Den var dengang forsynet med grøfter
på begge sider. Men de blev fyldt op, og man fik lavet
rendestensbrønde og kantsten.
Dengang var det med skovl, spade og trillebør, og
så havde vi gumkasser. En gumkasse er en lille to-
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hjulet vogn med hest for. Den var indrettet sådan, at
den kunne tippe. Så havde kusken et håndtag foran,
så han kunne tippe grus og lignende ud, ·hvor det
skulle ligge. Vi havde også en motortromle, en otte
tonstromle, tror jeg, det var; det var i hvert til
fælde en stor fyr.
Grøfterne skulle fyldes ud. Og da vi gjorde det
om sommeren, var der ikke ret meget vand i. Hvis
der var lidt, så var det jo blot med til, at jorden
satte sig noget bedre. Men inden vi hældte jord i
grøfterne, lagde vi de kloakledninger, der skulle
bruges til rendestensbrøndene, som vi skulle have
langs med kantstenen.
For øvrigt havde grøfterne afløb til Kalveboderne.
Der gik ledninger under Køgevejen. Vi havde også
Hvidovregrøften, der lå der, hvor Avedøre Havnevej
ligger nu. Og den afvandede grøfterne fra Kettevej
langs Muslingevej og videre ud i Kalveboderne. Alle
grøfterne havde forbindelse med hinanden, så vandet
kunne havne i havet.
Jeg var arbejdsløs hver vinter i de første år. For
når frosten kom, kunne man ikke feje rendestenene,
men vi havde dog forret til at komme på snekrads.
Snekrads var, når man var ude at skovle sne.
Når vi skulle spise vores frokost, måtte vi sidde
i grøftekanten. Vi havde kun et skur, der lå oppe i
Hvidovregade, og der kunne vi jo ikke være oppe alle
sammen, så det var kun dem, der arbejdede lige i
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nærheden, der havde den mulighed. Så vi andre måtte
køre hjem. Og turen frem og tilbage var indbefattet
i den halve time, vi havde frokost. Det var ikke
sådan, at man havde et kvarter ekstra, hvis det f.
eks. tog et kvarter at tage hjem. Der var frokost fra
halv ni til ni og fra tolv til halv et. Og så skulle
man være på pletten uanset, hvor langt man havde hjem.
Det var ikke altid, at man havde lyst til at sidde i
grøftekanten i regnvejr.
Hvis det regnede meget, blev vi sendt hjem fra
arbejde. Det var op til formanden at skønne, om det
regnede for meget til at skuffe fortov eller lave
noget andet. Vi kunne gå hjem og komme igen til mid
dag. Så kom vi til middag, og hvis det stadigvæk reg
nede, sagde han, at vi godt kunne skruppe hjem igen.
Ja, han sagde det ikke lige med de ord, men meningen
var der. Vi kunne bare gå hjem og holde fri den dag
uden løn; der var ikke så meget at rafle om.
Vi arbejdede otte timer om dagen. Men hvis der
faldt sne, eller der var sket andre ting, så havde
man pligt til at �age det overarbejde, der kom. Men
man kunne ikke altid være sikker på at komme hjem til
normal fyraften. Var der f. eks. brud på en vandled
ning, så var det bare med at komme ud og få gravet op,
så blikkenslageren kunne komme til at lappe det rør,
der var gået i stykker. Og det kunne godt tage nogle
overtimer. Det var nu sjældent, at der vat nogen, der
var kede af det, vi kunne jo bruge de ekstra penge.
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Som arbejdsmand ved kommunen fik vi 1 krone og 78
øre i timen, Og det var egentlig i forhold til andre
lønninger en meget pæn løn,
Der var et udmærket forhold mellem os arbejdere,
og vi havde det også udmærket med formanden. Vi var
en 15 stykker midt om sommeren; det var det tidspunkt,
vi var flest, så der var såmænd ikke så meget at
holde styr på. Det kneb mere, nar vi kom og stillede
0

