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Forord
et første samlede værk om Glostrups historie
blev udgivet for mere end 30 år siden. Det blev
udsendt i to små bind, og forfatteren var den nu
afdøde og i sin tid meget afholdte viceskolein
spektør og lokalhistoriker, Ejvind Tofte.

D

Bogen sluttede i 1950, og tiden herefter er aldrig blevet be
skrevet i sin helhed. Det var i disse år, at vi så en økonomisk
opblomstring uden lige. Gamle virksomheder forsvandt, og nye
kom til. Vi så nye byggerier, nye veje og en helt ny befolknings
sammensætning. Man behøver blot at tænke på udstykningerne
og de nye boliger i Hvissinge og Ejby.
Nærværende bog behandler Glostrups samlede historie, lige fra
isen aflejrede den store sten i Ejby til finanskrisen i 2008. Bogen
kan sagtens læses i sin helhed, men den er først og fremmest
tænkt som et opslagsværk. Det betyder, at der er gjort meget ud
af detaljer som navne og årstal. Ved hjælp af det omfangsrige
register vil man hurtigt kunne finde præcis, hvad man søger.

Glostrup Kommune har en mangeårig tradition for at give øko
nomisk støtte til udgivelse af lokalhistoriske bøger. Med den
nye bog får vi omsider en ajourført, samlet historisk beskrivelse
af Glostrup. Det er med glæde, at vi fortsætter den gode tradi
tion, og vi ved, at mange borgere sætter stor pris på det lokalhi
storiske arbejde.
fX \

lemark
lester
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Indledning
ret 1991 var et ganske særligt år i Glostrup. Kommu

Å

nale ledere og frivillige medarbejdere havde i lang tid
forinden forberedt arrangementer og festligheder i den
helt store stil. Glostrup havde eksisteret i 800 år, så der var san
delig noget at fejre. Den 13. august var blevet udnævnt til byens
officielle fødselsdag, og man havde den stolthed og glæde, at
kronprins Frederik kom til stede på dagen.
Kongerigets hovedstad havde i 1967 afholdt festligheder i an
ledning af samme høje alder, og i Glostrup så man ingen grund
til at lade København noget efter. Byen var i den grad på den
anden ende.

Det må her være på sin plads at stille det spørgsmål, om Glo
strup virkelig blev grundlagt 13. august 1191.
Svaret er, at man end ikke ved, om det overhovedet skete i 1191.
Når det gælder dateringer så langt tilbage som i Middelalderen,
skal man passe på. For Københavns vedkommende ved man
f.eks., at biskop Absalon begyndte arbejdet med at opføre sin
borg i sommeren 1167. Men en borg er ikke det samme som en
by. Nyeste arkæologiske udgravninger viser, at byen var et inter
nationalt handelscentrum allerede i 1000-tallet, altså 100 år før
Absalon, og der er endda fundet spor af bebyggelse fra vikinge
tiden.
Også for Glostrups vedkommende er usikkerheden stor. Man
har et udateret brev, som må være skrevet mellem 1186 og 1197.
I brevet omtales Glostrup, idet biskop Absalon skænker nogle
af landsbyens gårde til Sorø Kloster. På dette tidspunkt eksiste
rer Glostrup altså, men der er intet til hinder for, at landsbyen
kan være betydeligt ældre.
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Alt tyder på, at Glostrup Kirke er opført midt i 1100-tallet, og
mon ikke dette er sket samtidig med landsbyens grundlæggelse.
Man kan vanskeligt forestille sig en kirke opført uden for men
neskelig bebyggelse. Derfor vil et forsigtigt gæt på Glostrups
grundlæggelse være tiden omkring 1150.
Vi vil senere se nærmere på spørgsmålet.

Glostrup har på mange måder haft en ejendommelig historie.
Byens placering nær hovedstaden og dog ude på landet gav en
række fordele. Placeringen fik betydning, da jernbanen mellem
København og Roskilde blev etableret i 1847. Samtidig lå man
ved Danmarks hovedvej nr. 1.
De gode forbindelser og samtidige gode økonomiske vilkår gav
fra slutningen af 1800-tallet grobund for en udvikling uden si
destykke. Der kom flere tilflyttere, flere arbejdspladser, som igen
gav plads til flere indbyggere. Der kom bank, ny skole, gasværk
og vandværk, nye veje osv. En opadgående spiral var sat i gang.
Det ejendommelige er, at det alene var Glostrup, som blev så
ledes begunstiget. De tilgrænsende landsbyer kom ikke med i
den hurtige udvikling. Det skete først fra 1960’erne med de nye,
store byggerier og en massiv udflytning fra det betrængte, kø
benhavnske boligmarked.

Glostrup blev Vestegnens uofficielle hovedstad, som nabokom
munernes politikere betragtede med en blanding af ærefrygt og
misundelse.
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Ældre Stenalder (indtil 4000 f.Kr.)
om det vil være de fleste bekendt, var størstedelen af
Danmark engang dækket af et tykt lag is. For ca. 15.000
år siden blev klimaet imidlertid varmere, og isen begyndte
at smelte. Det var ikke nogen jævn og uforanderlig proces. Kø
ligere vejr satte ind med mellemrum og standsede isens tilbage
trækning.
Da landet endeligt var befriet for sin tykke kappe, lå et tundra
lignende landskab tilbage.
Isen havde efterladt sig en mængde materiale. Man kalder det
moræne, og her på Vestegnen består det overvejende af 1er.
Morænelaget er forholdsvis tyndt, ca. 15-20 meter i gennemsnit,
mod et landsgennemsnit på ca. 50 meter.

S

Landskabet fremtræder forholdsvis fladt og er ikke så afveks
lende som mange andre steder. Til gengæld har det haft den
fordel, at det har været nemmere at gå til for de mennesker, som
gennem 6.000 år har skullet leve af at dyrke jorden. Det gjaldt i
bogstaveligste forstand liv og død, så landskabelig skønhed har
næppe haft den store betydning.
Under morænen findes grundfjeldet, som består af leridtsten.
Landets tidligste befolkning var rensdyrjægere, som fulgte flok
kene efter den vigende indlandsis. Landskabet ændrede sig ef
terhånden, og der kom spredt bevoksning af blomster og min
dre træer som polarpil og polarbirk, den såkaldte polartundra.
Med det lunere klima indvandrede nye dyr som bison, elsdyr og
hjorte.
Hvordan så der egentlig ud i det område, som senere skulle
blive til Glostrup?
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Ja, der ville ikke være meget at genkende. En stor sø befandt
sig i den centrale del, og den strakte sig langt ind i det senere
Brøndby. Den lave bakke, hvorpå Glostrup Kirke senere skulle
opføres, lå som en halvø ned mod søen. Østervej ville ligge ved
søens bred, og det lavtliggende Ringvejskryds ville selvfølgelig
befinde sig på søens bund. Nogle beviser for menneskelig akti
vitet er ikke påvist ved søen, men man kan let forestille sig jæ
gere ligge på lur efter byttedyr på vej ned for at drikke.
Som årene gik, blev søen omdannet til mose, og så sent som
omkring år 1900 eksisterede dele af den endnu. Dens navn var
Glosemosen (Glostrup Mose).
Et nærmere eftersyn af landskabet afslører dog et enkelt vel
kendt syn, nemlig en meget stor sten, som blev efterladt af isen
i det sydøstlige Ejby nær grænsen til Hvissinge. Stenen blev
senere dækket af jord, og der skulle den ligge skjult indtil 23.
december 1966, da den blev fundet ved et tilfælde.
I dag er stenen flyttet ca. 90 meter fra fundstedet. Den er en
attraktion i en skov, som i sig selv er en attraktion, plantet af
fremsynede mennesker.

Hvissingestenen under flytning, 27. april 1967
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Tværøkse fra Ældre Stenalder fundet på Vestegnen. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Rensdyrjægernes tid sluttede ca. 8900 f.Kr. Klimaet var blevet
varmere, og dermed ændredes både flora og fauna. Nåleskoven
er vandret ind, og mennesket har fået selskab af store dyr som
urokse, kronhjort, rådyr, elg, bjørn og vildsvin. Desuden kunne
man træffe på bl.a. ulv, mår og ræv.
Perioden kaldes Maglemosekulturen efter fundet i år 1900 i
Maglemosen ved Mullerup. En række senere fund har doku
menteret en kultur, som foretrak søer og moser. Her havde man
adgang til frisk vand og masser af føderessourcer. Desuden
kunne man drive jagt på dyrene i de nærliggende skove.
Perioden sluttede ca. 6400 f.Kr., og der er ikke gjort noget fund
fra Glostrup. Det samme gælder for den efterfølgende såkaldte
Kongemosekultur, hvor menneskene er rykket ud til kysterne.
Denne periode sluttede ca. 5400 f.Kr.
Ældre Stenalders sidste store tidsperiode kaldes Ertebøllekulturen efter fundet ved Ertebølle ved Limfjorden i 1894. Der var
efterladt store skaldynger, de såkaldte køkkenmøddinger, og vi
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har altså at gøre med en kystkultur, som står i skarp modsætning
til en samtidig indlandskultur, som udfoldede sig i de netop ind
vandrede løvskove. Kystkulturen synes at vise meget bedre red
skaber og større befolkningstæthed. Alt tyder på, at vi står over
for en tid med betydelig fremgang.
Inden for Glostrup Kommunes gamle grænse, nemlig ved
Avedøre Holme, er der påvist en sådan kultur. Den blev opda
get under tørlægningsarbejder i begyndelsen af 1960’erne. Ky
sten ved Køge Bugt må have været et tiltrækkende sted for den
tids mennesker, så det kan ikke undre, at man der har fundet
spor efter bopladser og redskaber.
En grundig undersøgelse af stedet var planlagt, men den blev
desværre aldrig gennemført. Sporene efter disse ældst kendte
mennesker i Glostrup Kommune er nu udslettet af dæmning og
byggerier.

Oldtidsredskaber fundet på Vestegnen. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv
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Yngre Stenalder (4000 - 1700 f.Kr.)
a. år 4000 skete der noget, hvis betydning ikke kan
overvurderes, nemlig indførelse af landbrug. De gamle
jægersamfund begyndte at fælde skoven, og dertil an
vendte de nye og forbedrede (slebne) flintøkser. Man anvendte
også svedjebrug, dvs. afbrænding af skoven. Sidstnævnte me
tode gav både den nødvendige plads til afgrøderne og sikrede
en frugtbar jord.
Samtidig lykkedes det at fremstille en primitiv plov, en såkaldt
ard, til behandling af jorden.

C

Den nye kultur af bofaste folk er blevet kaldt bønder (de bo
ende), dvs. fastboende, og med dem har nye sociale relationer
holdt deres indtog. Efter at man havde sikret sig, i hvert fald til
en vis grad, mod sult og nød, har man fået overskud til at af
prøve nye muligheder.
Det gav sig bl.a. udslag i de kendte gravmonumenter, stendys
ser og jættestuer, som dukkede op i landskabet fra ca. 3500 f.Kr.
Ved dysserne er der foregået begravelsesritualer, og man har
ladet de døde få mad med i graven. Man har således tænkt, at
gravlægningen var starten på en rejse til det hinsides. En egent
lig religion er opstået.

Landet skulle aldrig blive det samme igen. Langsomt fældedes
urskoven, og store lysninger med marker dukkede op. Man op
gav dog ikke jagten helt. Høsten kunne jo slå fejl, og desuden
er jagt noget, som mange mennesker holder af. I hvert fald har
konger og stormænd holdt traditionen i hævd, og endnu har be
skæftigelsen jo sine tilhængere.
Ændringerne ser ud til at være sket over meget kort tid, måske
blot en generation eller to, og man kan så spekulere på, hvorfor
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og hvordan det skete. Svaret kan selvfølgelig ikke gives entydigt,
men mon ikke der har været flere samvirkende årsager. Kend
skabet til landbrug er nået til landet sydfra, klimaet har været
egnet, og redskaberne har kunnet klare opgaven.
Hvis der har været modstand mod de nye tider, er den i hvert
fald hurtigt blevet overvundet.

Der er hverken fundet bopladser eller stengrave fra perioden i
Glostrup Kommune. Men vor egn er frugtbar og attraktiv, så
der må alligevel have været folk her. Hvis man studerer de gam
le markkort, vil man både i Ejby og i Avedøre finde navne, hvori
ordet dysse indgår. Vi ved dog intet om disse høje.
Til gengæld har vi kendskab til en række jordfund. I Søndervangkvarteret er fundet to meget store, groft tilhuggede økser.
De kan ikke have været praktisk anvendt, men må betragtes som
helligøkser beregnet til kultiske formål. Økserne var engang i
viceskoleinspektør J.P. Bangs eje, men de er senere overdraget til
Nationalmuseet.
På Hovedvejen 44 (Toftes gartneri) er på forskellige tidspunkter
fundet en hel lille stensamling. Det drejer sig om bageste del af
en tyndnakket økse (fundet 1932), en tyknakket, kort økse (fun
det 1946), en mejsel (fundet 1923), en bredægget flintøkse (fun
det 1948) og et fragment af en spydspids med tandet æg (fundet
1953).
Det gamle landbrug udpinte lidt efter lidt jorden. Man var der
for nødt til at bryde op med jævne mellemrum og starte jord
brug et nyt sted.
Man kan meget vel tænke sig et bondesamfund komme til Glo
strup og slå sig ned i en periode for derefter at vandre videre til
nye egne. Denne måde at leve på har været ganske almindelig.
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Bronzealder (1700 - 500 f.Kr.)
mkring år 1700 f.Kr. ændrede klimaet sig i Danmark.
Det blev varmere, og kvæget kunne gå ude hele året.
Men der var dog stadig regn nok til, at kornet var i
stand til at modnes. Bønderne havde således gode vilkår, og de
mest velhavende af dem fik på et tidspunkt kontakt med folk,
som kendte til et nyt og epokegørende materiale, nemlig bron
zen.
Guldet blev samtidig af stor betydning for samfundets velha
vende slægter, og solen med sin gyldne skive blev tidens domi
nerende guddom.
Der må have været udstrakte internationale forbindelser allerede

O

Det nye materiale var noget ganske andet end de kendte flin
tredskaber. Bronzen er som bekendt en legering, der består af
kobber og tin. Forholdet mellem de to kan selvfølgelig varieres
efter ønske. Et højt indhold af tin betyder stor hårdhed, et lavt
indhold betyder et blødere, mere sejt materiale.
Til anvendelse ved fremstilling af redskaber og våben åbnede
sig spændende, nye muligheder.
Til en start måtte man stille sig tilfreds med at importere de fær
dige varer fra udlandet, men fra ca. 1700 var man nået så vidt, at
en hjemlig produktion kunne startes. Bronzealderen i Danmark
er en realitet.

Der findes ikke bevaret gravhøje i Glostrup Kommune fra disse
fjerne tider. Man har dog kendskab til en enkelt, som engang
befandt sig på gården Frydenhøjs marker i Avedøre. Højen var
i årenes løb blevet pløjet næsten helt ned, da man i 1932 fandt
et bronzesværd, som åbenbart var nedlagt som offergave til gu-
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derne. Sværdet var brudt i tre stykker og havde en længde på 44
cm. En yderligere undersøgelse af fundstedet bragte desværre
ikke flere genstande for dagen.
Nær Kolbes tapetfabrik, som engang lå mellem Ejby Mosevej
og Brandsbjergvej, fandt en skoleelev i sommeren 1961 en lille
bronzeøkse, en såkaldt celt. Eleven bragte fundet til sin histo
rielærer, den navnkundige lokalhistoriker, Ejvind Tofte. Han fik
lov at studere den lille økse nærmere og skrev en artikel om den
i Glostrup-Bogen.
Tofte daterede den til ca. 800 f.Kr., men med de nye dateringer
af oldtidens tidsperioder skal vi nok gøre den 100 eller 200 år
ældre. Den havde en længde på 9,5 cm, var kraftig og forsynet
med en enkel udsmykning, som består af to rektangulære for
dybninger. Celten var tydeligvis et arbejdsredskab, og man kan
meget vel tænke sig, at den har været anvendt til at fælde den
gamle egeskov, som må have befundet sig her. Navnet Ejby
(=Egeby) er ikke valgt uden grund.

Efter undersøgelsen fik eleven sin økse tilbage, og herefter vi
des ikke, hvad der er sket med den. På Glostrup Lokalhistoriske
Arkiv fik vi i 2006 indleveret en bronzeøkse af samme type som
den beskrevne. Den var fundet i lokalhistoriker Aksel Hansens
efterladte bo, men vi kender hverken tid, sted eller andre om
stændigheder vedrørende fundet.

Denne celt befinder
sig nu på Glostrup
Lokalhistoriske
Arkiv
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Jernalder (500 f.Kr. - 800 e.Kr.)
Krise og myremalm
' ernalderen inddeles i tre forskellige perioder: Keltisk Jernal
der (fra 500 til Kristi fødsel), Romersk Jernalder (fra Kristi
fødsel til 400) og Germansk Jernalder (fra 400 til 800).

J

Navnene må siges at være velvalgte, da de omtalte folkegrup
per var aldeles dominerende i de pågældende perioder. Disse
politiske forhold fik stor betydning for vore forfædres historie.

Kelterne var et folk, som oprindelig boede i det østlige Frankrig.
De havde i løbet af de forrige århundreder langsomt bredt sig
over større og større dele af Europa og var blevet kontinentets
mest magtfulde folkegruppe. De stod fjendtligt mod såvel de
germanske folk i nord som de endnu temmelig svage romere i
syd.
For vore forfædre var disse forhold en regulær katastrofe. Det
betød nemlig, at de gamle handelsforbindelser, som de i århund
reder havde haft med især det mellemeuropæiske og sydøsteuro
pæiske område blev afskåret. De vigtige leverancer af kobber og
tin ophørte brat.
Samtidig indtrådte en dramatisk klimaforværring i Danmark.
Det blev koldere og mere regnfuldt. Mose- og hedestrækninger
voksede, lavtliggende marker blev oversvømmet, misvækst og
hungersnød ramte befolkningen. Om vinteren var det blevet
for koldt for kvæget, som måtte sættes på stald. Til det formål
opførtes langhuset ved siden af det gamle Bronzealderhus. Det
meget vandafhængige bøgetræ var en af de få vindere. Det var i
denne tid, at det fortrængte egen som det dominerende træ i de
danske skove.
19

Nogle mennesker opgav elendigheden og søgte mod mere ven
lige himmelstrøg, men andre blev og tog kampen op mod de
vanskelige forhold.
Den gamle plov, arden, havde mere end svært ved at arbejde
i den våde jord. Hvis landbruget skulle have en chance for at
klare de nye udfordringer, var det bydende nødvendigt at finde
på forbedringer.
Med menneskets velkendte evne til at overleve, når det for alvor
gælder, fandt man også denne gang en løsning. Svaret blev op
findelsen af den såkaldte muldfjælsplov, som betød et kolossalt
fremskridt. Ikke blot var den i stand til at klare arbejdet på de
våde marker, formentlig ved anvendelse af et hjulstel, men den
kunne også — i modsætning til arden — vende jorden, der således
blev langt mere effektivt behandlet.