krav, men så var det ikke formanden, det kneb med,
men nærmere dem på kommunekontoret. Vi havde bl.a
fået en kommuneingeniør, og det kneb nogle gange med
at forstå os. Men store problemer havde vi dog ikke.
Vores ferie var på 14 dage. Det havde vi fået ved
lov i 1939. Og de fleste af os brugte den hjemme i
haven.
Vi startede i 1939 oppe ved Hvidovre Station og
lavede vejen ned til Hvidovre Torv. Fra Torvet og ned
til Kettevej var den anlagt med cykelsti nogle år før,
Så begyndte vi igen ved Kettevejsskolen og fortsatte
helt ud til Køgevejen. Det nåede vi så i 1942.
Det var et stort arbejde, Vi var opdelt i to hold,
Der var os, der var ansat ved det egentlige vejvæsen,
og så var der nogle, der var på nødhjælpsarbejde. De
var blevet anvist af socialkontoret. Vi havde en
speciel mand, der tog sig af dem og satte dem igang.
Så lå vi jo og konkurrerede lidt om, hvem der kunne
tjene mest i de der akkorder. Men ligemeget hvor
meget, vi havde knoklet, så fandt de altid ud af, at
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der var fem øre i overskud. Der var sgu det samme hver
gang, kun fem øre.
Det var et hårdt arbejde, for vi havde jo ikke
de maskiner, der findes i dag. Vi havde tromlen og
vognene, der kom med materialerne fra Hedehusene. Så
havde vi en greb, vi fordelte jorden med. De bundsten,
vi brugte, var flintesten. Det var nogle store fyre
på en meter i omfang. De skulle slås i stykker, fordi
de ikke måtte være mere end ca. ti til 12 cm. i tyk
kelsen, når de blev lagt på vejbanen. Så stod der nog
le med en stor hammer og smadrede de her sten, og så
lå der som regel to mand et stykke derfra og lagde dem
med hånden. Altså simpelthen lagde dem ved siden af
hinanden og kilede dem ind i hinanden. Det var hånd
arbejde hele vejen igennem.
Så jeg har faktisk kravlet på mine knæ helt oppe
fra stationen og helt ud til Køgevej, for mit job var
at lægge de her sten. Jeg fik slidt fingerspidserne
helt hudløse af det, navnlig når det var regnvejr.
Men så brugte vi isoleringsbånd til at sætte på fing
rene for at hjælpe på det.
Så kom der skærver ovenpå bundstenene, og så blev
det vandet til med en speciel art lergrus og bagefter
DET 1\1 ..:\..n V ÆRE ��t ret anstrengende
Job at arbejde rJa Vejens I5t:rndsæt
telse i Hvidovte!

tromlet, til vejen var fast, god og solid.
En gang mens kammesjukken og jeg stod der og buk
kede os ned, kom der en fotograf fra BT, og han "snup
pede" os. Og dagen efter stod der i BT: "Vil du i
verden frem, så buk". Så var der et billede af os,
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hvor vi stod der og bukkede os.

Vejarbejde på det sidste styk
ke af Hvidovrevej ud mod Køge
vej.
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ARBEJDE OG ARBEJDSLØSHED
Alfred Jensen beretter om arbejde og arbejdsløshed.
Jeg arbejdede engang inde i Dansk Brændselsfabrik,
inde i Kløverbladsgade i Valby. Der var jeg i 12 år.
Jeg arbejdede som drejer, og det har jeg faktisk
gjort i 60 år.
Dengang og nu cyklede jeg altid på arbejde, og på
det tidspunkt var der ikke noget, der hed veje. Det
var kun nogle slagger, som var blevet lagt ud. Det
Alfred Jensen
Født i 1894 i Give
Kom til Hvidovre i 1926.

var ikke andet, og det var meget dårligt.
Jeg har haft mange andre arbejder, men jeg har
også oplevet at være arbejdsløs. Jeg har været meget
arbejdsløs, og det er noget lort, når man skal sørge
for sin familie og betale hus. Jeg kunne ikke gå op
på kommunen og få hjælp. I stedet fik jeg min under
støttelse fra Smede og Maskinarbejdernes fagforening.
Det måtte vi jo alle sammen.
Hvis man blev syg, fik man ikke penge fra �agfor
eningen, men fra sygekassen. Jeg stod i sygekassen.
Men man måtte klare sig, som man kunne. Da jeg var
arbejdsløs, fik jeg udbetalt 44,00 kroner om ugen,
hvor jeg ellers ville have tjent 100,00 kroner. Når
jeg var syg, så kunne jeg få 30,00 kroner om ugen.
Det var lidt, men man var nødt til at klare sig for
det, der var ingen hjælp.
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DYNELØFTERI
John Qvist Petersen fortæller om sin fars arbejde som
dyneløfter.
Far startede i sin tid, i hvert tilfælde så længe
jeg kan huske, ude på General Motors i Sydhavnen, og
flyttede senere med ned i Aldersrogade.
Det, jeg mest husker fra den tid, var den store
arbejdsløshed, som kom i 30'erne. Far var en af de
sidste, der blev fyret derude fra. Han var tillidsmand
på General Motors. Derefter kom han ind i Smedenes
Bygning og var et eller andet derinde. Hvad han var
helt præcist, ved jeg ikke. Men jeg ved, at han fik
en fyldepen, den dag han holdt op.
Hvidovre Kommune havde søgt en mand til at passe
kontrolstedet, som dengang lå i en stor villa på
Brostykkevej, næsten op til Hvidovrevej, og den stil
ling søgte far.
Der var to, der søgte denne stilling. Den ene
boede på Køgevejen, der hvor Stjernekroen ligger, og
han havde en hønsefarm, og han ville stille et af sine
gamle hønsehuse til rådighed, men det havde kommunen
ingen interesse i, så far fik stillingen i stedet.
Det var sådan, at om dagen så kontrollerede far de
arbejdsløse, og senere også de kort, som skulle ud
skrives og sådan noget. Om eftermiddagen mødte han på
det daværende socialkontor, som lå i en bagbygning
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bag rådhuset, oppe i det nuværende domhus, hvor kri
minalpolitiet har til huse. På første sal lå forøvrigt
også Hvidovres første bibliotek, og nedenunder dette
lå socialkontoret.
Deroppe havde far sin gang og måtte som social
undersøger ud og undersøge de steder, hvor folk søgt�
om nyt tøj og andre forskellige ting. Dengang var der
jo ret stor fattigdom, så for at se om folk virkelig
var berettiget til at få hjælp, så måtte far ud at
undersøge de forskellige hjem for at se, om de evt.
skulle have hjælp fra kommunen. Dengang var man virke
lig streng.
Det var jo rart for far at få arbejde, så der kom
penge hjem. Men alt det her med socialundersøgelser i
hjemmene var jo ikke godt for os børn. For hvis far
havde været ude i et hjem, så blev der altid sagt, "I
må ikke lege med ham undersøgerens børn'', og det gik
jo ud over os børn, at far skulle gå og snage, som
man sagde dengang, i andre menneskers privatliv.
Idag råber man jo op om dyneløfteri. Men dengang
var der i bogstavligeste form tale om dyneløfteri.
Hvis en eller anden lavede socialbedrageri, så
røg han på arbejdshus. Idag bliver det mere dysset
ned, eller de kommer til at betale eller sådan noget.
Men dengang var der ingen diskussion, det var arbejds
hus.
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OVERORDEN OG UORDEN
Hvidovre Parcellisten 10.12.32