De manglende forsyninger til kobberproduktionen var selvsagt
også et alvorligt problem, som krævede sin løsning.
Baggrunden for kelternes sejrrige fremmarch i Europa havde
været kendskabet til jernet, som blev anvendt til både redskaber
og våben, og som så ofte både før og siden tog vi også denne
gang ved lære af vore sydlige naboer.
Jernet blev også svaret på vore breddegrader. Jernholdig mosejord, kaldet myremalm, var lige ved hånden. Heraf kunne det
nødvendige råstof udvindes, og man slap endda for fremtidig
afhængighed af politiske forhold i udlandet.
Omstillingen til de nye tider er formentlig gået rask. Det drejede
sig jo i bogstaveligste forstand om liv og død for de små sam
fund.
Med myremalmen har Jernalderen i Danmark taget sin begyn
delse.
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Jernalderlandsbyen ved Banemarksvej
om det så ofte sker i arkæologien, blev også denne ældst
kendte bebyggelse i Glostrup opdaget ved en tilfældighed.
Det var en dag i 1958 under arbejdet med udgravningen
til Skandinavisk Motors lagerhaller ved Banemarksvej, at man
stødte på det, som skulle vise sig at være en landsby af anseelig
størrelse. Man fandt spor efter huse mod syd helt til Bromarks
vej og Hederavej. Mod nord havde landsbyen bredt sig ind over
baneterrænet til Sydvestvej. Anlæggelsen af jernbanen i 1840’erne havde dog ødelagt de fleste spor i denne del af bebyggelsen.
Der kunne konstateres mindst seks huse her på grænsen mellem
Brøndby og Glostrup, og et større udgravningsarbejde under
ledelse af ingeniør Arne Bjørn gik i gang.

S

Ingeniør Arne Bjørn leder udgravningerne ved Banemarksvej, 1958
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Potteskår fra Jernalderfundet nær banen. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Et af husene viste sig at være større end de øvrige og i bedre
stand. Det var placeret i retningen nordvest/sydøst og har haft
en størrelse på ca. 5 x 15 meter. Dets vægge var konstrueret
med stolper nedgravet i jorden, hvorimellem der var anbragt ris
fletning forsynet med lerklining. Til taget havde været anvendt
to rækker stolper placeret ca. 1 meter fra væggen. Det har for
mentlig været tækket med hø eller græstørv. Midt i huset fandtes
resterne af det åbne ildsted.
Bebyggelsen viste sig at være grundlagt i tiden lige omkring
Kristi fødsel, altså på overgangen mellem Keltisk Jernalder og
Romersk Jernalder.
Godt indkapslet i næsten vandtæt 1er fandt man et større antal
velbevarede dyreknogler. De stammede dels fra husdyr som
hest, ko, ged, får, svin og gås, dels fra skovens dyr som vildsvin,
hjort og rådyr. Det sidste viser, at jagten stadig supplerede forsy
ningerne. Mange af knoglerne var forarbejdet til redskaber.
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Rundt omkring fandt man gruber, som var ca. !/2 meter dybe og
1 meter i diameter. De viste sig at indeholde 1er, som var æltet,
behandlet og klar til brug. Man har kendt til alle finesser vedrø
rende processen, bl.a. har man vidst, at der skulle tilsættes en vis
mængde sand til leret for at sikre bæreevnen. Sandet har man
selv fremstillet ved at gløde og knuse granitsten.
Efter formning og tørring var leret klar til brænding.

Ovnene befandt sig 30-40 meter vest for det store hus, og en af
dem var meget velbevaret. Den har været både effektiv og rum
melig, og den overgår langt, hvad man ellers har mødt fra Jern
alderen. Der er ingen tvivl om, at vi står over for en storpro
duktion, som er blevet solgt til folk viden om. Glostrupovnen,
som den kaldes, har kunnet tåle op til 40 brændinger uden re
paration. Den er opbygget, så lervarer og ild befinder sig i hvert
sit rum, så risiko for skadevirkninger reduceres. Temperaturen i
ovnen har kunnet nå op på 1.000 grader.
Der blev også fundet ovne, som har været brugt til udsmeltning
af jern. Myremalmen har kunnet udvindes i den nærliggende
Glosemosen.
Keramik af høj kvalitet udgik således i lange tider fra det sydlige
Glostrup. Men en dag i det tredje århundrede sluttede virk
somheden brat. Ilden tog magten, og landsbyen brændte ned til
grunden. Beboerne måtte flygte og starte tilværelsen et nyt sted,
og de vendte aldrig
tilbage.
Man kan sige, at Glo
strup havde set sin før
ste industrielle virksom
hed. Jorden blev senere
brugt til landbrug.
Glostrupovnen. Fra Arne Bjørn: Ild og 1er, 1969
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Arkæologiske spor fra Hvissinge Vest fra perioden 300-500 e.Kr.. Det
morke felt forrest er levn efter et ildsted fra Jernalderen, 2. juni 2006

|

Hvissinge bliver til
e mange udgravninger til nybyggerier, veje, parke
ringspladser m.m. bringer jævnligt nye arkæologiske
fund for dagen. Man har derfor i Danmark indført
den udmærkede ordning, at når det sker, skal arbejdet straks
standses, og arkæologer tilkaldes.
I vor region har det gennem en årrække været Kroppedal Mu
seum, som har stået for de arkæologiske undersøgelser.

D

Fra slutningen af 1970’erne skete den store udbygning af Hvis
singe. Det var også her blot et spørgsmål om tid, før de mange
jordarbejder ville bringe nye fund for dagen, og det skete da
også.
Første gang var i 1984, da man fandt spor af bebyggelser på to
mindre områder nord og syd for Bystien. Dateringen lød på sen
Bronzealder og tidlig Jernalder. Bevarings forholdene var dog
ikke særlig gode, så man afstod fra en egentlig udgravning.
Fundene havde skærpet interessen for området, så da Glostrup
Kommune 15 år senere skulle byggemodne det såkaldte Hvis
singe Vest, var det ikke overraskende, at der kom nye fund for
dagen. Museet udførte fra 1999 til 2001 omfattende arkæologi
ske udgravninger, og resultaterne var særdeles gode.
Man fandt en landsby fra 300-500 e.Kr., altså ved overgangen
mellem Romersk Jernalder og Germansk Jernalder. Der havde
været mindst 11 samtidige gårde. Hver gård bestod typisk af et
langhus på ca. 20 meter, en art ladebygning og et ekstra udhus.
Desuden fandt man ca. 30 brønde.
Gode bevaringsforhold for blomsterstøv viste, at landsbyen
havde befundet sig i et træfattigt område. Der havde til gengæld
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Vestegnen med den planlagte hovedvej. Udsnit af Caspar Wessels kort fra 1768

været marker med mindst to forskellige kornsorter, nemlig rug
og byg.
Desuden fandt man otte træstiger, underdelen af en firhjulet
vogn og nogle reb af lindebast. Flere af stigerne befandt sig
endnu i de ned til 4 meter dybe brønde, hvor man måske har ar
bejdet med hør og hamp.
Med Jernalderlandsbyen i Hvissinge står vi over for det vigtigste
arkæologiske vidnesbyrd siden opdagelsen af pottemagerlandsbyen ved Banemarksvej. Alt tyder nemlig på, at vi har at gøre
med den første Hvissinge landsby. Landsbyer med endelserne
”um” og ”inge” er de ældste i Danmark, og de er netop opstået
i årene ca. 300 til 500 e.I<r.
De næste tre spørgsmål, som vi må stille os, er følgende: Hvor
kom disse mennesker fra? Hvorfor ligger landsbyen ikke under
den nuværende landsby? Hvad betyder navnet Hvissinge?

Man ser for sig pottemagerne ved Banemarksvej flygte fra de
res brændende landsby. Hvor har de slået sig ned? Er de draget
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mod nordøst? Kan det være deres efterkommere, som møder os
i Hvissinge Vest? Tidsangivelserne kan i hvert fald godt passe.
Til gengæld er der ingen keramikfremstilling i Hvissinge. Så en
ten har de opgivet det, eller også er det helt andre mennesker,
som vi står overfor. Vi må erkende, at vi ikke kan sige noget
med sikkerhed.

Det næste spørgsmål er til gengæld let at besvare. Man ved, at
landsbyerne dengang blev flyttet med jævne mellemrum, nogle
gange blot nogle få hundrede meter, andre gange et par kilome
ter. Årsagen til denne ejendommelige praksis, som er påvist over
hele landet, kendes ikke.

På et tidspunkt er Hvissinge blevet rodfast på sit nuværende
areal, og man har inddraget de omgivende marker til landbrug.
Det sidste spørgsmål handlede om navnets betydning, og de
første kendere af Glostrups historie var ikke i tvivl. De var helt
sikre på, at vi har at gøre med det gamle danske ord vese, som
betyder eng eller sump. Det tilsvarende tyske ord hedder Wiese
og bruges stadig i denne betydning. Danske landsbyer med vese
(vise) kendes i historisk tid som Vissing(e), og af dem ses ikke
så få.
Man kan desuden pege på stednavnet Vassingerød, som viser
hen til de såkaldte vaser, dvs. vandfyldte huller. I Hvissinge Vest
står grundvandsspejlet højt, og det støtter selvfølgelig hypote
sen.

Nu forholder det sig imidlertid sådan, at eksperter i stednavne
har en ganske anden opfattelse. Sagen er, at navnet Hvissinge
jo staves med h, og det ændrer forklaringen. De gamle lokalhi
storikere var selvfølgelig opmærksomme på problemet, men de
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mente, at h’et var et modefænomen: Nogle har ment, at stavnin
gen med h ville virke smartere eller finere. Derfor har en senere
tid tilføjet bogstavet. Med andre ord: De hævdede, at v, ikke h,
er det oprindelige begyndelsesbogstav.
Et opslag i værket Danmarks Stednavne viser følgende for nav
net Hvissinge, hvis man søger bagud i tid: 1966: Hvessinge (e i
stedet for i). 1914: Hvissinge (som i dag). 1862: Vissinge (uden
h). 1844: Hvissinge (med h). I tiden tilbage til 1682 skiftes med
og uden h, men så er det også slut. I 1664 staves med h, og såle
des forbliver det hele vejen tilbage til 1317, hvor navnet optræ
der første gang.
Konklusionen er, at vi har at gøre med det gamle danske ord
hwas (ru, skarp).
Endelig skal nævnes, at endelsen inge er et appellativ (fælles
navn): En person fra f.eks. skåne kaldes en skåning, og en hvas
(skarp) person bliver således en hvassing eller en hvissing.

Noget tyder altså på, at folkene i Hvissinge har haft ry for at
være hårde og skarpe. Eksperterne mener i hvert fald, at det er
den sandsynlige tolkning.

Vejskilt ved Hvissingevej umiddelbart syd for landsbyen, 17. juli 1944
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Vikingetid og Middelalder (800 - 1536)
En ny verden
anmark og de øvrige nordiske lande havde altid lig
get fjernt fra de store begivenheders centrum. Men
med vikingetiden ændredes dette forhold pludseligt.
Vikinger drog på plyndrings- og erobringstogter i store dele af
Europa, og de nordiske folk var pludselig blevet nogle, man
måtte regne med.
Samtidig kunne hjemvendte vikinger berette spændende ting fra
udlandet. Danmark havde fået kontakt. Landet var ved at være
modent til at blive europæiseret.
Hjemme søgte skiftende konger at samle riget under en fast
ledelse, ogi 10. århundrede skete noget så afgørende, at dets be
tydning næppe kan overdrives: indførelse af kristendommen.

D

Vikingetogterne sluttede i 1066, og Danmark var i hastig drift
mod Middelalderen. Kirke og kongemagt gik længe hånd i hånd
til gensidig fordel. Kirken havde brug for kongemagten til at
beskytte sig under etableringen af organisation og kirkebyggeri,
og kongemagten fik præsternes åndelige godkendelse. Senere
kom de to parter dog i hård strid om den egentlige magt i riget.
Med reformationen i 1536 indvarsledes nye og gennemgribende
ændringer i forholdet.
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Landsbyernes grundlæggelse

edens Hvissinge som nævnt er så gammel, at den har
startet sin tilværelse som vandrelandsby og først på
et senere tidspunkt er blevet rodfast, har Glostrup
Kommunes tre øvrige landsbyer altid ligget på samme sted. De
er alle væsentligt yngre end Hvissinge, der jo, som vi har set, hø
rer til blandt landets allerældste. De tre landsbyer er Ejby, Aved
øre og Glostrup. De fire landsbyer skulle tilsammen komme til
at udgøre et sogn.

M

Ejby er grundlagt i vikingetiden. Da vikingerne drog til Eng
land, anvendte de den stednavneskik, som de kendte hjemmefra,
og landsbyer med endelsen by blev i stort tal grundlagt i den
tids England. Et eksempel derfra kunne være Grimsby.
Ejby er formentlig grundlagt omkring år 900. I kilderne ses
navnet første gang i 1348, og her staves det Egæby. Fra midten
af 1800-tallet skrev man Egby. På forslag fra Stednavneudval
get vedtog Glostrup Kommunalbestyrelse i 1958 ændringen til
Ejby, som herefter bliver gældende retskrivning.
Navnets første led er eg, som henviser til egetræet. Man må for
mode, at den første landsby har ligget blandt egetræer, og betyd
ningen bliver således: Landsbyen med egetræerne.

Avedøre blev som Ejby grundlagt i vikingetiden. Skønt belig
gende ved Køge Bugt og geografisk adskilt fra de øvrige lands
byer blev den alligevel tilknyttet Glostrup Sogn. Vi møder nav
net Avedøre første gang i 1246.
Navnet er nært beslægtet med Rødovre og Hvidovre. Første
led er det gamle danske ord awarth eller aworth, som betyder
åværge (dvs. åbred). I Roskilde-bispens jordebog (ca. 1370) ses
betegnelserne Aworthæ-ydræ (Hvidovre), Aworthæ-øfra (Rød-
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ovre) og Awethæ-øræ (Avedøre). Sidste led (øræ) er betegnel
sen for en stenet strandbred, og ordet anvendes ikke sjældent
som tilknyttet en lokalitet længere inde i landet. Herefter skulle
Avedøre være en stenet strandbred for Rødovre og Hvidovre.
I 1974 blev Avedøre udskilt af Glostrup Kommune og indlem
met i Hvidovre Kommune.

Glostrup er den yngste af de fire landsbyer. Den stammer fra
Middelalderen og er efter al sandsynlighed grundlagt ca. 1150.
Perioden er kendetegnet ved befolkningsoverskud og stor øko
nomisk fremgang. Det betød nyt agerland og et væld af nye
landsbyer.
Som tidligere nævnt ses navnet første gang i et udateret brev
fra perioden mellem 1186 og 1197. Landsbyens grundlægger
kan have været en mand ved navn Glob, som ryddede plads til
sin Globs torp, dvs. Globs udflytterlandsby. De mange torp
landsbyer, som også kendes fra Sverige, har senere erstattet
torp-endelsen med rup, drup eller strup, og vi får således navnet
Glostrup.
Tydningen er dog ikke sikker. En anden mulighed er, at vi har at
gøre med ordet glop (sø eller mose), som skulle henføre netop
til Glosemosen (Glopstrup Mose).

Glosemosevej ender ved Rosenåen og grænsen til Brøndbyerne, 10. oktober 1943
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Den originale tegning af Glostrup Byvåben fra 1940

Forholdet mellem de fire landsbyer illustreres af Glostrup Byvå
ben, som blev godkendt af Indenrigsministeriet 9. august 1940.
Det viser i midten en kugle (globus), som skal symbolisere
gamle Globs udflytterlandsby, altså Glostrup. Som kommunens
hovedby er den solen, hvorom de tre øvrige landsbyer (liljerne)
Ejby, Hvissinge og Avedøre svæver.
Glostrups selvfølelse må have været til at tage og føle på.
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Hovedindgangen til Glostrup Kirkegård, 2. juni 2006

Glostrup Kirke
e gode tider i 1100-tallet kom ikke alene bønderne til
gode. Også kirken oplevede i disse år en fremgang
uden sidestykke. Overalt i landet skød de velkendte
Middelalderkirker op. Nogle blev opført af kongen, andre af
forskellige stormænd, de fleste af landsbybønderne selv.
Samtidig udvikledes kirkens organisation. Fra hedensk tid havde
man haft fælles tingsteder og helligsteder, hvor man mødtes ved
særlige anledninger. Man ”sognede” (søgte) sammen.
Disse sogne var der altså allerede, og kirken anvendte dem til
eget formål. Man fik på den måde foræret en passende indde
ling af landet og opførte så de nye kirker oven på de gamle hel
ligsteder, som i ordets bogstaveligste forstand blev trådt under
fode. Kirken stod som sejrherre.
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I Glostrup gjorde nogle særlige forhold sig gældende. Man kan
med rette undre sig over kirkens placering. Hvorfor blev den
ikke bygget i Hvissinge, som både var sognets ældste by og
geografisk i midten? Og hvordan kunne det gå til, at en så fjern
landsby som Avedøre kom til at indgå i fællesskabet?
Nogle har foreslået, at Glostrup Kirke kan være anbragt på et
af de omtalte, gamle helligsteder, men det er der aldrig fundet
arkæologisk belæg for.
En anden (og bedre) mulighed er hensynet til Avedøre. Vi ken
der ikke årsagen til, at landsbyen blev tilknyttet Glostrup Sogn.
Der har sikkert fundet nogle barske, politiske kontroverser sted.
Men hvis man betænker netop dette hensyn, bliver kirkens pla
cering i Glostrup straks meget mere logisk. Den bliver geogra
fisk set næsten central for alle sognets medlemmer.
Glostrup selv er højst sandsynligt grundlagt samtidig med den
nye kirke, måske endda af de samme folk. Der foregik som tid
ligere nævnt en stor indre ekspansion i Danmark i disse år, og
kirkebyggeriet har utvivlsomt trukket folk til stedet. En sogne
hovedstad er født.

Den første kirke i Glostrup har set meget anderledes ud end
den, vi kender. Men grundsubstansen er den samme, nemlig de
granitsten som endnu findes bag kirkens mure. Stenene havde
isen efterladt i sin tid, så byggematerialet har været let at finde i
naturen. Til de runde buer over døre og vinduer krævedes dog
et blødere materiale, nemlig kalksten. Det måtte skaffes fra Ros
kilde (frådsten) og fra Stevns (limsten).
Til at lede det håndværksmæssige arbejde krævedes ekspertise,
som ingen lokale folk har været i besiddelse af. Stenmeste
ren har været både agtet og efterspurgt, og det må have været
nærmest et under for bønderne at se kirkens mure rejse sig fra
grunden. Det arkitektoniske princip for romanske kirker blev
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også fulgt i Glostrup. Det betød, at kirken kom til at bestå af
skib, kor og apsis, men endnu ikke tårn eller våbenhus.
Det er sandsynligt, at byggeriet har været en fælles opgave, men
initiativet menes at være kommet fra slægten Snubbe. Det var i
hvert fald folk fra denne slægt, som i 1334 overdrog Glostrup
Kirke til Roskilde Domkirke.

Kirkens grundplan. De mørke partier viser den ældste del. Efter E Ponsaing, 1943

Kirken stod nogenlunde uændret i mere end 300 år. Men i sen
gotisk tid (1400-1525) var nye strømninger kommet til landet.
I 1470 var disse nået til Glostrup, og resultatet blev en række
dybtgående ændringer, som blev udført i løbet af de næste 5060 år.
Første punkt var nedtagning af skibets bjælkeloft. Det nye loft
kom til at bestå af to fag hvælvinger, og samtidig udskiftede
man vinduerne.
Næste punkt fulgte 30 år senere, da man fjernede det romanske
korparti. Det nye kor blev opført i samme bredde som skibet
og forlænget mod øst. Korets ydermur blev opført i teglsten,
medens man til den indvendige del genanvendte stenene fra det
nedrevne kor.
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Glostrup Kirkes klokketårn byder på et fascinerende skue, 29. april 2009

Endelig fulgte opførelsen af tårnet (ca. 1525), som efter gæl
dende praksis blev placeret mod vest. Det blev forsynet med
11 kamtakker, og der blev adgang gennem trappehuset på syd
siden. I kirketårnet blev senere anbragt to klokker. Den første
og mindste blev støbt i 1558 af klokkestøber Laurids Madsen
(København). Den anden og største daterer sig oprindelig fra
1708, men den blev i 1848 omstøbt hos virksomheden Gamst
og Lund, ligeledes København.
Umiddelbart nord for kirken findes kapellet. Det er opført ca.
1760 i rokoko-stil for daværende kirkeejer Hans Nicolai Nissen
og hustru Eva Cathrine Pechüle. To smedejernsdøre fører ind i
bygningen, hvor de to efter deres død i 1771 blev bragt til hvile
i to sortmalede egetræskister.
Både kirke og kapel var dengang hvidkalket og passede således
sammen på smukkeste vis. I 1874 opførtes våbenhuset, og selve
kirken blev skalmuret.
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Glostrup Kirkes døbefont, dåbsfad og dåbskande, 21. juni 2001

Glostrup Kirkes fornemme alterbillede, 29. april 2009

Inde i kirken finder man det smukke alterparti med en kopi af
den syvarmede olielampe fra Jerusalems tempel. De to altersta
ger er udført i 1756. Alterbilledet er fra 1864 og malet af Peter
Raadsig (1806-1882). Motivet er Kristus i Emaus.
Døbefonten er udført i skånsk sandsten og daterer sig fra kir
kens ældste tid. Dåbsfadet er af tin og udført i København
(1846). Dåbskanden er en tysk ølkande fra 1700-tallet.
Prædikestolen er udført af Trogels Snedker i København i 1635.
Den viser de fire evangelister indrammet af de såkaldte dydehermer: styrke, mådehold, tro, retfærdighed og klogskab.
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Krise og enevælde (1536 -1700)
Kongen og stormændene
en katolske kirke var meget mere end en kirkeorgani
sation. Den var ikke bare tidens altdominerende ån
delige magt, som kontrollerede folks religiøse forestil
linger og samvittighed. Den var også en økonomisk og politisk
magt i den helt store stil. Landets toneangivende familier sad på
dens højeste poster og bestemte landets politik. Roskilde Dom
kapitel havde f.eks. ved køb og testamentariske gaver opnået at
blive Sjællands største jordbesidder.
Disse forhold spillede en vigtig rolle for gennemførelsen af re
formationen. Kongen og en række verdslige stormænd så deres
interesse i overtagelse af kirkens ejendomme, og de støttede
derfor reformatorernes krav om en gennemgribende fornyelse
af kirken og dens religiøse praksis.

D

Med kirken ude af den politiske kampplads samlede interessen
sig i den følgende tid om forholdet mellem kongen og stormæn
dene. Efter en række ulykkelige krige i 1600-tallet endte striden
som bekendt med kongens absolutte sejr. Han blev enevældig i
1660, og de politiske forhold i landet blev ændret fuldstændig.
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Livet i landsbyerne
efolkningstilvæksten ill OO-tallet havde, som vi så, givet
sig udtryk i en mængde nye landsbyer. Det var på det
tidspunkt, at Danmarkskortet, som vi kender det, blev
tegnet. Landbruget var Danmarks altdominerende erhverv, og
sådan skulle det vedblive helt op i 20. århundrede.
Men hvordan levede og arbejdede danskerne så derude på lan
det?

B

På Danmarks store øer så man samme princip fulgt overalt.
Gårdene lå i samlet kreds omkring en plads, kaldet forten. Her
lå også gadekæret, hvor bønderne trak deres kvæg til vanding,
og som desuden kunne anvendes som branddam. På forten
befandt sig en række, store kampesten, samme antal som der
var gårde i landsbyen. Man kaldte det bystævnet, for her satte
bønderne hinanden stævne for at tage beslutninger af fælles in
teresse.

Piger ved Ejby Gadekær. Til venstre smedjen, til højre den oprindelige skole, 1906
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Hver gård havde et privat jordstykke, kaldet toften, som bon
den kunne udnytte efter eget ønske. Her havde han sin abildgård (frugthave) og kålgård (køkkenhave). Toftens størrelse var
vigtig, for den afgjorde, hvor stor en andel af bymarken den
enkelte gård rådede over: Toft er Agers Moder, hed det i de gamle
vedtægter.

Omkring landsbyen lå bymarken. Den var inddelt i tre vange,
som på skift blev brugt til dyrkning af rug, byg eller græs. Sidst
nævnte blev anvendt til græsning af kvæg. Den kaldtes også fæl
led, dvs. fæland (fæ=kvæg).

Fodermester Peter K. Nielsen på Hvissingegårds marker, ca. 1955

Hver vang var inddelt i et antal agerskifter (åse), som igen var
inddelt i agre. Hele dette komplicerede system skulle sikre, at
hver bonde fik præcis lige meget af den jord, som var god, dår
lig, sumpet, stenet osv. Udmålingen kaldtes rebning og foregik
efter det såkaldte solskifte, dvs. man startede, hvor solen stod
op, altså med den østligst beliggende gård i landsbyen.
Arbejdet med jorden foregik i fællesskab. Det var næsten umu
ligt for den enkelte bonde at komme til at behandle sin egen
jord. Det krævede planlægning at løse de mange praktiske pro
blemer, som fællesdriften førte med sig, og man kan forstå, at
der har været nok at tale om på bystævnet.
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Christian V’s Markbog
en enevældige regering ønskede naturligt nok styr på
landets finanser. Jordbeskatningen var en vigtig ind
tægtskilde, og man ville gerne gøre den så retfærdig
som muligt. Bønderne kendte jo alt til ordning og system, når
det gjaldt den indbyrdes fordeling af markerne, så regeringen
regnede med, at beskatningen ville blive lettere accepteret, hvis
den var retfærdig.
Man var selvfølgelig klar over, at man ikke blot kunne se på en
ejendoms størrelse. Man måtte også se på jordens bonitet (vær
di) som landbrugsjord. Der var brug for en gennemgribende
opmåling og taksering, og man foranstaltede nogle forsøg, som
dog ikke faldt heldigt ud.
Endelig i 1680’erne lykkedes det at gennemføre en landsdæk
kende, officiel, nummereret fortegnelse over al dansk jord:
Christian V’s Markbog indeholder den første matrikulering af
ejendomme i Danmark.

D

Glostrup Sogn modtog i juli 1682 en ganske talstærk kommis
sion, som skulle foretage det nødvendige arbejde med opmåling
og taksering. Den bestod af 82 mand, dels embedsfolk og skri
vere fra militæret, dels takseringsmænd fra bondestanden.
Alt blev nøje og grundigt udført, og vi har for første gang fået
fuldstændige og pålidelige oplysninger om de fire landsbyer i
Glostrup Sogn. Vi får besked om landsbyernes størrelse, om
markernes navne og fordeling mellem gårdene, om ejere og bru
gere samt om jordens bonitet.
Man fastsatte 14.000 kvadratalen som normareal for tilsåning
med 1 tønde korn og kaldte herefter arealet for 1 tønde land.
Udbyttet af jorden blev beregnet i tønder hartkorn, og skatterne
blev beregnet herefter.
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Jorden på de danske øer blev inddelt i fire klasser:
1. God eller middel byg-, rug- eller ærtejord: 2 tønder
land til 1 tønde hartkorn.
2. Ond, skarp og ringe jord, dog brugbar til rug-, bygog blandkorn: 3 tønder land til 1 tønde hartkorn.
3. God havrejord: 4 tønder land til 1 tønde hartkorn.
4. Middel og ond havrejord: 6 tønder land til 1 tønde
hartkorn.

Jorden i Glostrup Sogn er de fleste steder af høj kvalitet. Den
blev derfor næsten overalt placeret i klasse 1 eller 2. Man skal
ikke lade sig narre af ordene ond og skarp i klasse 2. Den beteg
ner blot en forskel fra klasse 1. Denne såkaldte onde bygjord er,
som det ses, faktisk dobbelt så god som 4. klasses middel/onde
havrejord.
Markbogen for landsbyerne i Glostrup Sogn findes i afskrift på
Glostrup Lokalhistoriske Arkiv. Den giver en række vigtige op
lysninger.

Glostrup havde i alt 8 gårde. 4 af dem tilhørte kongen, 2 stif
telsen Vartov, 1 sognepræsterne ved tre kirker i København, og
den sidste var præstegården.
Dertil kom 13 huse uden jordtilliggende: 4 holdshuse, 2 kirke
huse, 1 hus tilhørende Vartov, 4 gadehuse, degnehuset og 1 hus
ved kongevejen i Østervang.
Holdshuse var især beboet af håndværkere og andre af det
praktiske livs folk. Gadehuse var gamle bygninger, oftest ved
byens gadekær, hvor de fattigste daglejere og skyldnere var an
bragt.
Bymarkens tre vange kaldtes Øster Vang, Vester Vang og Nørre
Vang. Vangene var inddelt i 46 åse og 534 agre.
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Hvissinge havde som Glostrup 8 gårde. 6 tilhørte kongen, 1
Vartov og 1 de ovennævnte sognepræster i København. Lands
byen havde 12 holdshuse, hvoraf de 9 var ejet af kongen.
De tre vange kaldtes Sønder Vang, Vester Vang og Nordre Vang
og var inddelt i 44 åse og 563 agre.

Hvissinge Bymark med påførte navne på markerne, 1786

Ejby havde også 8 gårde, som alle tilhørte kongen, samt 4
holdshuse. De tre vange kaldtes Hvissinge Vang, Hersted Vang
og Herlev Vang. Der var 69 åse og 738 agre.
Avedøre var den største af de fire landsbyer. Her var i alt 12
gårde, hvoraf de 11 var ejet af kongen, 1 af Vartov. På dette
tidspunkt var der kun to vange, nemlig Vester Vang og Øster
Vang. Ved udskiftningen i 1787 var tallet dog ændret til tre.
Landsbyen havde 78 åse og 809 agre.
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Marknavnene
forestille os tidens landsbyer med gårde og
tynde tæt op ad hverandre. Men hvordan så der
ud mellem bebyggelserne?
En senere tid har drænet og ryddet og planeret. Store land
brugsmaskiner arbejder i vore dage ubesværet på jorderne, og
markerne står som en smuk, bølgende kornmark.

Sådan var det ikke dengang, tværtimod. De bevarede marknav
ne taler deres tydelige sprog om vanskeligheder og forhindrin
ger for bondens arbejde. Navnet Torneagre i Ejby, Glostrup og
Avedøre vidner om et uigennemtrængeligt krat. Navnet mose
optræder jævnligt, og særligt slemt har det været lige nord for
nutidens Sportsvej, hvor vi præsenteres for Vandfallsstøckerne.
De mange sten, som isen efterlod, ses i navnet Stenager i Hvis
singe.
Tidselbjerg i Ejby og Klinteagre i Hvissinge fortæller om be
sværligt ukrudt.

Marknavne kan også fortælle om ældre tiders skikke. Smørkage
agrene i Ejby vidner om et gammelt frugtbarhedsritual. På mar
ken fandtes en stor, flad sten. Når foråret kom med solskin og
varme, anbragte man en stor klat smør, en såkaldt kage, på ste
nen. Smørret smeltede, løb ned ad stenens sider og forsvandt i
mulden. Man håbede så, at forsynets magter ville give god høst.
Sillerøgelsagrene i Avedøre vidner om det fiskeri, som ikke
overraskende har fundet sted nede ved Køge Bugt.

De gamle navne har undertiden fundet anvendelse i moderne
tid. Eksempler kunne være Ravnager, Flemager, Langager,
Stenager og Kindebjerg.
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I DENNE KIRKE
ER JESU CHRISTI EVANGELIUM
FORKYNDT AF

1560 AUGUSTINUS
1584 SIMON JENSEN
1610 MORTEN CLAUSEN
1660 HENRIK GOSSMANN
1660 IVER J. FØRST
1673 ULRIK P. HELT
171 1 KNUD A. FRIIS res.kapl.
1714 JØRGEN GANTZEL
1746 PEDER AAGAARD
1770 HANS J. BIRCH
1701 CHRISTOFFER NYRUP
1805 NIELS SCHOUSBOE
1852 JACOB L.HANSEN
1858 CARL F. STUB
1802 H. LUDVIG KOCH
1008 HERMANN F. KOCH
1030 CHARLES NEDERMARK
1055 KNUD LANGBERG
1982 KNUD MAGNUSSON
1907 FLEMMING G. MØLLER

l-ji oversigt over Glostrup Kirkes præster 1569-1982 ses i kirken, 29. april 2009
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Præst og kirke
fter reformationen var kirken som nævnt ikke længere
en politisk magtfaktor. Men det betød ikke, at den var
uden betydning. Embedet som sognepræst var agtet
og indehaveren en betydningsfuld mand, som prædikede om tro
og moral i kirken og forrettede livets store begivenheder, dåb,
bryllup og begravelse. Man gik til gudstjeneste om søndagen
som en selvfølgelig ting, også selv om man måske ikke havde
lyst. Frygten for hvad naboerne ville tænke, har været et vigtigt
argument for at møde frem.

E

Den herskende kirkelige retning har man kaldt Luthersk orto
doksi. Bibelens ord stod fast, og man nærede en urokkelig tillid
til Guds forsyn. Salmedigteren Thomas Kingo gav på smuk
keste vis det digteriske udtryk for tidens tro, men hvordan var
egentlig virkeligheden ude i et sogn som Glostrup?

De første ca. 35 år efter reformationen tier kilderne om livet i
Glostrup Kirke. Den første præst, vi hører om, er en mand ved
navn Augustinus Lydicksen. Han var embedets indehaver ca.
1570-1582, og det var ikke nogen succes. De ovenfor omtalte
bemærkninger om den agtede præst holder ikke her. Tværtimod
lykkedes det præsten at komme så grundigt i konflikt med sine
sognefolk, at de indberettede ham til myndighederne. Han hav
de ifølge anklageskriftet opført sig så aggressivt og urimeligt, at
der var blevet forfattet en smædevise om ham.
Indberetningen førte til, at han blev dømt ”officio ecclesiastico”, dvs. frataget sit embede som præst. En appel til den hø
jeste ret betød blot en stadfæstelse af den tidligere dom. Hvor
dan det siden gik præsten, melder historien intet om.
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Den nye præst i Glostrup, Simon Jensen (ca. 1545-1619), skulle
komme til at beklæde embedet i årene 1582-1619. Han var vist
nok medhjælper for sin forgænger i et par år, men ellers er der
ingen oplysninger om ham.
Til gengæld vides det, at hans søn, Nils Simonsen Glostrup,
blev biskop over Oslo og Hamar Stifter. Efter tidens skik latiniserede han sit navn og kaldte sig Nicolaus Simonis Glostrup.
Vor bys navn er således med ham fløjet til de højeste tinder hos
vort norske broderfolk. Hans karrieres store succes skyldtes en
heldig forbindelse til landets konge, Christian 4.
Morten Clausen (ca. 1590-1660) var søn af borgmester Claus
Mortensen i Holbæk og præst i Glostrup 1619-1660.1 slutnin
gen af sin embedstid fik han svenskekrigene og Københavns
belejring helt ind på livet. Noget tyder på, at han i lighed med
en række andre præster på Sjælland i 1659 blev afsat af besættel
sesmagten, som ønskede sine egne kandidater. Efter fredsslut
ningen har der været total forvirring om, hvem der var de rette
indehavere af embederne. Glostrup kan meget vel have været i
den situation.
Det blev en mand ved navn Henrik Gosman (ca. 1624-1669),
som overtog præsteembedet i Glostrup i 1660, og han har næp
pe været begejstret over det syn, som mødte ham. Krigene hav
de betydet plyndringer og ødelæggelser af kirkerne i landsbyer
ne nær København, og Glostrup var ikke gået ram forbi. Kirken
var alvorligt beskadiget, som et bygningssyn senere skulle vise.
Gosman fik bare ni år på posten. Han døde i 1669 og efterlod
sig en enke og en datter.
Præsteembedet i Glostrup blev 1669-1673 varetaget af Iver Jochumsen Først. Med embedet fulgte forgængerens enke, som
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han giftede sig med. Det var en helt almindelig fremgangsmåde
i kongeriget, men det er det eneste eksempel fra Glostrup.
I 1771 kom endelig en kommission på fem mand for at besig
tige skaderne efter krigene. Det stod hurtigt klart, at det ville
blive en bekostelig affære at reparere kirken.

Trappen til Glostrup Kirkes tårn, 29. april 2009

Ulrich Pedersen Helt (1645-1715) blev efter ordre fra højeste
sted indsat som sognepræst i Glostrup. Han beklædte embedet
1673-1714, altså i mere end 40 år. Med ham kom en praktisk og
pålidelig mand til byen. Bønderne gav ham en række tillidshverv
og har åbenbart godt kunnet lide ham. Han har formentlig for
stået deres tankegang og havde, som de, en sikker sans for øko
nomi. Denne evne gjorde ham efterhånden ganske velstående,
således som det ses ved skiftet efter hans hustru i 1697.
Hans ældste søn var egentlig udset til at blive hans efterfølger,
men uvist af hvilken grund forlod denne i 1714 byen for at
blive præst i Sæby og Gershøj. Det har tydeligvis været et hårdt
slag for den gamle mand, som straks efter nedlagde sit embede.
Allerede året efter døde han.
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manen nd imellem MrMierq cq l/lo/lriip den s Celeber mp
^oikicIiqc . Hei/hed Lironpnndxn ccinmanderte rod dette. //laneuvre det eßen/ive

or/. t/rrr C/enerat Ma/or-Leth detdefen/i ve fàrps.

Roskildevej mellem Frederiksberg og Glostrup. Set mod vest, 1795
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Oplysning og landbrugsreformer
(1700 -1800)
Den enevældige monark
erioden er enevældens storhedstid. Kongeloven (1665)
havde givet den danske konge al magt i riget, og han
stod derefter alene til ansvar overfor Gud. I landet var
der ingen politiske diskussioner eller brydninger mellem sam
fundsgrupperne. Undersåtterne skulle rette ind og helst vide så
lidt som muligt, så kongen og hans ministre kunne drive politik
uden protester.