I "Parcellisten's" Juninummer ser jeg, at man i
Sogneraadet har drøftet Kommunens Strandlod. Det er
ogsaa paa Tide; thi denne lod i forbindelse med hele
det Areal, der ligger mellem Strandvang og Strandby,
kan ikke fortsat henligge som Ingenmandsland eller Al
lemandsland. For Tiden er Arealet vistnok for en min
dre Sum bortlejet til en stedlig Gartner, der i Høst
tiden maa holde Vagt baade Dag og Nat, om han vil red
de nogen Afgrøde.
Medens Højen til Tider kan henligge fredeligt eller
være Genstand for Besøg af tilfældige Beundrere af Ud
sigten, kan den til andre Tider være en hel Krigs- og
Legeplads, hvor Horder af børn og unge Mennesker hol
der deres Opgør. Højen i forbindelse med Kloakover
løbsgrøften er som skabt dertil.
Hvis disse unge Mennesker saa endda var fra de to
nævnte Foreninger, kunde man vel enten finde sig i det
eller raade bod derpaa; men det er de ikke, Derimod er
det konstateret, at Strandholmens Ungdom benytter den
ne Høj særlig meget. Et enkelt Tilfælde, hvor tre unge
Mennesker derovre fra Søndag efter Søndag stillede sig
oppe paa Højen og raabte Ukvemsord til Beboerne og be
vidst gjorde Forsøg paa at ødelægge Kommunens Materi
aler, har været Genstand for Overvejelse til Politian
meldelse.
Det er saaledes paa høje Tid, at Kommunen begynder
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Drøftelsen af Ordenens Opretholdelse paa dette Areal,
og det vilde ikke være af Vejen, om Kommunens Ordens
patruljer engang imellem gjorde en afstikker ned i
disse Egne for at se paa Sagerne.
Kunde der saa blive bekvemmere Adgang til Vandet,
vilde det være udmærket.
Vi husker endnu de gamle Slagord: Jagt, Fiskeri og
Badning. Jagten har Fredningsvæsenet delvis afskaffet.
Fisk af Betydning har jeg aldrig set. Badningen har
jeg prøvet til gavns.
Mon man ikke kender den mærkelige Fornemmelse med
Mudder til Anklerne og Vand til Knæene. Saaledes van
drer man rundt for at finde noget bedre, indtil man
til sidst går ned som Hvid og kommer op som Neger. Den
eneste eventuelle Fordel ved den Badning er, at har
man haft Gæster med paa den Tur, kommer de aldrig mere.
I en meget lang Aarrække har jeg badet i Strand
vang, hvor man har en idyllisk Familiebadeanstalt, med
en henrivende Udsigt bl. a. indover København. Jeg
havde Adgang ifølge Bekendtskab med en Parcelejer. Men
ogsaa der led man under den aabne Gæstfrihed, den der
nu tumler sig paa Højen� Saa laasede man af baade for
Onde og Gode. Paa min sidste Forsøgsbadetur blev jeg
ledsaget tilbage til Foreningsgrænsen af en Dame, der
i Ordvalg udfoldede en Energi, der var beundringsvær
dig.
Ude paa de yderste Holme har man også frabedt sig
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Gæsteri. Jeg nar derfor paa Grundejerforsamlinger i
Strandby henledt Bestyrelsens Opmærksomhed paa, at ba
deforholdene er umulige, naar man ikke �r ejer af en
Baad. Bestyrelsen har ogsaa velvilligt taget sig af
Sagen; men Hindringerne er store. Strandvang betragter
sig i saa Henseende som et Kanaens land, der har alle
Muligheder. De har i hvert Fald den sidste Mulighed
for Adgang til nogenlunde ordentligt Vand i en nogen
lunde passende Afstand; men skal vi i Strandby ud til
Vand, skal vi ofre en hel Kapital paa Badebro alene.
Men at vi Filistre skulde kunde faa Lov til at bade
sammen med Sønner og Døtre i det forjættede Strand
vang, det har vist sig at være om ikke utænkeligt, saa
dog umuligt.
Kommunen vil derfor gøre en god Gerning, om man
samtidig med Bortfjernelse af Siv tog noget af Mudde
ret med. Jeg tror, det vilde være gørligt at skabe no
get i retning af Ferskvandsbad..•
Men som sagt, lad os ikke glemme Orden. Og hvis en
Ungdom ikke kan finde Grænsen selv, bør det læres den.
Vore Haver ligger aabne og er kun under almindelig Or
densbeskyttelse. Det bliver sikkert nødvendigt, man
fremtidig holder øje med, hvad der foregaar. Man kan
ikke altid vende Øjnene bort og tænke: Det interesse
rer mig ikke, hvad der sker hos Naboen. Paa den anden
Side skulde man vel ogsaa kunde skelne mellem Tingene,
saa man ikke absolut laver Overorden, hvor Orden er
tilstrækkeligt.
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FAMILIELIV
Gudrun Fjeldsøe fortæller om sin familie, og om det
første bibliotek, og om dengang hun var i biografen.
Jeg husker, at der først i 30'erne var en bogbinder
Jessen. Min søster gik forøvrigt i klasse med den ene
af hans døtre. Jeg mener, at de boede på Bjergagervej i
en villa, Han var meget interesseret i bøger, så han
fik startet et bibliotek, et rigtigt udlånsbibliotek.
Det var jo en svir at køre derop og låne bøger.
Man startede ud ad Mellemdigsvej, som var en meget
Gudrun Fjeldsøe
Født i 1912 i Dansk Vestindien
Kom til Hvidovre i 1921.