P

Matrikuleringen af jorden (Markbogen) havde været et vigtigt
skridt. Man havde fået overblik over forholdene, men der var
endnu kun tale om en beskatningsmetode, ingen egentlig social
reform. En sådan var bydende nødvendig, og den blev det ikke
mindre, som tiden gik.
For at hjælpe handelen måtte man endvidere tage skridt til at
udbedre og udbygge landets veje, og nogle mente, at man måske
skulle overveje noget så dristigt som at indføre undervisnings
pligt for børn. Ganske vist er uvidende mennesker lettere at
kontrollere, men deres bidrag til samfundsøkonomien bliver
unægtelig derefter.
Ude i Europa var Frankrig den førende nation. Staten, det er mig,
udtalte Ludvig 14, konge 1643-1715, og andre landes fyrster så
med misundelse på det franske eksperiment. Alle vegne forsøgte
fyrsterne at efterligne Frankrig, for her var en effektiv økonomi,
dygtige ingeniører, teknikere, kunstnere og filosoffer. Rationalis
men som udtryk for sund fornuft var den bærende idé.
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Logik, matematik og rette linjer var på mode, og resultaterne
var rent ud forbløffende. Oplysning, viden og dygtiggørelse var
baggrunden for det hele.

På den måde kunne det kun gå fremad, og naturligt nok blev
alt fransk, og da især det franske sprog, anset for at være no
get ganske særligt, som overklassen i Europa måtte tilegne sig.
Fransk blev diplomatsproget og overklassens fælles udtryk.
Som vi senere skal se, kom franske vejbygningsingeniører til at
spille en vigtig rolle i Danmark (og Glostrup), og det skete et
halvt århundrede efter, at vor egen Ludvig Holberg (1684-1754)
havde kritiseret dyrkelsen af det franske, som efter hans mening
havde udartet til rent snobberi.

Sognets første skole lå i Hvissinge. Her lærerboligen set fra havesiden, ca. 1909
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Skolen i Hvissinge

U

ndervisning af alle børn er for os en selvfølge. Men
egentlig er idéen ikke særlig gammel, og virkeliggørel
sen af den er kun et par århundreder borte.

Hvis vi kaster et blik tilbage på Middelalderen, vil vi nok finde
skoler, men de var alle tilknyttet kirker og klostre, og formålet
med dem var alene at levere veluddannede folk til de kirkelige
embeder. Få eller ingen kunne dengang finde på at foreslå noget
så forrykt, som at almuens børn skulle modtage regelmæssig un
dervisning. Bøndernes børn havde intet at gøre på skolebænken.
De havde rigeligt at se til som medhjælp i landbruget, hvor det
i bogstaveligste forstand gjaldt livet at sikre næste års høst. På
gårdene havde man brug for alle hænder, selv de mindste.
Den urolige tid omkring reformationen havde blandt meget an
det givet næring til sådanne idéer, og selveste Christian 2., konge
1513-1523, udstedte love, som befalede degnene at undervise
børn i læsning, skrivning, regning og religion. Men kongens tid
på tronen blev kort, og i 1523 blev hans forordninger ophævet.
Tiden var slet ikke moden til så vidtgående lovgivning.

En smule undervisning fandt dog sted i de landsbyer, hvor der
var kirker. Her boede degnen, og efter reformationen blev det
hans opgave at bibringe børn og unge viden om katekismus og
salmer. Der var tale om ren udenadslære og kan vel knapt kaldes
skole, da børnene hverken lærte at læse eller skrive.
De konservative kræfter havde altså vundet det første slag om
skolen, og foreløbig skete intet som helst nyt. Bønderne og de
res børn var stadig analfabeter, og myndighederne var ikke til
sinds at ændre på det.
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Men ude i de små samfund begyndte der så småt at ske noget.
I løbet af 1600-tallet vågnede interessen for at lære at læse, og
mange steder tog folk sagen i egen hånd. Det foregik som of
test på den måde, at man hyrede en læsekyndig mand af almuen
som skolemester. Aftalen gjaldt for en vinter, dvs. fra ploven gik
ind, til den gik ud igen.
Undervisningen fandt sted i private huse, og kravene til lærerens
kvalifikationer var beskedne. Man ønskede en gudfrygtig, skikkelig
karl, som er dygtig til at informere ungdommen. Betegnende for for
holdene er bemærkningen, at han ikke måtte søge kro og holde drik.
Lønnen til læreren var så ringe, at han måtte have et bierhverv
som f.eks. landarbejder eller spillemand for at kunne overleve.

Trods al elendighed var noget vigtigt sat i gang. Folk ønskede
organiseret undervisning. Tiden var blevet moden til en egent
lig skolelov, og Frederik 4., konge 1699-1730, har næppe været
i tvivl om rigtigheden i sine idéer, da han 28. marts 1721 lod
publicere gudeligeforsæt, nemlig 240 skolers opbyggelse. Skolerne
kunne selvfølgelig kun blive opført på kongens egne besiddel
ser, krongodset. Dette var inddelt i militærdistrikter, som skulle
stille ryttere til hæren, og den samme inddeling blev anvendt til
de nye skoler.

I Storkøbenhavn blev der bygget i alt 19 skoler, og de var alle
ens. Skolen i Hvissinge var blandt de først opførte (1722), og
den skulle også dække Glostrup og Ejby.

Avedøre derimod fik ingen skole, og her fortsatte praksis som
ovenfor beskrevet, indtil en række gårdmænd tog sagen i egen
hånd. De var efterhånden blevet så utilfredse, at de for egen
regning i 1781 opførte landsbyens første skole. De fik dog efter
følgende økonomisk tilskud fra myndighederne.

54

Hvissinge Skoles rytterskoleplade med Frederik Rostgaards berømte vers

Skolen i Hvissinge bestod af to dele: skolestuen med de vel
kendte trefags vinduer samt lærerboligen bestående af to værel
ser og køkken. Over indgangsdøren lod kongen sætte en sten
med de berømte vers, forfattet af Frederik Rostgaard (16711745):
Halvtredsindstyve A.ar, Gud, har du mig opholdet
A.t Sygdom, Kriig og Pest mig intet ondt har voldet;
Thityderjeg min Tack, og breeder ud Dit Navn
Og btygger Skoler op, defattige til Gavn.
Gud, lad i dette Værck Din Naades TtyIde kiende,
Gad denne min Tundat^ bestaa til Verdens Ende,
Ead altidpaa min Stool én findes af min Ætt,
Som mener Dig min Gud og disse Skoler rcett.

Glostrup Sogn havde fået sin første egentlige skole med fast
lærer. Alle børn fra femårsalderen havde pligt til at møde, og det
gjaldt både sommer og vinter. Særligt om vinteren må det have
været forfærdeligt for små børn at begive sig ud på veje, som
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Hvissinge Skole. I 1923 blev lærerindebygningen til højre opført, ca. 1930

nærmest var ufremkommelige. Der er da også eksempler på, at
gårdejerne har sagt stop og i stedet lejet en lærer for vinteren
frem for at sende børnene til Hvissinge.

Skolens fag var læsning, skrivning, regning og kristendom. Læ
reren var alene om undervisningen, og han fik gennem årene
stadig flere børn at se til. I 1806 hører vi, at børnetallet er nået
op på 120, hvilket tvinger myndighederne til at gribe ind.

For sin møje fik læreren ret til brug af skolelodden, som var på
3 tønder land, nogle naturalier og en yderst beskeden løn. Skole
mestrene skal ligesom andrefattige Folk have et Kvartals Lønforud, hed
det. Ingen kan være i tvivl om lærerens sociale position. Til gen
gæld var undervisningen af landbefolkningen kommet i faste
rammer, og nye fremskridt ventede forude.
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De gamle veje
øbenhavn var allerede i 1000-tallet et internationalt
handelscentrum. Den blev snart landets vigtigste by og
. overtog rollen som hovedstad fra Roskilde.
Behovet for en landevej mellem de to byer var stort, og den
blev da også snart anlagt. Af naturlige årsager kom den til at
gå gennem Glostrup, som således fik vigtige forbindelser mod
både øst og vest.

K

Roskilde Landevej var navnet, og den fulgte den nuværende ho
vedvej fra Damhussøen til Glostrup. Omtrent hvor Vestvolden
mange år senere skulle opføres, svingede den pludselig mod
nord, snart igen mere vestligt, og nu fulgte den næsten præcist
den nuværende Dalvangsvej frem mod krydset ved Erdalsvej.
Lige øst herfor lå en for længst forsvunden kro, kaldet Glo
struphus, hvor rejsende kunne hvile og nyde bordets glæder.
Der kunne også være god grund til at fejre, at man var sluppet
helskindet forbi Glostrup Hule, en skovklædt sænkning om
kring den senere bypark, der var berygtet for sine landevejsrø
vere.

Glostrup Hule er i dag en fredelig vejstrækning i byen, 4. oktober 2004
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Fra Dalvangsvej drejede vejen igen mere nordligt og fortsatte
ad de nuværende veje, Sofielunden og Mellemto ftevej, i ret
ning mod vor tids Nordre Ringvej. Vest herfor fortsatte den ad
Gamle Landevej, hvis navn viser, at det faktisk var her forbin
delsen lå.
Hvis man følger ruten på et matrikelkort, vil man opdage, at ve
jen følger ejerlaugsgrænsen mellem Hvissinge og Glostrup.

Hovedvejen nær den senere Byparkvej. Beplantningen foroven viser markskellet
til Hvissinge. Sidstnævnte strækker sig længere mod syd, end mange tror, ca. 1937

Tidens veje var ikke af høj kvalitet. Der skulle ikke køre ret
mange hestevogne på dem, før de blev ødelagt, og for Christian
4., konge 1588-1648, var det helt utåleligt.
Han lod derfor ca. 1640 anlægge en ny vej fra Glostrup til Ros
kilde. Den fulgte stort set vor tids hovedvej og kaldtes Konge
vejen. Den var nemlig alene forbeholdt ham, hans følge samt
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de standspersoner, fremmede gesandter m.fl., som kongen ville
godkende som vigtige nok til at færdes her.
Vejen blev lukket med bomme og overvåget. Men på et tids
punkt stoppede både kontrol og vedligeholdelse, og lokale bøn
der begyndte at bruge vejen. Til sidst forsvandt den helt og blev
pløjet ned. I 1720 ses den ikke længere på noget kort.
Den gamle Roskilde Landevej var igen den eneste forbindelse
fra København til Roskilde, og den blev efterhånden noget slidt.
Strækningen var den mest trafikerede i landet, og med den nye
holdning til handel og effektivitet kan det ikke undre, at regerin
gen tog sagen op.

Ønsket om anlæggelse af en ny og moderne hovedvej til Ros
kilde tog form i 1764. Tre franske ingeniører under ledelse af
Jean Marmillod ankom fra Paris til København, og herefter tog
udviklingen fart. Marmillod fik titel af ”Ober-Wey-Inspecteur ”
og tildelt den fyrstelige gage af 2.500 rigsdaler om året. Selve
byggeriet blev beregnet til at koste 92.000 rigsdaler, og 5. juni
1770 blev det første spadestik taget. Det skete ved Hedehusene,
og arbejdet skulle komme til at vare lidt over tre år.
Vejen blev efter tidens skik anlagt så lige som muligt. En min
dre afbøjning mod syd var dog uundgåelig pga. Glostrup Kirke.
Hovedvejen, som vi kender den, var født.

Bemærk knækket ved Glostrup på den ellers så lige landevej. Kort fra ca. 1850
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Vilhelm Kyhn: Landskab ved Roskilde Landevej, Radering, 1849

Vejbyggeriet var avanceret. Man afgravede jorden, stampede
bunden fast og anbragte store sten med mindre sten indkilet.
For at gøre vejbanen mere elastisk anbragtes dernæst et lag 1er.
Så fulgte et lag mindre sten samt et gruslag. Ved siderne blev
endelig placeret kantsten.
Som man kan forstå, krævede metoden store mængder sten og
grus. De lokale bønder var hoveripligtige under kronen, og de
blev beordret til at køre sten til vejen. En avis tog spørgsmålet
om det hårde arbejde op, og da det kom frem, at stiftamtmand
Prøck havde sagt, at ”ploven skulle hvile, og bonden under de
alvorligste tvangsmidler tilholdes at køre sten”, blev regeringen
urolig. Den frygtede opinionen, og Prøck blev afskediget.
Selv under enevælden måtte der tages hensyn til den offentlige
mening.
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Milestenen ved Glostrup Kirke, 16. juli 2007

I 1773 var arbejdet afsluttet på strækningen København-Roskilde, og man kunne fortsætte mod Korsør. Samtidig blev der målt
op °g placeret milesten. I Glostrup blev 1'A milestenen opstillet
ved kirken og 1 % milestenen ved indkørslen til Kroghslyst.
Til sidst kunne man konstatere, at bevillingen på 92.000 rigsda
ler ikke kunne slå til. Regningen endte på 108.000 rigsdaler. Sto
re byggeprojekter havde det åbenbart i fortiden som i nutiden:
De overskrider stort set altid budgettet.
Det var ikke kun Glostrup, som kunne glæde sig ved en tidlig
vejforbindelse til København. Den gamle vej til Køge (ikke at
forveksle med nutidens Gammel Køgevej) gik fra Vesterbroga
de over Valby, Hvidovre og Avedøre, videre til kysten ved Store
Vejle Ådal og derfra til Køge. Avedøre lå altså på strækningen
og har derfor haft del i denne vigtige forbindelse.
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Efterhånden blev vejen opkørt og en sump af pløre og ælte. De
vejfarende prøvede at slippe for de værste forhindringer ved at
køre ind på markerne til stor irritation for bønderne. Det kom
undertiden til direkte konfrontationer, så noget måtte gøres.
Løsningen blev ikke reparation, som vel havde været det nem
meste. Man valgte i stedet at anlægge en ny og sydligere vejfø
ring, nemlig den vej som vi kender som Gammel Køge Lan
devej (ca. 1720). Den oprindelige vej forfaldt og blev nedlagt i
slutningen af 1700-tallet.

Hvissingestien ved Nørre Allé. Til højre Sofielundsparken, 28. maj 1944

Samtidig med bygningen af den nye Roskilde Landevej anlag
des Hvissingevej. Det betød, at den gamle, direkte forbindelse
til Hvissinge blev reduceret til en sti. Vejen var i århundreder
blevet anvendt af kirkegængere fra Hvissinge, og da Hvissinge
Skole i 1722 begyndte sin virksomhed, blev vejen naturligt nok
taget i anvendelse af Glostrups skolebørn.
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Kirkestien eller Hvissingestien, som den kaldtes, passerede de
senere veje, Skolevej, Heggelunds Allé og Nørre Allé. Den fort
satte et stykke umiddelbart syd for den senere Langagervej, som
den siden løb sammen med. Ved vejen stod et smukt elmetræ,
som var et yndet udflugtsmål for kærestepar. Træet blev på et
tidspunkt fredet, og end ikke udbygningen af Hvissinge kunne
true det. Det kom til at stå i haven til ejendommen Langagervej
4L
I 1995 fik træet desværre elmesyge, og fredningen blev ophævet.
Det følgende år fældede grundejeren det kendte træ, som opnå
ede den ærværdige alder af ca. 250 år.
Af andre gamle veje kan nævnes vejen fra Glostrup til Hersted
øster. Den løb fra Østervej over sygehusets nuværende areal til
Gamle Landevej. Den nuværende Herstedøstervej blev anlagt
efter den såkaldte udskiftning af markerne (1792), som vi vil se
nærmere på i næste afsnit.

Folkene i Avedøre benyttede som bekendt Glostrup Kirke, og
vejen gik forbi den gamle mølle i Brøndbyvester ad den såkaldte
Gammel Kirkevej.
Både Hvissinge og Ejby havde selvfølgelig vejforbindelser til
nabolandsbyerne.
En særlig vigtig vej var Ejby Torvevej. Den var egentlig anlagt
som tingvej, idet Smørum Herredsting i en periode var placeret
i Ejby.
Vejen blev imidlertid også brugt af bønder på vej til marked, og
den trafik fortsatte længe efter, at tinget var flyttet. Statenevej
var en del af torvevejen, som førte igennem Ejby (Ejby Torve
vej), videre ad den for længst nedlagte Rødovrevej til Sortevej
og derfra til Rødovre.
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U dskiftningen

ronens overtagelse af store dele af kirkens godser ved
reformationen gav den kontrol over 50% af landet.
. Adelen beherskede 40%, og de frie bønder rådede
over resten. For at skaffe penge til krige og andre udgifter solgte
kronen efterhånden halvdelen fra. Det storkøbenhavnske om
råde forblev dog på dens hænder.
Bønderne på vor egn blev altså fæstere under kronen, og det
var langt at foretrække for det tvangsarbejde (hoveri), som fandt
sted på adelsgodserne. Kronens bønder langs den nye hovedvej
blev ganske vist tvangsudskrevet til at køre sten, men sådanne
krav hørte til sjældenhederne. Normalt betalte de blot en penge
afgift og kunne så få lov at passe deres jord i fred.

K

Medens adelsbønderne skulle stille med heste til arbejdet på
godserne, havde krongodsbønderne behov for færre heste. De
kunne i stedet holde køer og tjene mere. På Vestegnen er jorden
desuden frugtbar og giver godt udbytte. Med de nye skoler blev
analfabetismen afskaffet, og almuens børn fik en grundlæggen
de viden. Bønderne i det storkøbenhavnske område var bedre
stillet end de fleste.

Danmark blev i første halvdel af 1700-tallet ramt af en alvorlig
landbrugskrise. Fra århundredets midte vendte konjunkturerne
ganske vist, men regeringen var blevet urolig. Man frygtede gen
tagelser, og landets myndigheder og eksperter overvejede, hvad
der kunne gøres.
Man forsøgte sig med nye dyrkningsmetoder, forbedrede korn
sorter og mere moderne redskaber. Et stort fremskridt var den
engelske svingplov, som både var mere effektiv på marken og
krævede mindre hestekraft.
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Nogle godsejere var villige til at gå mere radikalt til værks. De
mente, at det gamle dyrkningsfællesskab var umoderne, og de
foranstaltede forsøg med en helt ny måde at drive landbrug.
Hovedtanken var, at den enkelte bonde skulle have sine jorder
udskilt af fællesskabet. Hans jorder skulle samles, således som
vi kender det i vore dage. Han skulle selv være ansvarlig for pas
ning af både marker og husdyr, og han behøvede ikke mere at
spørge andre til råds.
Det forhindrede ham selvfølgelig ikke i at diskutere ting af fæl
les interesse med sine naboer. Det afgørende ved forslaget var,
at han nu fik incitament til at afprøve nye metoder og lyst til at
gøre en ekstra indsats. Han var ikke længere afhængig af kon
servative landsbybønder.
Regeringen var ikke i tvivl. Udsigten til en større landsbrugs
produktion var af afgørende vigtighed for landet. Den så store
muligheder og indførte derfor en række forordninger til sagens
fremme.

Det spændende var nu, hvordan bønderne ville tage imod for
slaget. Myndighederne valgte at gå forsigtigt frem og lod bøn
derne diskutere på bystævnet, som de var vant til. Dernæst gav
man kontante fordele til dem, som tog springet og lod deres jor
der udskifte. Ledende skikkelser virkede ved eksemplets magt,
og gradvist overvandt man den indgroede skepsis.