buldrende mørk vej, ja, først så skulle man aitså op
ad Lodsvej, og den vej kunne vi ikke lide, vi kaldte
den altid Sortevej. For det første var den som alle
andre veje belagt med slagger, men der boede næsten
ingen mennesker på den.
Der var et par fiskerhuse nede i nærheden af Strand-
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bovej, så var. der Strandegården højere oppe, og så var
der den store røde villa, som vi altid kaldte Perle
fiskerens hus, en meget stor villa, der ·ligger der
endnu.
Vejen var meget mørk, og der var ikke nogen rigtig
gadebelysning dengang, jeg mindes ikke, at der over
hovedet var belysning. Mellemdigsvej var hovedfærd
selsåre, kan man godt sige, men den var altså mørk
med grøfter på begge sider, og der startede man så
med sin Aspelygte med stearinlys i alt slags vejr, men
det var herligt at komme på biblioteket og gå mellem
alle de bøger og kunne vælge ud og tage med hjem.
Jeg husker, at min søster engang som en 15-16 årig
absolut ville låne en bog, der hed "Ensom" eller noget
i den retning, den handlede faktisk om et lesbisk for
hold. Jeg kan tydeligt huske, at Jessen antydede, at
det var vist egentlig ikke en bog for hende, så min
søster var rasende, men hun havde den i hvert tilfælde
med hjem. Vi læste den, og vi syntes, at den var spæn
dende, og jeg gad vide, hvor meget vi egentlig forstod
af det hele, ud over at den var dødspændende.
Udvalget var ikke så alverdens stort, men det blev
udvidet efterhånden, og senere kom det rigtige biblio
tek.
Sådan noget som biografforestillinger, det var jo
heller ikke noget, man sådan rendte til et par gange
om ugen. Jeg kan huske den første gang, jeg overhove
det var i biografen, det var med skolen. Filmen var

122

med magister Lieberkind, der fortalte om bierne og
biernes liv, og det var såmænd meget interessant, men
det var jo ikke det samme, som da jeg senere kom ind
at se en film. Jeg tror, at den hed Carioca.
Der var en sang, der hed "La Carioca", en ganske
dejlig melodi. Jeg kan også, nu da jeg er inde på fo�
lystelserne, fortælle, at det sandelig var et meget
stort fremskridt for mange skolebørn, da Hjelje star
tede Dansk Skolescene. Først startede det nede i det
gamle Kasinoteater, senere flyttede det til Det Ny Te
ater.
Der kom den ordning senere, at en forestilling om
året foregik i Det Kongelige Teater. Det var virkelig
meget spændende. Men derudover var der jo ikke meget
underholdning, det var heller ikke almindeligt, at mi
ne kammerater gik særlig meget i biografen.
Jeg kan da forøvrigt fortælle om vores private ba
deliv, for der kom jo en badeanstalt herude. Jeg har
en lille akvarel, jeg har malet i 1931, og der er ba
deanstalten med på, så dengang har den åbenbart eksi
steret. Men der kom vi ikke ned, den lå ved Hvidovre
Havn. Jeg har kun været der en enkelt gang, fordi det
var sådan, at de fleste familier her havde lavet deres
egen lille badebro. Der var meget lavandet her, og der
I