De hyppige ildebrande var en oplagt mulighed for at få skred i
tingene. I 1776 var to gårde i Ejby brændt, og myndighederne
tilbød de ramte gårdejere betydelig økonomisk hjælp til gen
opførelsen under forudsætning af, at de ville lade deres jorder
udskifte. Den ene, Peder Andersen, der var indehaver af Spir
gården, accepterede, og han blev således den første ”moderne”
landmand i sognet.
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I Glostrup brændte tre gårde i 1787, og atter forsøgte man at
overtale landsbybønderne til udskiftning. Myndighederne pres
sede på for at få hele landsbyen udskiftet, eller i det mindste de
berørte bønders ejendom, men forgæves. Lidt for kraftigt pres
betød endnu engang massiv modstand.
Efterhånden fik flere og flere bønder dog øjnene op for de nye
muligheder, og landsbyerne blev gradvist udskiftet. Man benyt
tede den såkaldte stjerneudskiftning, som havde den fordel, at
gårdene kunne blive liggende, hvor de var. Markerne kom her
efter til at stråle ud fra landsbyen i form af en mere eller mindre
uregelmæssig stjerne. Der var også eksempler på bønder, som
tog det helt store spring og flyttede væk fra landsbyen til nyop
førte gårde på den hidtidige bymark.
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Her i sognet skete den endelige udskiftning først i Avedøre
(1780), fulgt af Hvissinge (1787). På initiativ af pastor Christo
pher Nyrop, der ønskede præstegårdsj orden udskiftet, fulgte så
Glostrup (1792) og til sidst Ejby (1794).
Åbenbart er alt forløbet på bedste vis. I hvert fald udtrykte pa
storen stor tilfredshed med landinspektør Unsgaard, som stod i
spidsen for arbejdet. Han udtalte, at det hele var gået så retfær
digt til, som man kunne ønske og dertil så hurtigt, at arbejdet
med jorden ikke led afbræk.

Det var netop i disse foranderlige år, at Danmarks første egent
lige folketælling fandt sted. Det skete i 1787, og vi får besked
om alle beboere i hver eneste husstand: forældre, børn, tjeneste
folk og lejere (inderster) med navn, alder og social stilling.

I Glostrup Sogn er registreret i alt 619 personer fordelt på 131
familier. For sognets fire landsbyer ses følgende med tallet for
familier i parentes: Glostrup: 143 (32), Hvissinge: 156 (32),
Ejby: 145 (30) og Avedøre: 175 (37).
Glostrup er altså mindst, og Avedøre er størst.
Men man hæfter sig vel især ved, hvor små tallene faktisk er.
1ste Juli 1787
Smørum Herred, Københavns Aml
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193-197

57

Tk 17

Præst og kirke
en herskende lutherske ortodoksi blev i begyndelsen
af 1700-tallet udfordret af en ny retning, pietismen.
Bevægelsen ønskede et opgør med ydre tro og vane
kristendom, og den fik støtte på højeste sted. Kronprins Chri
stian var overbevist pietist, og som Christian 6., konge 17301746, gjorde han reelt pietismen til statsreligion. Nu skulle folks
kristendom komme indefra og give sig udslag i fromme (pietas)
gerninger, f.eks. hjælp til fattige og nødlidende. Som vi har set,
var den pietistisk prægede regering helt med på, at der skulle
oprettes skoler, så børnene kunne lære at læse Guds ord.

D

Jørgen Christiansen Gantzel (1675-1746) var sognepræst i Glo
strup 1714-1746. Vi befinder os i pietismens vigtigste periode,
men det kom aldeles ikke til at smitte af i præstegården. Præsten
interesserede sig hverken for bøger om pietisme eller kongelige
anordninger til fremme af samme. Provst Dorscheus visiterede
i 1741 Glostrup Kirke og kunne konstatere, at ickun 6 af detgandsche Sogns Ungdom mødte.
Til gengæld formåede præsteparret i en sjælden grad at leve over
evne. Økonomien var konstant elendig, og opgørelserne efter
præstens død viser et umådeholdent forbrug. Regninger på ube
talte luksusvarer strømmede ind, og forbruget af vin og spiritus
har mildest talt været voldsomt.
Her er vi så langt fra pietismen, som tænkes kan.
Som ny sognepræst valgtes en mand ved navn Peder Andreas
Aagaard (1718-1779), som skulle komme til at beklæde embedet
1746-1779. Præstens fader, hørkræmmer Ole Hansen Aagaard,
var indehaver af kalds- og ejendomsretten til Glostrup Kirke, så
valget var ikke overraskende.
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Det blev efter ansøgning godkendt af myndighederne.
Peder Andreas Aagaard var sin forgængers diametrale modsæt
ning. Her var styr på både økonomi og embedsførelse.
En visitats i Glostrup Kirke førte i 1750 bl.a. følgende bemærk
ninger med sig: Fandt kiendeligeprøverpaa Præstens Fliid og Retsin
dighed at oplære og undervise Ungdommen udi Guds og vor Herres Jesu
Christi Kundskab.
Præsten var her helt i overensstemmelse med pietismen, som
han ellers ikke dyrkede. Snarere var han en ”moderne” præst,
som afskyede tidens underdanighed og overdrevne gudelighed.
Vi har tydeligvis at gøre med en dygtig og vellidt mand, som
fuldt fortjent fik lov at avancere til herredsprovst.
juftice-9taaft
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og dens bestyrelse overgik derefter til slægtningen, kancelliråd
Otto Christian Haaber.
Hans Nicolai Nissens
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Den Nissenske Stiftelse, Østervej 6, 28. april 2009

En teologisk kandidat ved navn Hans Jørgen Birch (1750-1795)
skrev et forsvarsskrift, JEreminde over Etatsraad Nissen, og det gav
ham adgangsbillet til Vallensbæk Kirke. Da embedet i Glostrup
i 1779 blev ledigt, kunne han uden besvær overtage det og be
holde det indtil 1791.
Birch holdt meget af at skrive, og hans omfattende forfatter
virksomhed kom til at spænde over mange emner. Han bekla
gede sig et sted over præsternes dårlige forhold, men i virkelig
heden var Glostrup et godt sted at være sognepræst.
Præsten var en typisk repræsentant for den nye rationalistiske
tid. Han var på den ene side et forstående menneske, men han
kunne på den anden side være streng og direkte, ikke mindst når
det gjaldt praktiske og økonomiske anliggender. Hans anskuel
ser vakte begejstring i højere kredse, og han modtog en række
gunstbevisninger. Han udgav en kendt bog: Haandbogfor Præster
og unge Geistlige.
Birch søgte og fik i 1791 kaldet som sognepræst i Middelfart.
Det blev dog kun for en kort tid. Han døde allerede i 1795.
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Glostrups nye sognepræst stammede fra Norge og hed Christo
pher Nyrop (1752-1831). Han blev i 1782 sognepræst i Vallens
bæk, og dermed var vejen banet til Glostrup. I 1791 kunne han
udnytte Nissens testamente og flytte hertil, hvor hans virksom
hed skulle vare til 1804.
Sjællands biskop, den velkendte Nicolai Edinger Balle, visiterede
flere gange Glostrup Kirke, og han var overmåde tilfreds med,
hvad han hørte og så. Ikke blot var præsten en udmærket prædi
kant, han havde også indført den nye salmebog, som var redige
ret af samme biskop Balle.

Bag biskoppens tilfredshed gemmer sig en strid om kirke og kri
stendom. De urolige tider ved 1700-tallets slutning betød bl.a.
hårde angreb på både kirke og præster. Biskoppen kæmpede
hårdt for at bevare traditionen, og pastor Nyrops gode sindelag
kom ham nu til gode, idet han i 1796 blev valgt til herredsprovst
for Smørum Herred.
Nyrop har haft succes i sin gerning og været vellidt af de fleste.
Som nævnt pressede han på for at få jorden i Glostrup udskif
tet, hvilket skete i 1792. En alvorlig uenighed med forpagteren
af præstegårdens jorder fik ham imidlertid til at søge andet præ
stekald, og han forlod Glostrup i 1804.

Glostrup Kirke. Lavering af Ole Jørgen Rawert, 1827
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Opgør med Enevælden
(1800 -1842)
Storpolitik og økonomisk katastrofe

anmark levede ikke kun af landbrug. De sidste årtier
af 1700-tallet havde budt på store chancer for interna
tional handel, og de forenede riger, Danmark og Nor
ge, havde ikke ladet mulighederne gå fra sig. Landene havde fået
opbygget en efter deres størrelse meget betragtelig handelsflåde,
som sejlede indbringende varer hjem fra fjerne lande.

D

Englands konflikt med kolonierne i Nordamerika og senere
med Frankrig gav dog problemer. England forlangte at kon
trollere de danske skibe for eventuelle krigsfornødenheder til
fjenderne. Danmarks svar var et såkaldt ”væbnet neutralitetsfor
bund” med Rusland, Preussen og Sverige.
Da krigen med Napoleon spidsede til, angreb englænderne
København i Slaget på Reden. Danmark måtte trække sig ud af
neutralitetsforbundet.

Modgang i krigen tvang endnu en gang englænderne til at hand
le. De var helt afhængige af deres overlegenhed til søs, og de
forlangte derfor den store, danske flåde udleveret, inden franskmændene fik samme ide.
Da danskerne nægtede, angreb englænderne igen (1807). Der
blev landsat tropper på Sjælland, og det gik bl.a. ud over Vesteg
nen, som blev besat.
Danmark var altså ufrivilligt kommet over på Napoleons side i
krigen, og det blev en katastrofe. Frankrig rev Danmark med i
faldet.
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Efter krigen kunne resultaterne gøres op: Norge tabt, flåden
tabt og landets økonomi brudt sammen. Dertil kom et vold
somt fald i kornpriserne.

De fattige efterkrigsår fulgtes af et begyndende opgør med
Enevælden. Flere og flere forlangte frihed, og dermed mente de
først og fremmest en fri forfatning (en grundlov), som gav dem
politisk medbestemmelse (demokrati) og økonomisk frihed (li
beralisme) til at producere og handle uden statslig indblanding.
Et af resultaterne af presset var en kongelig anordning af 13.
august 1841 om landkommunalvæsenet. Ganske vist var der
ikke meget demokrati i ordningen, men den blev startskuddet til
vor tids kommunestyre.

Fra Egon Funch: Husarerne i Glostrup. Tegning: Eric Klitgaard
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Fjenden i Glostrup
en 19. august 1807 kom Glostrup med i Napoleons
krigen. Der skete det, at præstegården blev gjort til
hovedkvarter for et regiment soldater, der nylig var
blevet landsat fra engelske skibe. Officererne talte ikke engelsk.
De kom fra den tyske delstat, Hannover, som i knapt 100 år
havde været i personalunion med England.

D

Pastor Niels Schouboe (1757-1831) måtte acceptere tingenes
tilstand og beværte de fjendtlige officerer. Regimentets chef var
en mand ved navn von Reden, og han gik straks i gang med at
organisere forsyninger til sine tropper. Hans militære opgave var
at medvirke til omringningen af København. Byen blev, som
man vil vide, udsat for et forfærdeligt bombardement 2.-4. sep
tember samme år.

Den danske hovedstyrke befandt sig i hertugdømmerne for at
sikre grænsen mod syd, og den var således ikke til nogen hjælp
på Sjælland. Der fandtes dog landeværnstropper på øen, og dem
måtte obersten selvfølgelig holde et vågent øje med. Det kom
vitterligt også til nogle mindre træfninger, men de havde ingen
militær betydning.
Blandt lokalbefolkningen svirrede rygter og beretninger. Ingen
vidste, hvad der foregik, og pludselig tog angsten magten fra
folk. De forlod deres huse for at komme så langt væk fra krigen
som muligt. Vejene begyndte at fyldes.
Til alt held kom den rette mand til stede på det rigtige tids
punkt, nemlig amtsprovst Eiler Hammond, Brøndby. Hans nor
male arbejdsfelt var kontrol af præster, overhøring af skolebørn
og administration i øvrigt.
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Han havde ingen erfaring med diplomati eller krigsvæsen, men
ingen ved, hvad folk indeholder, når det virkelig gælder, og Eiler
Hammond havde det, der skulle til.
Hans første heldigt udførte opgave var at overbevise de flygten
de om, at det ville være bedre at blive i deres huse. Han lovede
at tage kontakt til fjenden og prøve at udvirke den bedst mulige
ordning.
Hammond var fuldt ud klar over, hvordan sagerne stod. Hvis
man nægtede fjenden forsyninger, ville han blot tage dem med
magt. Hvis rene plyndringer skulle forhindres, måtte der en fast
aftale til, så bønderne fik betaling for deres leverancer. Ham
mond søgte derfor straks foretræde for von Reden.
Det skulle blive Vestegnens redning. Provstens synspunkter
blev i betydelig grad imødekommet af den tyske oberst. Denne
lod sig endog overtale til at etablere et militærpoliti, som skulle
sørge for, at alt gik rigtigt til.

Besættelsen af Vestegnen varede
blot nogle få måneder. Det har
selvfølgelig ikke været morsomt
at se fremmede soldater ride
rundt på ens hjemegn og ikke
ane, hvornår og hvordan det hele
skulle ende. Det er klart, at der
har været ubehagelige episoder,
som det altid sker under krig.
Men i modsætning til den søn
derbombede hovedstad slap Glo
strup stort set med skrækken.
Glostrups belejring planlagt. Øvelse, 1795
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Den ældste skole i Ejby, ca. 1909

Skolestrid i sognet
ognets eneste skole lå som nævnt i Hvissinge, og her var
alle børn pligtige at møde for at modtage undervisning.
Lærerne skiftede forholdsvis hyppigt. I 1801 tiltrådte nr.
10 i rækken, en mand ved navn Hans Jespersen. Om ham skrev
biskop Balle i 1806 i sin visitatsbog: SkolelærerJespersen er en meget
duelig, flittig og rettænkende mand, som med sin tro ogforstandige under
visning stifter megen nytte.
Læreren var der altså ikke noget galt med, men det var et pro
blem at få en del af børnene til at møde. Biskoppen bemærker,
at 18 børn er fraværende, og andre 29 ofte har forsømt. Han
konstaterer dernæst, at det især er børn fra Ejby, som er proble
met.

S

Det var netop her i 1806, at antallet af skolepligtige børn nåede
den magiske grænse på 120, hvorefter myndighederne var tvun
get til at gribe ind. Ejby måtte have sin egen skole, og derfor
oprettedes Ejby Skoledistrikt ifølge provisorisk reglement af 19.
oktober 1806.
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Distriktet skulle desuden omfatte det meste af Islemark i Rød
ovre Sogn.
Hvis forældre og børn i Ejby dermed troede, at en ny skole
var nært forestående, blev de slemt skuffet. Der skete nemlig
aldeles ingenting. Tiden gik, og børnene måtte stadig trave den
lange vej til Hvissinge. Det lod de dog i stigende grad være med,
åbenbart med deres forældres viden og accept.

Det blev for meget for Københavns Amts Skoledirektion, som
18. januar 1809 sendte følgende skrivelse til Glostrup Skole
kommission:
Da Direktionen af den indkomne halvaarlige Indberetning med megen
Mishag har erfaret Eiby Byes Beboeres genstridige Vrangvillighed i at lade
deres Børn søge Hvessinge Skole, saa maa vi have Kommissionen anmodet
om at tilkjendegive bemeldte Beboere saadant, tillige at paalægge dem: at de
uden mindste Indvending have at lade deres Børn søge Hvessinge Skole saa
længe, indtil Eiby efter en ny approberet Plan til Skoledistrikternes Ind
deling erholder sin egen Skole. I øvrigt vilde Kommissionen, hvisføromtalte
Tilhold samt de Midler, som ved Skolereglementets Paragraf 16 giver dem
i Hænde til at tvinge modvillige, fremdeles skulde blivefrugtesløse, derom
hertilgøre Indberetning til nærmere alvorlige foranstaltninger.

Udendørs gymnastikundervisning i Ejby. Til højre lærer Ole C. Nielsen, ca. 1918
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Med andre ord: Hvis ikke Ejby-borgerne tager sig sammen og
sender deres børn til Hvissinge Skole uden vrøvl, så vil de få
med myndighederne at bestille, og det vil ikke blive spor mor
somt!
Folkene i Ejby lod sig dog ikke så let skræmme. De betalte
mulkterne (bøderne) og skruede yderligere op for protesterne.
De iværksatte en veritabel boykot af skolen i Hvissinge, og
myndighederne stod reelt magtesløse.

Nu kunne også Glostrup have god brug for egen skole, både
for at aflaste Hvissinge og for kirkebyens egen skyld. Der blev
derfor i 1807 oprettet en såkaldt interims-biskole (midlertidig af
lastningsskole), og børnene kunne således slippe for den lange,
daglige tur til Hvissinge. Sognedegn Christian Anthon Vilhelm
Mandrup (1748-1817) fik til opgave at holde skole, men pga.
hans fremskredne alder antog præsten en madam Lassen til
hvervet.

Skolen fik til en start 22 elever, men deres udbytte af undervis
ningen var meget ringe. Amtsprovst Eiler Hammond, som vi
mødte i rollen som forhandler på Vestegnen i 1807, visiterede
skolen, og han var langtfra tilfreds. Han skød skylden på lærer
inden, som han fik afskediget. To udmærkede lærere fulgte hin
anden frem til 1817, og skolen blev meget bedre.
Formelt var det degnen, som bekostede skolen, men det var be
sluttet, at degneembedet skulle nedlægges ved Mandrups død.
Den indtraf i 1817, og dermed ophørte grundlaget for skolen i
Glostrup. Den blev lukket og børnene atter henvist til at spad
sere den lange vej til Hvissinge.
I 1814 kom en ny og skelsættende skolelov. Nu blev undervis
ningen udvidet til at gælde hele landet, ikke kun kronens jorder.
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En mængde nye skoler blev beordret opført, og også Ejby skul
le jo efter planerne have egen skole.
Det var også på høje tid. Konflikten havde nået et punkt, hvor
noget måtte gøres. Myndighederne forsøgte at imødekomme
de utålmodige gårdejere ved at indrette en midlertidig skole i
en ældre bygning i landsbyen. Det gjorde dem dog ikke mildere
stemt, og værre blev det, da et bygningssyn i 1818 viste store fejl
og mangler.
Det følgende år blev striden omsider løst. Degneboligen i Glo
strup blev solgt, og samtidig blev gårdejerne i Ejby, Hvissinge
og Glostrup pålagt en ekstra skat.
For det indkomne beløb blev skolen i Ejby hurtigt opført, og
roen kunne falde over landsbyen. Børnene kunne endelig gen
optage det forsømte skolearbejde, oven i købet i deres egen
landsby.
Glostrup var nu den eneste af sognets landsbyer uden egen
skole, og sådan skulle det vedblive helt frem til 1876.

Enelærer Ole C. Nielsen med elever. Ejby Skole, ca. 1914
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Præst og kirke
iels Schouboe (1757-1831) var præst i Glostrup 18051831. Han havde været igennem et hårdt liv, inden
han i 1798 kunne rykke ind i Vallensbæk Præstegård.
Den Nissenske Stiftelse gav ham mulighed for at komme til det
bedre kald i Glostrup, når dette blev ledigt, og det skete i slut
ningen af 1804. Ved starten af det nye år kunne han begynde sit
nye liv her.
Efter de ubehagelige oplevelser under besættelsen i 1807 kunne
han for alvor gå i gang med at passe embede og økonomi. Den
tidligere omtalte biskop Balle visiterede ham flere gange både
i Vallensbæk og i Glostrup, og biskoppen var ovenud tilfreds.
Økonomisk gik det hele tiden fremad, og i 1820 kunne han
krone sin karriere med udnævnelsen til amtsprovst.
Med helbredet gik det til gengæld mindre godt, og præstegården
begyndte at forfalde. Det skulle blive så slemt, at flere af kandi
daterne til embedet efter hans død i 1831 trak deres ansøgnin
ger tilbage, da de så gårdens tilstand.
Til gengæld fik han i 1829 besøg af Balles efterfølger, biskop
Frederik Münter, som bl.a. skrev: Menighedens svage og alderstegne
lærer, Højærværdige Herr Amtsprovst Schouboe, har ikke arbeidetforgiæves.