�

var heller ikke sådan en fin sandbund, sådan som man
ellers foretrækker det.
Der var jo tagrørsskove herude, og de groede nogle
steder ret langt ud. Når de så visnede ned, så stod
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stubbene tilbage, og det stak søreme i de bare fødder,
så min mor syede badesko til os. Hun syede bundene af
lagenstof, mange lag ovenpå hinanden, og så var de el
lers ligesom sutsko, som vi bandt om fødderne.
Der var mange sandorme, og der var også mange fisk.
Man kunne godt risikere at træde på både rødspætter,
sild og meget andet godt, men det forøgede kun spænd
ningen for os.
Min far havde lavet en badebro, og så havde han
lavet et lille aflukke af sækkelærred, men før han fik
lavet det, klædte vi os simpelthen af inde imellem
tagrørene. Vi havde en hule, hvor vi klædte os af, og
lagde tøjet. Det var jo meget spændende at rende i de
her tagrør. De var meget, meget høje, så man skulle
passe på, at man ikke ligefrem forvildede sig. Så fik
vi efterhånden hver en lille pram, som vi lå og plask
ede rundt i. Så brugte vi at sejle lidt ud for at
springe i fra båden, når vi kom ud, hvor der var noget
dybt vand, så vi kunne svømme.
Min broder var mægtig til at ro, vi havde ikke
sejlbåd. Han drømte om en sejlbåd, men han fik det al
drig. Vi har tit roet over sejlrenden, den lå nærmere
ved kysten, end den gør nu og vi har også sejlet over
til sømærket ovre for enden af Amager. Vi kunne også
se Kongelunden.
Der har altid været et meget livligt sejlerliv her
ude, der har bogstaveligt talt været en kajakklub så
langt tilbage, som jeg kan huske, og der har også været
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sejlklubber.
Grundejerforeningen havde en stor bådebro, som vi
alle sammen havde bidraget til ved nogle sankthans
fester, hvor man lavede lotteri og lykkespil og den
slags. Efterhånden fik man bygget et hus og en danse
estrade dernede. Der var virkelig sammenhold, og det.
var sjovt, når vi dansede til sankt Hans, og alle vi
unge traf hinanden.
Min far havde det med at stå op en søndag morgen
en gang imellem, og så tog han ud med sin ålelyster og
stangede ål; det måtte man jo dengang. Det er en ret
djævelsk måde at fange ål på, kan man godt sige. Man
står op i båden og jager lysteren ned mod bunden, men
det var spændende, når han kom ind og havde spanden
fuld af store ål. Det var nu meget ofte små ål. Jeg
kan huske, at min mor brugte at skære de store op og
rulle dem med persille, salt og peber, og så snørede
hun dem sammen igen. Det smagte ganske dejligt som
pålæg. De små stegte vi og spiste.
Men det der med, at vi gik i skole inde i byen, og
boede her, det gjorde egentlig, at det var lidt svært
at få sociale kontakter. De kammerater, vi havde her,
gik i folkeskolen herude, og vi gled mere og �ere fra
hinanden. Det var egentlig kun legekammerater af nød
og tvang, vi har haft. Vi var mere sammen med kamme
raterne fra vores egen skole, og det indebar, at hvis
vi skulle være sammen med vores kammerater, så skulle
vi tage turen ind til byen en gang til, eller også
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skulle man blive inde i �yen.
Der var egentlig ikke noget kulturelt liv herude,
så man var næsten pisket til at tage til byen. Der var
jo ingen kirke hernede i det kvarter her, det var et
meget landligt og frit kvarter, og det varede adskilli
ge år, før man begyndte at udstykke. Det var oppe.i
30'erne, man begyndte at udstykke på den anden side af
vejen, og der kom så sommerhuse til at begynde med,
senere blev der bygget helårshuse.

Det gamle bibliotek på
Mellemdigsvej.
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dovre.
øve fra Hvi
Ung strandl

Kalve
sejlerliv i
Fiskeri og
boderne.
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