N

Glostrup Præstegård. Bemærk svinet forneden og telefonmasten til højre, ca. 1895
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Murermester Niels Peter Hansen, Glostrup, skuer mod fremtiden, ca. 1938

Grundlov og økonomisk fremgang

(1842 -1890)
Folket, godsejerne og nye vilkår

ed virkning fra 1. januar 1842 begyndte de nyoprette
de kommuner deres virksomhed. Dette første skridt
mod friheden blev 5. juni 1849 fulgt af en afgø
rende, folkelig sejr, da grundloven blev vedtaget. Trods mangle
og begrænsninger står vi ved den vigtigste milepæl i kampen for
demokratiet.
Mændene bag loven kaldtes nationalliberale, og det var lige,
hvad de var. De kæmpede for danskheden mod den tyske domi
nans i Sønderjylland, og de kæmpede for folkelig og økonomisk
frihed.
Netop i hertugdømmerne (Slesvig-Holsten) brød konflikterne
ud i lys lue i 1848. Det nationale Danmark klarede skærene i
denne såkaldte treårskrig, og de nationalliberale kunne fortsætte
deres politik. En af de vigtigste love var næringsloven (1857),
der gav folk udstrakt frihed til at drive erhverv efter eget ønske.

M

Den udenrigspolitiske succes fulgtes snart af en regulær kata
strofe. Krigen i 1864 berøvede Danmark næsten en tredjedel af
dets areal, og mange frygtede, at landet var blevet for lille til at
kunne bevare selvstændigheden. Ulykken rev de nationalliberale
med i faldet, og godsejerne øjnede chancen og fik held til at be
skære rettighederne i grundloven (1866).
Gode økonomiske konjunkturer var imidlertid begyndt inden
krigen i 1864. Høje landsbrugspriser betinget af stor engelsk
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efterspørgsel gav gode vilkår for landbruget, både for små og
store landmænd. Da det nationale chok havde lagt sig, fortsatte
de økonomisk gode tider. Bønderne begyndte at slå sig sammen
i andelsforetagender, og velstanden på landet voksede.
Samtidig så man en begyndende industrialisering, især i Køben
havn, som blev en magnet for landarbejdere og andre, der søgte
bedre eksistensmuligheder.

Bestyrelsen for Socialdemokratiet i Glostrup. Restaurant Siestas have, ca. 1935

Det førte et arbejderproletariat med sig, og fra 1871 begyndte
Socialdemokratiet at agitere for ordentlige forhold for samfun
dets svageste. Året før havde bønderne slået sig sammen i Ven
stre, hvis fornemste opgaver var kampen mod godsej ervældet
og hævdelse af liberale værdier.
Danmarks moderne politiske strukturer var ved at blive tegnet
op.
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Kalven græsser uanfægtet, medens godstoget buldrer forbi. Bagest Vesterled, 1943

Jernbanen
lostrup var i 1842 en landsby som alle andre. Ja, fak
tisk havde den færre indbyggere end sine to nærme
ste naboer, Brøndbyvester og Herstedøster. Ganske
vist var den kirkens by og sognets geografiske centrum, men
hvis nogen dengang havde hævdet den påstand, at netop Glo
strup i løbet af to generationer skulle blive egnens vigtigste by,
ville det næppe være blevet troet.
Alligevel var der enkelte, som havde tilstrækkelig med viden og
optimisme til at satse stort. Fra 1835 var der nemlig konkrete
planer om jernbaneprojekter, det ene i hertugdømmerne (Altona-Kiel), det andet på Østsjælland (København-Roskilde). Det
var formentlig kun et spørgsmål om kort tid, så ville jernbanen
være her med en række spændende muligheder.
Forbindelsen Altona-Kiel var en realitet allerede i 1844, og på
Sjælland var utålmodigheden stor efter at komme i gang. På
initiativ af Industriforeningen stiftedes derfor allerede samme
år Det Sjællandske Jernbaneselskab, som straks gik i gang med
forberedelserne.
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Den første opgave var at udstikke banen i terrænet. Dernæst
skulle man sikre sig jordarealer til skinner og stationer. At formå
bønderne til at afstå de nødvendige arealer skulle dog vise sig
mere end vanskeligt. En lov om ekspropriation blev vedtaget 5.
marts 1845, men lodsejerne lod sig ikke uden videre kue. De an
så ekspropriation for det rene tyveri, og der er beretninger om
både blokader og overfald. Det gik så vidt, at myndighederne
måtte indkalde folk til at beskytte ingeniørerne. Vi skal helt frem
til 20. september, før ekspropriationerne er endeligt afsluttet.

Tog ruller ind på Glostrup Station. Set mod øst, 1907

Den 25. april 1845 blev det første spadestik taget. Et stort antal
arbejdere fra nær og fjern var kommet for at deltage i bygge
riet. Der var både tyskere og svenskere, og især de første kunne
være til stor nytte, da de jo havde erfaring fra anlægsarbejderne
Altona-I<iel. De nationale modsætninger i Sønderjylland kunne
dog give problemer og sammenstød. Også mellem svenskere og
danskere var der undertiden konfrontationer, og man kan sige,
at Glostrup her gjorde sine første erfaringer med udenlandsk
arbejdskraft.
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Vanskelige jordarbejder og besværligheder med en ustabil ar
bejdskraft gjorde projektet til et mareridt for ledelsen. Men
fremad gik det alligevel, og 26. september 1846 kunne Berlingske Tidende bl.a. berette: Man kan saaledes allerede nu befare Banen
fra Valdby til Glostrup.
Den 20. maj 1847 kunne lokomotivet Odin prøvekøre hele
strækningen fra København til Roskilde, eller som det hed i avi
sen Fædrelandet: Detførste Kokomotiv afpik hefra Kl. 8V2 i Morges
og er i det mindste lykkelig passeret Waldbye Bakke. Man fornemmer
mistroen til dette nymodens monstrum.

Efter endnu nogle prøvekørsler blev banen højtideligt indviet
26. juni 1847 under overværelse af kong Christian 8. og dron
ning Caroline Amalie.
Mellem København og Roskilde blev der anlagt fire stationer,
nemlig i Valby, Glostrup, Taastrup og Hedehusene. Glostrup
var altså med fra første færd, og det skulle få stor betydning,
som vi senere skal se.

Byens første jernbanestation var kun en beskeden bygning, op
ført i bindingsværk og med gule sten. Den blev placeret lige øst
for den nuværende og fik asfalttag, som dog i 1872 blev erstattet
af skifer. I huset blev indrettet billetsalg, ventesale for 2. klas
ses og 3. klasses passagerer samt bolig for stationsforstanderen.
Foruden perroner blev der opført et lille pakhus til varetrans
port.
Stationen fik betydning for den gamle vej mellem Glostrup og
Brøndbyvester. Den befandt sig nemlig der, hvor man ønskede
stationen opført, og blev derfor nedlagt.
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Øst for Glostrup Station. Til venstre Gerdasvej, til højre træ s ko fabrikken, ca. 1910

Fra Hovedvejen anlagde man i stedet en ny vej, Stationsvej,
som førte gennem den nuværende Kærmindevej til Brøndbyvestervej. Vejen gik direkte over sporene, som blev bevogtet af
bomme.

Fra starten blev jernbanen en stor succes. I det første hele
driftsår (1848) solgte byens lille station 10.465 billetter. Det
skyldtes både de daglige rejsende, men i høj grad også søndags
trafikken. Mange benyttede jernbanen som en art folkeforly
stelse på linje med Tivoli (indviet 1843), og det kneb med at
følge med efterspørgslen. Hurtigt gik det så vidt, at man så sig
tvunget til at sætte grænser for, hvor mange billetter Glostrup
Station måtte sælge!
Senere øgedes kapaciteten, og Glostrup havde nu to vigtige for
bindelser ud i verden, Roskilde Landevej og jernbanen.
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Glostrup Bryggeri før den store udvidelse. Set fra Kildevej mod nordvest, ca. 1889

Glostrup Bryggeri
ra Hovedvejen fører en sti over Rådhushaven i retning
mod Kildevældets Allé. Stien var engang en del af en
meget vigtig lokal forbindelse, som vi siden skal se. Her
skal vi blot vende blikket mod den store græsplane umiddelbart
vest for stien og prøve at forestille os et stort bryggeri, som i en
periode skulle blive byens vigtigste arbejdsplads. Jorden havde
fra gammel tid hørt under en af Glostrups gamle gårde, som vi
i mangel af bedre kan kalde Rådhusgården. Den befandt sig lige
øst for stien.
Forudsætningerne for bryggeriet var dels tekniske landvindin
ger, ikke mindst dampmaskinen, som med fordel kunne anven
des i bryghuset, dels den nye jernbane, som jo også blev drevet
af damp. Jernbanen kunne bringe råvarerne til virksomheden og
de færdige produkter den modsatte vej. Gode konjunkturer og
en voksende hovedstad betød flere forbrugere og dermed gun
stige afsætningsmuligheder.
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Ganske vist var det ikke kun i Glostrup, at nogen havde fundet
på at opføre et bryggeri. Et andet sted ved jernbanen, i Valby,
var brygger Jacobsen på samme tid ved at etablere et senere nok
så kendt bryggeri. Carlsberg skulle med tiden blive en alvorlig
konkurrent, men i 1840’erne tænkte ingen i Glostrup på det.
Der var problemer nok endda.

På folketællingslisten for 1840 ses en ung mand ved navn Chri
stian Ditlev Friedel boende i et hus, kaldet Pilehave, under Råd
husgården. Det følgende år købte den unge mand huset, og kort
tid senere var han i fuld gang med at opføre et bryggeri her.
I de næste år rejstes stuebygning, en længe til svendekammer,
endnu et værelse, stald til to heste samt et bryggeri med det
nødvendige udstyr. Til sidst fulgte en vestlig længe til dyrehold
og en sydlig bygning til yderligere bryggerivirksomhed. Den 24.
maj 1846 var der indvielse. Bryggeriet var parat til start.
Otte måneder og tre dage senere slog skæbnen til: Den 27. ja
nuar 1847 antændtes bryggeriet. Næsten alt blev fortæret af
flammerne.

Friedel må have været en mand ud over det sædvanlige. Han
ville have sit bryggeri, og efter at have ryddet op lagde han en
plan for genopførelsen.
Men knapt havde han gjort det, før et nyt, alvorligt problem
rejste sig: Bryggeriet var ulovligt. Der fandtes dengang en be
stemmelse om, at ingen måtte drive bryggeri inden for to mil
fra København. Det var en ægte lov af Enevælden. Alt var gennemreguleret: Ingen måtte foretage sig noget uden bevilling.
Friedels eneste mulighed var en bønskrivelse til kongen, som til
alt held ”allernaadigst” meddelte den ønskede bevilling.
Bryggeriet var dermed reddet, og Friedel kunne gå i gang på ny.
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Denne gang var det en erfaren mand, som ledede arbejdet, og
på rekordtid stod bryggeriet færdigt. Den 11. oktober 1847 var
alt parat til en ny start.

De følgende år arbejdede Friedel på at sikre sit bryggeri, og alt
gik øjensynlig godt. Det gik så godt, at han i 1851 kunne udvide
med endnu et bryggeri, nemlig det såkaldte Rabeshave på Chri
stianshavn. Her fik han forbindelse med en af landets kendte
politikere, grev Frederik Marcus Knuth (1813-1856), som efter
skuffelser i det offentlige liv havde besluttet at slå sig på ølbryg
ningskunsten.
Samtidig begyndte Friedel at tumle med planer om at udvandre
til Amerika, og ca. 1854 endte det hele med, at greven overtog
begge bryggerier.
Tiden med grev Knuth ved roret blev dog meget kort. Allerede
8. januar 1856 døde han, og bryggerierne stod pludselig uden en
erfaren ledelse.
Heldigvis var en af bryggeriets beboere en mand af en ganske
særlig støbning. Hans navn var Knud Christian Hansen (18261892), og han skulle få en afgørende betydning. Han menes at

Glostrup Bryggeri før den store udvidelse. Set fra Hovedvejen mod sydvest, 1890
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Glostrup Bryggeri fejrer 50-året for starten i 1841, nemlig købet af Pilehave, 1891

være kommet til Glostrup allerede i 1851 ved købet af Rabeshave, og han havde arbejdet tæt sammen med Friedel. De stam
mede begge fra Horsens, og i følge overleveringen overvejede
KC, som han kaldte sig, at følge i Friedels spor og udvandre til
Amerika. Hvordan det end hænger sammen, så accepterede KC
nu opgaven som ny direktør og medejer af de to bryggerier.
Den nye direktør skulle vise sig at være den rette mand på po
sten. De følgende årtier blev bryggeriernes storhedstid, hvad
bl.a. udviklingen i beskæftigelsestallene kan bevidne. Det nystar
tede bryggeri havde 6-7 mand ansat, i 1890’erne var man oppe
på ca. 50. I begyndelsen havde man 2 vogne til at køre ud med
øl, i 1890’erne var der 11.
Andreas Vincentz Jauntzen, som var gift med bryggerens søster,
Gertrud, blev betroet stillingen som forvalter, og han styrede
virksomhedens daglige drift med sikker hånd.
De to bryggerier støttede gensidigt hinanden. I Glostrup sat
sede man på brygning af hvidtøl og skibsøl, medens Rabeshave
bryggede bajersk øl. Bryggerierne kørte deres varer ud til hin
anden, og tilsammen var der tale om en ganske imponerende
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virksomhed. Det var også bydende nødvendigt under indtryk af
konkurrencen, som skærpedes år for år.
KC giftede sig i 1871 med en kvinde ved navn Otine Vilhelmine
Marie Olsen, og året efter fødtes sønnen, Axel Hansen, som vi
senere skal høre meget mere om.
Efter en kort tid som lokalpolitiker kastede KC sig over land
brugets udvikling, og han begyndte at købe og sælge gårde i
stor stil. Fra en Nordisk Industri- og Landbrugsudstilling i 1888
hjembragte han et smukt kunstværk, som blev opstillet ved
bryggeriet. Det drejer sig om en drikkekumme, udført af sten
huggermestrene, brødrene Johan og Fritz Schannong. Kummen
står stadig på bryggeriets gamle areal, nu Rådhushaven, og er
byens ældste udendørs skulptur.

Bryggerens datter, Lise Hansen, ved brødrene Schannongs Drikkekumme, ca. 1920

Udadtil så virksomheden solid og sikker ud. Men farerne lurede
i horisonten, især fra De Forenede Bryggerier (Carlsberg), som
havde stor succes. KC måtte her sidst i 1880’erne grundigt over
veje, hvordan han mest effektivt kunne imødegå truslen. Det
kunne hurtigt blive meget alvorligt, både for ham og for byen.
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Efter Københavns Omegn i 17 Ji/ade. Kort, 1855
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Landsbyen Glostrup
dskiftningen af landbrugsjorden havde ændret bon
dens vilkår radikalt. Han var nu selv ansvarlig for jor
dens dyrkning med ret til at arbejde hårdt eller mindre
hårdt, at prøve nye muligheder eller lade være. Han var på godt
og ondt blevet ”sin egen lykkes smed”.
Et blik på landsbyen fra fugleperspektiv viste til gengæld kun få
ændringer. Folketallet var i 1850 steget til 275 mod 143 i 1787,
og det er jo næsten en fordobling. Men tallene er små, og Glo
strup var stadig mindre end de nærmest liggende landsbyer. Det
var de samme, gamle gårde, der dominerede landsbyen, og de lå
pga. stjerneudskiftningen på deres vante pladser. Lad os se lidt
nærmere på dem.
Præstegården var med sine 93 tønder land landsbyens største
gård. Dens marker strakte sig fra kirken til nutidens Vestvold
og fra Hovedvejen til vore dags Solvangsparken. Den stråtækte
gård brændte i 1905 og afløstes af en ny, muret præstebolig.
I 1980’erne blev huset overtaget af Glostrup Kommune, som
indrettede Glostrup Lokalhistoriske Arkiv på første sal og mø
delokaler i stueetagen. Samtidig blev den store præstegårdshave
åbnet for offentligheden.

Degneboligen (Østervej 8) var tillagt nogle arealer, kaldet deg
nelodden. De lå ude på den gamle idrætsplads ved den nordlige
del af Solvangsvej. Huset blev revet ned i januar 1982.

Kirkebakkegård lå ved Østervej lige bag kirken. Den havde 50
tønder land mellem kirkegården, Solvangsvej og Nordre Ringvej
samt nogle spredte arealer i landsbyen. Gården blev revet ned i
1940’erne, da kirkegården skulle udvides.
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Familie og folk foran Glostrupgård. Bemærk husets to etager, ca. 1895

Glostrupgård befandt sig for enden af Østervej. Den havde
45 tønder land, som lå på den senere hospitalsgrund og områ
det lige nord for Sportsvej. Gården havde et særligt, fornemt
præg over sig. Ejerne var ikke bønder i almindelig forstand. Her
kunne man træffe både en kammerjunker og en overkrigskom
missær. Den gamle gård brændte i 1927 og afløstes af en ny
bygning lidt længere mod vest. Til gården hørte en meget stor
lade. Den brændte i 1949, og landbrugsdriften ophørte nu.
Rådhusgården lå mellem Bryggervillaen og Hovedvejen. Navnet
er opfundet af lokalhistorikeren, Poul Høyer, som savnede en
betegnelse for den gamle gård. Gården rådede over 77 tønder
land, som strakte sig fra Bryggervillaen over Gerdasvej og Ørnebjergvej til Enighedsvej.
Markerne gik mod syd til Brøndby Kommune. Brygger K.C.
Hansen købte i 1891 gården, som hans søn og arving, Axel
Hansen, 11 år senere lod rive ned til fordel for sin nye privatbo
lig, kendt som Bryggervillaen.
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Bryggergård 1 nær den senere biograf. Bemærk Ringgården i baggrunden, 1942

Bryggergård 1 (vestlige) lå bag den nye biograf på Brygger
gårdsvej. Den havde 66 tønder land mellem Vestervej og Her
stedøstervej. Gården blev nedrevet i 1954.
Bryggergård 2 (østlige) var nabo til ovenstående. De to gårde
er meget ældre end det bryggeri, som de har fået navn efter. De
har næppe haft egentlige navne i fortiden, da det var skik blot
at bruge ejers navn. Bryggergård 2 havde 67 tønder land, som
strakte sig fra Asylvej til Mjølnersvej og mod syd helt til græn
sen til Brøndbyvester. Gården brændte i 1922.

Vestervejgård lå, som navnet angiver, ved Vestervej. Den havde
69 tønder land, som befandt sig mellem Toftevej, Stadionvej,
grænsen til Herstedøster og Hovedvejen. Desuden havde den
arealer mellem Søndre Ringvej og Emilsvej.
Gården blev i sin sidste tid brugt som magasin for Teknisk For
valtning. Den blev revet ned i 1949 for at skaffe plads til et mo
derne byggeri.
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Kildegården befandt sig oprindelig på Hovedvejen 75.1 1888
opførtes en ny hovedbygning på Kildevej 11, og den oprinde
lige gård blev solgt fra til beboelsesejendom. Gården havde 51
tønder land, som lå mellem Rådhusvej og Florasvej med Ho
vedvejen som den nordlige grænse. Gården havde også jorder
omkring Peders Kilde.
Den gamle Kildegård blev kendt under navnet Kronmanns gård
og blev nedrevet så sent som i 1981. Hovedbygningen på Kil
devej forsvandt i 1961, og politiet havde i en periode barakbyg
ninger her. Senere opførtes ældreboliger, som af veneration for
den gamle gård overtog navnet, Kildegården.

Kildegården fandtes på Kildevej 11. Her set fra havesiden mod nord, 1943

Det velkendte billede af de otte gårde ændredes i løbet af
1800-tallet.
Først opførtes en ny gård, Hulgården (Hovedvejen 41), og den
inddrog de lavtliggende engarealer i Søndervangkvarteret som
landbrugsjord. Gården forsvandt ca. 1964 til fordel for opfø
relse af Esso Motor Hotel, det senere Glostrup Park Hotel.
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Ca. 1830 blev de østligste dele af præstegårdsjorden solgt fra
til Erdalsgården (Hovedvejen 60). Den blev revet ned i 1997 til
fordel for et nyt ældrebyggeri på Lilliendalsvej.

I 1903 solgtes de nordlige dele af præstegårds jorden fra til Rønnebjerggård (Egevej 6). Den blev fra 1956 til 1987 brugt som
redningsstation, først for Zonen siden for Falck. Gården blev
derefter revet ned og et parcelhusbyggeri opført i stedet.
Vestergård (Hovedvejen 200) blev opført i 1896, og den fik en
del af Vestervejgårds jorder under sig. Gården måtte vige, da
man i 1950 skulle opføre etageboligerne ved Vestergårdsvej.
Foruden de tidligere omtalte vejforbindelser til nabolandsbyerne
havde Glostrup her midt i 1800-tallet selvfølgelig også veje til
den lokale trafik.

Vi starter i den oprindelige landsbys midte, hvor vi finder gade
kæret. Det befandt sig ved foden af Vestervej, som eksisterede
på dette tidlige tidspunkt. Det samme gjaldt de øvrige veje i om
rådet, nemlig Østervej, Mellemvej, Tværvej og selvfølgelig Ho
vedvejen. Her lå også kirken, og på den modsatte side fandtes
Bryggergårdsvej (Krogagervej), Kildevældets Allé og Kildevej.
Som det ses, lå de ældste gårde ved de nævnte veje.

Gadekæret findes ikke længere, men højt op i 20. århundrede
kunne det let lokaliseres. Til vanding af kvæg og lignende an
vendtes ikke kæret. Det gjorde til gengæld kildevældet ved det
nuværende bibliotek. Dertil kom man ad Glostrup Gade (Kilde
vældets Allé), som var den centrale forbindelse.
Med navnet gade mentes et offentligt sted, altså et sted hvor alle
havde ret til at færdes. Grundvandet i området står meget højt,
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Glostrup Gadekær med Vestervej til højre. Set mod nordøst, ca. 1906

hvad en senere tids arkitekter og bygherrer har måttet sande. At
bygge her har aldrig været nogen spøg. Det hænger selvfølgelig
sammen med resterne af Glosemosen, som fra starten befandt
sig her. Navnene Kildevældets Allé, Kildevej og Kildegården er
ikke valgt uden grund, og blot lidt længere sydpå vil navnet Glosemosevej minde os om fortidens vandmasser.
Et vidnesbyrd om betydningen af Glostrup Gade (Kildevældets
Allé) er det faktum, at brygger K.C. Hansen fik den ære at få ve
jen opkaldt efter sig. Sognets vigtigste person skulle selvfølgelig
give navn til sognets vigtigste vej: K.C. Hansens Vej blev snart
kendt af hvert barn i byen.
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Det kommunale Glostrup
an plejer at sige, at Kongelig Anordning af 13. august
1841 om Landkommunalvæsenet er starten på det
kommunale selvstyre i Danmark.
Det er sandt i den forstand, at man nu havde fået et lovgrundlag
for det politiske arbejde i kommunerne. Alligevel vil det være
mere korrekt at se loven som et led i en udvikling, der tog sin
begyndelse på landboreformernes tid.
Vi er i Danmark så heldige, at den politiske udvikling i århund
reder er foregået gradvis og uden voldsomme omvæltninger.
Således forholder det sig også, når vi ser på det kommunale
selvstyre.
De nye, lokale råd måtte i de første 25 år af deres tilværelse
trækkes med det noget besværlige navn, sogneforstanderskaber.
Det blev i 1867 ændret til sogneråd, og nye love demokratise
rede senere selvstyret.

M

Sogneforstanderskabet havde fra starten tre hovedopgaver,
nemlig vejvedligeholdelse, forsørgelse af fattige og hjælpeløse
samt drift af landsbyskolerne. Som det ses nedenfor, var alle tre
opgaver dog en realitet længe før lovens vedtagelse.
Hvervet som formand (oldermand) på bystævnet i de gamle
bondesamfund gik på omgang mellem bønderne.
I 1791 indførtes sognefogeder, som blev tillagt en art politimyn
dighed. De blev fra 1793 tillige ansvarlige for vedligeholdelse af
vejene. Oldermændene blev reduceret til deres medhjælpere.
I 1803 fulgte Fattigloven, som gav fattige ret til understøttelse.
Man inddelte gruppen i tre klasser, nemlig fattige, forældreløse
børn og andre, som ikke kunne klare sig selv. En sognekommis
sion af sognets bedste mand med præsten som formand blev sat til
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at administrere loven. Kommissionen havde bl.a. til opgave at
fordele de økonomiske og praktiske byrder.
Til at bestyre skolevæsenet fandtes en lokal skolekommission,
også her med præsten som formand. Han havde til sin hjælp et
par menige fra sognet.

De nye råd havde meget lidt med demokrati at gøre. Reglerne
sikrede, at sognets mest velhavende mænd fik afgørende indfly
delse på alle beslutninger. Man kan sige, at magtens mænd (for
mænd var det) nu fik en officiel blåstempling af den magt, som
de altid havde haft.
Hvem var så de magtfulde mænd, som bestemte i sognet? Ja,
medlemslisterne taler deres tydelige sprog. I de første 50-60 år
var de med enkelte undtagelser alle gårdejere. Først da Glostrup
i 1890’erne havde ændret sig i retning af en ”rigtig” stationsby,
ændredes også medlemsskaren i rådet.
Fra starten havde man selvfølgelig intet rådhus eller lignende
fast mødested. Der var efter loven fastsat mindst seks møder år
ligt. Der var dog flere møder end det, og de fandt for det meste
sted i præstegården, undertiden hos en af gårdejerne.
Medarbejdere havde den nye kommune ikke. Man havde lærer
ne i landsbyskolerne samt sognefogeden med ansvar for orden
og veje. Men der var ingen kommunalarbejdere, teknikere eller
andre af de praktiske og flittige folk, som er en selvfølge i alle
kommuner i vore dage.
Lad os se engang, hvordan man under de betingelser klarede de
tre ovennævnte hovedopgaver.

Ansvaret for vejene lå som nævnt hos sognefogeden. Opga
verne bestod i almindelig vedligeholdelse, snerydning og kørsel.
Det sidste var en ældgammel forpligtelse, som var pålagt bøn-
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derne. Kongelige selskaber og standspersoner havde ret til at
blive befordret gennem sognet, hvilket vel ikke skete så tit, men
det er utvivlsomt blevet opfattet som både nedværdigende og
irriterende.
Kørselsforpligtelsen gjaldt også andre opgaver af almen inte
resse, og det benyttede sognets ledelse sig af. Det kunne f.eks.
være til ”bortskaffelse” af fattige, tiggere og andre, som man
gerne så fragtet hjem til deres oprindelsessogne, inden de blev
en økonomisk byrde.
Sognefogeden havde både ret og pligt til at udkommandere
bønderne til opgaverne, og der er adskillige beretninger om
konfrontationer. Det har hverken været sjovt for sognefogeden,
som skulle diskutere med vrede landsbybeboere, eller for bøn
derne, som skulle ud på et pludseligt opstået ekstraarbejde.
Ovenstående genvordigheder var dog for intet at regne mod
den behandling, som blev samfundets allerfattigste til del. Fat
tigloven af 1803 forpligtede sognene til at hjælpe dem, som ikke
kunne klare sig selv, men ude i landsbyerne var holdningen helt
anderledes. Her mente man, at det var en skam at ”komme på
sognet”, og man skelnede nøje mellem ”værdigt trængende”
(gamle, syge og arbejdsløse) og ”ikke værdigt trængende” (tig
gere og alkoholikere).
Hvis man ikke kunne undgå forpligtelsen, var det en mulighed
at give dem det mindst mulige til livets opretholdelse, men ofte
foretrak man at lade dem ”gå på omgang”. Det betød, at gård
ejerne på skift påtog sig opgaven med at brødføde staklerne.
Undertiden boede disse på gårdene, hvad gårdejerne dog søgte
at undgå.

Udgifterne til fattigvæsenet blev betalt af alle sognets beboere,
fra gårdejere til mindreårige børn, idet satserne dog var gradue-

103

Maren Nielsen (kaldet Maren Post) umiddelbart efter sin pension, ca.

ret efter social stilling. Man ser konturerne af en personind
komstskat tegne sig i disse år.

Nogle kommuner oprettede egentlige fattiggårde. Her sørgede
en bestyrer for kost og logi, og han prøvede samtidig at skaffe
beboerne arbejde.
Et fattighus af den type fik man ikke i Glostrup, men der blev
dog i 1862 opført et fattighus til indkvartering. Huset blev byg
get i det gamle Glostrup, nær gadekæret, nemlig på Vestervej 2.
Bygmesteren var en mand ved navn J.C. Sørensen (Frederiks
berg), og prisen androg den nette sum af 1.000 rigsdaler.
De fattige kunne nu få tag over hovedet, og skikken med at gå
på omgang forsvandt næsten i løbet af 1860’erne. Gårdejerne
har åbenbart foretrukket at klare fattigproblemerne med økono
miske midler.
Selve Fattighuset eksisterede i mere 100 år. Det blev nedrevet
ca. 1965, da Kvickly-bygningen ved Hovedvejen skulle opføres.
Et eksempel på hvad man kunne kalde ”aktiv arbejdsmarkeds
politik” dengang, ses i tilfældet Maren Nielsen (1843-1921).
Som ung, nygift kvinde måtte hun vinke farvel til sin mand, som
var blevet indkaldt til den ødelæggende krig i 1864. Hun fik ham
ganske vist hjem igen, men han var blevet invalideret og ude
af stand til at arbejde. For at familien kunne få noget at leve af
uden at ”komme på sognet”, skaffede myndighederne hende
jobbet som postbud i Glostrup og omegn. Her skulle hun i
de følgende mange år trave sin daglige rute, og hun blev snart
kendt af alle i landsbyen under navnet ”Maren Post”.
Maren Nielsen levede hele sit liv i huset, Hovedvejen 110, hvor
hun var født og efterlod sig både børn og børnebørn. Selve hu
set revet ned i 1937, da Forstædernes Banks nye bygning skulle
opføres.
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Som det måske huskes, var skolestriden i begyndelsen af
1800-tallet endt med, at Ejby efter mange genvordigheder ende
lig havde fået sin egen skole. Både Hvissinge og Avedøre havde
i umindelige tider haft egne skoler, medens Glostrup, med
interims-biskolen som kortvarig undtagelse, aldrig havde haft en
sådan. Det var selvfølgelig ikke acceptabelt, at sognets hovedby
endnu ikke havde løst et problem, som for længst var ordnet
andre steder.
Netop med begrundelse i dette forhold havde sogneforstanderskabet i 1863 ansøgt og fået tilladelse til at udleje nogle kirke- og
degnejorder i Glostrup. Aftalen med Københavns Amts Sko
ledirektion var, at de indkomne penge efter fem års opsparing
skulle anvendes til opførelse af en skole i landsbyen.

Efter fem år skete der dog ingenting. Kommunen havde netop
brugt penge på et fattighus, og udgifter var der nok af, mente
man. Man lod tiden gå, og der kom en rykker fra amtet. Det
samme gentog sig adskillige gange, indtil amtet tabte tålmodig
heden. I 1876, altså otte år efter aftalens udløb, skrev man igen.
Denne gang fik Glostrup Kommune en direkte ordre til inden
fire uger at sende forslag til effektuering af sagen, herunder

Det gamle fattighus ved Mellemvej. Set fra Vestervej mod nordøst, ca. 1961
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I midten den gamle skole på Østervej 9. Set mod syd, ca. 1938

tegning til en skolebygning. Amtet bemærkede syrligt, at de
mange års lejeindtægter måtte have lettet kommunens situation
i betydelig grad. Denne besked turde man ikke sidde overhørig.
Faktisk var man allerede i 1873 klar over, hvor det bar hen, idet
man det år for 2.200 kr. købte en grund til brug for en fremtidig
skole. Også denne gang valgte man et sted i det gamle Glostrup,
nemlig Østervej 9.
Murermester Lefland og murermester C. Petersen fik arbejdet i
entreprise for 6.250 kr. Bygmester J.C. Sørensen (Frederiksberg)
lavede tegningerne og fik overdraget tilsynet med arbejdet. Al
lerede samme år (1876) stod bygningen færdig, og Glostrups
børn kunne omsider rykke ind i deres egen skole.
Skolen blev efter tidens skik organiseret som et enelærerembede, og hertil hørte hvervet som organist ved Glostrup Kirke.
Skolens første lærer hed Georg Larsen, og han har fået ry som
en dygtig, men streng lærer. Han forlod allerede skolen i 1883
og blev afløst af Hans Jacobsen, der kom fra Avedøre, hvor han
havde undervist siden 1877. Hans Jacobsen underviste i Glo
strup til sin død i 1898.
Der skulle snart ske meget mere på skoleområdet i Glostrup.
Her vil vi blot konstatere, at selve skolebygningen bestod til
1943, da den blev revet ned til fordel for en etagebebyggelse.
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Barber A.E.L. Winther klipper kammersanger Carl Døcker, 1907

Sundhedsvæsen
iden omkring reformationen havde været præget af en
række spændende og visionære lovforslag. Vi husker det
mislykkede forsøg på at indføre almene skoler på lan
det, og også på sundhedsområdet blev der stillet vidtrækkende
forslag. Frederik 1., konge 1523-1533, ønskede, at der blev ansat
faste læger og apotekere rundt om i landet, men det gik desvær
re på samme måde som med skolerne. Adelen standsede loven
med den begrundelse, at hvis folk havde brug for læger, måtte
de selv skaffe dem.
Blokeringen var effektiv. Ligesom på skoleområdet skal vi helt
op i 1700-tallet, før der sker afgørende nyt i sagen. Noget skete
der dog. I hver købstad blev der nemlig i mellemtiden indført
en såkaldt stadskirurg, dvs. en barber, hvis vigtigste opgaver var
at undersøge rekrutter til hæren, bistå myndighederne ved epi
demier samt foretage obduktioner.
Med stiftelsen af Kirurgisk Akademi i 1785 kom lægeuddannel
sen ind i faste rammer, og dermed blev barberernes arbejdsfelt
indskrænket til at barbere, udføre lavement, årelade og udtrække
tænder.
I Glostrup fandtes endnu i begyndelsen af 1900-tallet en barber
ved navn A.E.L. Winther, som havde et skilt ude med følgende
tekst: Barber og Frisør. Igler og Blodkopper sattes. Favementgives.

T

Fra 1788 blev landet inddelt i lægedistrikter. I 1832 blev indde
lingen ændret, således at Københavns Amt kom til at udgøre to
distrikter. Glostrup kom til at høre til den sydlige del, og lands
byen var i de fleste af årene sæde for distriktslægen.
Det gjaldt også efter endnu en reform, nemlig indførelse af
amtskredse (1914) og en ny opdeling af Københavns Amt i tre
lægedistrikter (1915).
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Fra 1788 til 1889 var der i alt fem distriktslæger, eller embeds
læger som vi ville sige i vore dage, i vort område. Lad os se lidt
nærmere på dem og deres forhold til Glostrup.
Olavius Eilertsen Kongsted (1758-1831) var embedslæge (di
striktskirurg) 1788-1831. Han boede i Ballerup og havde ikke
noget særligt forhold til Glostrup. Vi nævner ham her blot for
oversigtens skyld.
Bertel Friis Thorbjørn Riber (1791-1865) var embedslæge (di
striktskirurg) 1832-1842. Han købte i 1833 en gård i Hvissinge
nær ejerlaugsgrænsen til Glostrup af skolelærer Ole Pedersen
(Hvissinge). Gården navngav han Sophienlund efter sin hustru.
Riber var født i Nyborg, og da chancen bød sig for at blive di
striktskirurg der, flyttede han i 1842 fra Glostrup.

Sophienlunds hovedbygning set fra haven, ca. 1910
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Hovedvejen 193 (Frederikshåb) var engang distriktslægebolig, 1943

Hans Frederik Søht (1802-1857) var embedslæge (distriktslæge)
1842-1857. Han forsøgte at få det nyoprettede Københavns
Amt til at bevillige sig en embedsbolig i Glostrup, men uden
held. Han købte så i 1845 en grund på Hovedvejen 193, hvor
han opførte en villa, som han kaldte Frederikshåb.
Ca. 7.000 mennesker døde i Danmark i det berygtede koleraår
(1853). I vort distrikt blev 294 personer ramt af sygdommen,
og 132 døde. Der fandtes intet sygehus i amtet, men Søht var
hurtig til at reagere. Da de første tegn på sygdommen viste sig i
1848, fik han udtaget Kroghslyst til epidemihospital, og han ud
arbejdede detaljerede planer for dets indretning.

Albert Christian Wiberg (1807-1882) var embedslæge (distrikts
læge) 1858-1875. Han købte i 1860 Frederikshåb (Hovedvejen
193) af Søhts enke.
Efter hans fratræden blev svigersønnen, Carl Sophus Emil Pe
tersen, som allerede i 1874 havde købt Frederikshåb, midlerti
digt konstitueret i embedet.
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Valdemar Bernhard Poulsen (1838-1889) var embedslæge (di
striktslæge) 1875-1889. Han var ikke bosiddende i Glostrup.
Ved hans død var det atter ovennævnte Carl Sophus Emil Pe
tersen, som måtte træde til i vakancen, indtil en ny embedslæge
blev udnævnt.

Læge Carl Sophus Emil Petersen ved sit skrivebord i Frederikshåb, ca. 1915

Den første privatlæge i Glostrup var den flere gange nævnte
Carl Sophus Emil Petersen (1845-1929). Han startede sin prak
sis i 1874 i Frederikshåb, som han havde købt af svigerfaderen.
Han var som ovenfor nævnt to gange konstitueret embedslæge.
I 1918 sluttede han med at praktisere, og Frederikshåb blev
solgt til Valdemar Jensen Bloch, der var ejer af Røde Vejrmølle
Kro. Selv flyttede han til København i sit otium.
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Med etablering af et organiseret lægevæsen havde sundhedsvæ
senet foretaget det vigtigste spring fremad nogensinde. I Glo
strup var man oven i købet så heldig, at embedslægen, i hvert
fald det meste af tiden, boede i landsbyen.
Men noget manglede alligevel. Så vigtige læger end er, kan de
dog ikke stille meget op uden medicin, og det nærmeste apotek
befandt sig her midt i 1800-tallet på Vesterbro i København.
Sogneforstanderne i lægedistriktet mente derfor, at det måtte
være på tide at ansøge om bevilling til et apotek, som passende
kunne placeres i Glostrup nær embedslægens bolig.
Ansøgningen blev i 1859 afslået. Året efter forsøgte Frederiks
berg sig med en lignende ansøgning, som dog også blev afslået.
Ingen af ansøgerne ville acceptere et nederlag, og i de følgende
år blev der udkæmpet en brav kamp mellem de to ansøgere til
et apotek.
Striden endte i 1863 med en bevilling til Glostrup. Skuffelsen i
Frederiksberg blev dog kortvarig, idet kommunen fik sin bevil
ling allerede i 1867.
Privilegiet til at drive et kommende Glostrup Apotek blev nu
opslået ledigt. Rettighedshaveren skulle blive en erfaren apo
teker ved navn Hans Henrik Anton Siegumfeldt (1823-1907).
Han havde arbejdet på apoteker i Tønsberg (Norge), Roskilde
og København, og han nåede at blive bestyrer i Store Heddinge,
inden han fik bevillingen i Glostrup.

Den 14. maj 1864 åbnede han det nye apotek på Hovedvejen
179 (ikke at forveksle med det nuværende på Hovedvejen 101).
Grunden til sit nye hus havde han erhvervet to år tidligere, så
noget tyder på, at han har været ret sikker på at få bevillingen,
hvordan det så end hænger sammen.
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Hovedvejen 179 rummede først apotek, senere plejehjemmet Eben-Ezer, 1910

Foruden ekspedition af medicin fik apoteket en ny opgave i ef
teråret 1886, da de første telefoner kom til Glostrup. Det første
år nåede man op på i alt fem abonnenter, og en af dem var apo
teket.
Yderligere fire kom til i 1887, og apoteket blev forsynet med et
omstillingsbord. Byens første telefoncentral, direkte tilsluttet
København, var en realitet. Glostrup Telefoncentral på apoteket
havde fast tjenestetid fra 8 morgen til 8 aften, og det var således
ikke muligt at anvende telefonen uden for dette tidsrum.
Således var forholdene indtil 1903, da man nåede op på 56
abonnenter. Herefter overtog dyrlæge Lars Hansen (1853-1907)
hvervet som centralbestyrer, og apoteket skulle snart gå store
ændringer i møde.

Siegumfeldt tog livligt del i byens politiske liv. Han var stærkt
medvirkende til oprettelsen af Glostrups første skole i 1876, og
han stod bag etableringen af de første gadelygter i byen. Sie
gumfeldt fyldte 70 år i 1893, og han søgte og fik lov til at bort
forpagte privilegiet som apoteker.
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Det skete i 1894, hvorefter han flyttede til København, hvor
han tilbragte sine sidste år.

En dag i november måned 1866 sad nogle vejarbejdere i ly for
regn og blæst i et lille hus ved Kildevej nær det senere rådhus.
Det var der ikke noget mærkeligt i, for husets indehavere, Fre
derik Christiansen og hans hustru Line, var kendt for deres
gæstfrihed mod landsbyens arbejdere. Det særlige ved netop
denne dag var, at talen faldt på et nyt tiltag, som bl.a. var indført
i Brøndbyvester, nemlig en sygeforening.
Man vedtog at se nærmere på fænomenet, og en af arbejderne
lovede at tage til nabolandsbyen for at få fat i et eksemplar af
lovene for denne forenings sygekasse.

FortegnBlsø
Medlemmerne

Glostrup Bys Sygekasse: den første medlemsprotokol, 1866-1941

115

Den 1. december 1866 mødtes man atter hos ægteparret Chri
stiansen. De 18 tilstedeværende mænd valgte her en bestyrelse
med formanden på Glostrup Bryggeri, Lars Larsen, som leder.
Dernæst indmeldte de både sig selv og deres hustruer. Glostrup
Sygeforening var en realitet med 36 medlemmer.
Formanden foretog siden et fremstød for den gode sag, idet
han opfordrede byens bedrestillede folk til at melde sig ind. Det
gjorde alle, han talte med, og 12 dage senere kunne foreningen
oprette en bankkonto på 10 rigsdaler i Sparekassen for Køben
havn og Omegn. Glostrup Bys Sygekasse var klar til start.
Medlemstallet nåede 239 i 1896, og i 1900 blev kassen statsaner
kendt. De mange medlemmer holdt i ældre tid selskabelige sam
menkomster, og mindst en gang om året var der tilhørende bal.

Sygekassen var alene en sag for borgerne i Glostrup, men i
Hvissinge og Ejby ville man selvfølgelig ikke stå tilbage for dem
i Glostrup. Man gik derfor også i gang med at arbejde for sagen,
og i 1872 lykkedes det at oprette Hvissinge Sygekasse (også gæl
dende for Ejby).
Avedøre kom ikke med i de nævnte sygeforeninger. Man henvi
ste i stedet til Brøndbyøster, hvis sygekasse således fik et ganske
stort medlemsgrundlag.

Glostrup Bys Sygekasse, bestyrelsen, ca. 1950
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Glostrup Sangforening
andsbyen Glostrup nåede i 1880 op på 379 indbyggere.
Det var ikke noget at prale med, for nabolandsbyerne
var stadig større. Men der var sket meget i den lille by
på forholdsvis kort tid, og mange har sikkert følt savnet af et
fælles forum. Noget forsamlingshus fandtes ikke, de senere så
succesrige foreninger var ikke kommet i gang endnu, og de elek
troniske medier lå mere end 100 år ude i fremtiden. Hvad kunne
der gøres for at skabe et sted, hvor man kunne dyrke sin identi
tet som borger i Glostrup?
Heldigvis var der i byen på dette tidspunkt to aktive og fremsy
nede mænd, nemlig blikkenslagermester Peder Frederik Hansen
(1839-1927) og slagtermester Peter Hansen (1855-1933).

L

Peder Frederik Hansen var kendt for sin humor, frisprog, po
etiske evner og store interesse for sin by. Han skulle komme til
at præge både dens foreningsliv og dens erhvervsliv helt til sin
død. Han fik den ære, som ikke er overgået andre, hverken før
eller siden, at blive æresborger i sin by.

Nogle af byens spidser på udflugt med hustruer, ca. 1890
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Hans blikkenslagerværksted lå på Hovedvejen 154, men han
havde også andre varer at byde på. På hans hus stod følgende at
læse: P.F. Hansen. Blikkenslager & Købmand. Udstyrs- og Ga
lanteriforretning.
Hans datter Tekla blev lærerinde og gift med en anden af byens
spidser, nemlig blikkenslagermester Marius B. Wohlleben, som
havde været svend i hendes faders værksted.
Peter Hansen var ligeledes meget optaget af sin bys udvikling.
Også han befandt sig der, hvor beslutninger blev truffet, i sog
nerådet, erhvervslivet eller foreningslivet. Han var intelligent og
velegnet til at løse vanskelige opgaver.
Han lod opføre flere huse i byen, bl.a. Idahus (Rådhusvej 1),
som han opkaldte efter sin ældste datter. Huset blev i en senere
periode anvendt som advokatkontor, indtil det i 2002 blev revet
ned til fordel for det kombinerede rådhus og finanscenter på
Hovedvejen 107-111.

Rådhusvej 1 (Idahus) var i en årrække kendt som advokatkontor, ca. 1907
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Den 30. november 1883 afholdt de to mænd et møde på den
næsten nye landsbyskole på Østervej. Her stiftede de sammen
med skomagermester N. Christensen og 40 af byens borgere
Glostrup Sangforening.
Nogle ældre borgere erklærede på mødet, at de ikke kunne syn
ge, hvortil Peder Frederik Hansen svarede: F7 skaljo da også have
passive medlemmer, for vi skal have nogle, der kan og vil støtte os syngende
med kontingent.
Lærer i Herstedvester, Carl Georg Ludvig Wienike (1857-1918),
overtog fra 1884 hvervet som dirigent, som han bestred indtil
1917. Der blev arrangeret koncerter og dilettantkomedier, og
som arrangør og medarrangør af juletræsfester og fastelavnsgil
der blev foreningen et vigtigt samlingssted.
De årlige skovture samlede det meste af sognet, og foreningens
succes kan vanskeligt overvurderes. Glostrup havde fået sit
”forsamlingshus”, og ringere bliver det jo ikke af, at foreningen
eksisterer endnu den dag i dag.

Glostrup Sangforening med hustruer og børn på tur til Dyrehaven, 1893
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Glostrup Kirkes tårn. Akvarel af H. Sibberen, 1855
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Præst og kirke
' acob Ludvig Hansen (1785-1874) var sognepræst i Glostrup
1832-1858. Under hans studietid i årene omkring 1800 hav
de rationalismen sin storhedstid i Danmark. Retningen
anerkendte Gud som Jordens skaber, men det vigtige var
ikke at hengive sig til følelsesfuld religion eller henført tro. Op
gaven var at skabe dygtige medborgere ved at fremme folkeop
lysning og praktisk arbejde. Ønsket om udbredelse af frihed og
menneskerettigheder stod højt på ønskelisten, medens kristelige
begreber som synd og skyld og frelse blev nedtonet. Den nye
præst i Glostrup var både fagligt dygtig og en stærk tilhænger af
retningen.

J

Den forfaldne præstegård, som Hansen arvede fra forgængeren,
blev en alvorlig økonomisk belastning. En nødtørftig istandsæt
telse var ikke nok for myndighederne, som tvang ham til en
gennemgribende og bekostelig restaurering i 1838-1840.
Præsten havde, som vi så, en vigtig position i sogneforstanderskabet. Den benyttede han til forsøg på at fremme sine ideer
om skole og folkeoplysning. Han løb dog ofte panden mod en
mur, da politikerne frygtede for nye udgifter.

I mellemtiden skiftede synet på teologien i Danmark. Nye folk
som N.F.S. Grundtvig havde held til at bekæmpe rationalismen
og igen sætte evangeliet i højsædet. Biskop Mynster visiterede
i 1837 Glostrup Kirke og bemærkede, at prædikenen savnede
Kierlighedens Varme. I 1845 visiterede biskoppen igen og konsta
terede: Fornuft og Dyd, intet evangelisk Ord.
Helt galt blev det i 1854, da Mynsters efterfølger, biskop Martensen, efter en visitats i 1854 kaldte præstens prædiken for
rationalistisk. Myndighederne ville af med de gamle præster og
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Pastor Jacob Ludvig Hansen, ca. 1870

Pastor Carl Frederik Stub, ca. 1880

udstedte derfor i 1856 et cirkulære, som bemyndigede landets
biskopper til at pålægge ikke kristeligt beåndede, dvs. rationalisti
ske, præster at holde kapellan.
Jacob Ludvig Hansen accepterede, at kapellanen overtog en væ
sentlig del af prædikerne og har vel tænkt, at han så kunne sidde
i fred sin tid ud.
Det gik dog helt anderledes. Biskop Martensen ville absolut
af med ham, og han fik derfor ordre til at søge sin afsked, dog
med pension. I 1858 forlod den gamle præst Glostrup og flyt
tede til Frederiksberg.
Jacob Ludvig Hansen gav sit syn på sagen i det lille hefte, Min
Gntledigelsefra Glostrup Sognekald (1858).

Carl Frederik Stub (1805-1892) blev sognepræst i Vallensbæk
i 1841. Den såkaldte patronatsret, dvs. ejendomsret til kirker
med tilhørende kaldsret, blev ophævet i 1849. Dermed havde
etatsråd Nissens bestemmelser ikke længere gyldighed, men det
blev alligevel besluttet at følge den gamle regel om, at præsten i
Vallensbæk kunne komme til det bedre embede i Glostrup, når
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dette blev ledigt. Det betød, at Stub blev sognepræst i Glostrup
fra 1858 til sin død i 1892.
Præstegården var som bekendt blevet grundig istandsat ca. 20 år
tidligere. Herefter er den næppe blevet vedligeholdt, for den var
meget forfalden, da Stub rykkede ind. Han gik straks i gang med
renoveringen, som kom til at beløbe sig til 6.210 rigsdaler, en
voldsom økonomisk belastning.
Herefter kunne præsten starte på sine egentlige opgaver, og han
synes at have været en populær mand. Han var en fremragende
prædikant og taler, måske den bedste i Danmark. I årene 18681879 varetog han tillige hvervet som sognerådsformand.
For sin indsats blev han belønnet med ridderkorset, men efter
hustruens død i 1884 gik det hurtigt ned ad bakke med ham, og
han måtte lade sine kapellaner overtage flere og flere opgaver.
Han var næsten 87 år, da han døde som landets ældste præst.

Glostrup Præstegård var engang en stråtækt bondegård. Set fra Hovedvejen, 1902

123

Udsnit af Glostrup Sogneråd: Bagest kommunesekretær Skou og tomrermester
Lars Christiansen. Forrest gårdejer Jens C jerner Andersen, sognerådsformand
Anders Christiansen og gårdejer Jens Ferdinand Jorgensen (/Xvedore), ca. 1905.
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Det store spring fremad
(1890 -1919)
Demokratiets endelige sejr
rods fortsat industrialisering var Danmark stadig et
landbrugsland. Godsejerne sad tungt på regeringsmag
ten, og Venstre gjorde, hvad de kunne for at bekæmpe
dem. Partiet erobrede flertallet i Folketinget, men det tog rege
ringen sig ikke af. Under ledelse af Jacob Brønnum Scavenius
Estrup fortsatte den med at regere ved hjælp af midlertidige
love, de såkaldte provisorier.

T

Et af regeringens forsøg på at erobre folkestemningen var op
førelse af Vestvolden (Vestenceinten) omkring København,
hvilket jo bl.a. berørte Glostrup. Sagen gav en vis splittelse i
Venstre, men partiet fortsatte alligevel med at vinde mandater
fra regeringen.

I 1901 opgav magthaverne endelig kampen og accepterede, at
en regering ikke kunne blive siddende imod et parlamentarisk
flertals ønske (parlamentarismen). Dette forhold var af altafgø
rende betydning for demokratiet, fordi vælgernes repræsentan
ter nu havde det sidste ord. Regeringen havde derefter kun to
muligheder, enten at gå af (demissionere) eller udskrive valg i
håb om at få den nødvendige opbakning fra vælgerne.

Den socialdemokratiske fagbevægelse stillede samtidig krav til
arbejdsgiverne, og det førte i 1899 til en langvarig arbejdskamp.
Striden sluttede med et fast og gennemarbejdet aftalesystem og
dermed ordnede forhold på arbejdsmarkedet.
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Systemet har lige siden vist sin levedygtighed. Herefter har ar
bejdsgivere og arbejdstagere kunnet føle sig rimeligt trygge ved
hinanden.
Venstres tid ved magten blev kortvarig. I 1905 brød partiets
venstrefløj ud og dannede Det Radikale Venstre. Udbryderne
gik i samarbejde med Socialdemokratiet, ogi 1913 erobrede de
to partier regeringsmagten. Det blev dermed deres lod at føre
Danmark frelst gennem 1. verdenskrig (1914-1918). Landet blev
ikke direkte berørt af krigen, og økonomisk var det nærmest
en guldgrube, da de krigsførende magter kunne aftage alt, hvad
Danmark kunne producere.

I 1915 lykkedes det
at gennemføre en
grundlovsændring.
Nu indførtes lige og
almindelig valgret
og dermed også fuld
valgret for kvinder
og tyende. Danmark
var endelig blevet et
rigtigt demokrati.
Da landet i 1920
kunne fejre genfor
eningen med Nord
slesvig (Sønderjyl
land), ville jublen
ingen ende tage.
Bryggerfamiliens unge pige, frk. Clausen, havde
blandt sine mange pligter også trappevask, 1920
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En by i forandring
ra 1880 til 1890 steg indbyggertallet i Glostrup by fra
379 til 553. Fra sidstnævnte tal skal trækkes 108 perso
ner, som midlertidigt arbejdede på den nye fæstningsvold
rundt om København. Byens reelle folketal kommer altså ned
på 445, men det er alligevel en tilvækst, som overgår naboby
erne.
Endnu vigtigere er det at
konstatere, at der nu var flere
mennesker beskæftiget med
handel og håndværk end med
landbrug. Glostrup havde
dermed taget det afgørende
spring fra landsby til stations
by, og det gav sig bl.a. udslag
i bebyggelsen. Tidligere bo
ede hver familie typisk i eget
hus, f.eks. på en gård, et hus
Vejlehus, Stationsvej 5, 1943
mandssted eller en smedje. Nu
begyndte man at opføre byggerier med to eller flere lejligheder
for at huse de mange nye borgere.

F

Fra 1890 fortsatte udviklingen i stadig hurtigere tempo. I 1901
nåede man 1.174 indbyggere, altså mere end en fordobling på
blot 11 år. Det har skabt travlhed i byggeriet, og det skete især
på Stationsvej, som blev byens centrale vejstrækning. Hånd
værkere og handelsfolk flyttede ind i de nye huse, og samtidig
begyndte store virksomheder at få øje på byen og dens mulighe
der.
Vi vil siden se nærmere på de mange nye virksomheder og øv
rige forandringer i den gamle landsbys tilværelse.
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Inden vi kommer så vidt, vil vi lige dvæle et øjeblik på de mange
nye tilflyttere. Hvem var de? Hvor kom de fra?
Folketællingen for 1901 viser, at det blot var 10% af befolknin
gen, som var født i byen. Nu var det ikke ualmindeligt, at folk
flyttede mellem nabosognene. Sådan havde det været i uminde
lige tider, men disse mennesker udgjorde blot 10%. Vi kan altså
sige, at 20% af befolkningen var født i lokalområdet. Der var
med andre ord 80% tilflyttere i byen i 1901.
Tilflytterne kom fra alle egne af landet og såmænd også fra ud
landet. Det sidste betød formendig Sverige og vel især Skåne.
Særlig leveringsdygtig har København været, men interessant
er det, at en del københavnere i virkeligheden havde jyske rød
der. De har vel søgt lykken i hovedstaden og er siden blevet op
mærksomme på udviklingsmulighederne i Glostrup.
Det traditionelle landbrug var selvfølgelig på de indfødtes hæn
der. Til gengæld var samtlige handlende udefrakommende, og
det samme gælder med få undtagelser for håndværkerne.
Det er interessant at se, at der allerede dengang var pendlere.
Folk fra forskellige erhverv foretrak at bo i det landlige Glo
strup, selv om de måtte til København for at arbejde. En del var
unge under uddannelse i hovedstaden.

Byens mange, nye grundejere dannede i 1897 Glostrup Grund
ejerforening. Foreningen blev ledet af ildsjæle, bl.a. de to tid
ligere omtalte initiativtagere til Glostrup Sangforening, blik
kenslagermester Peder Frederik Hansen og slagtermester Peter
Hansen. De ønskede en hurtig modernisering af det gamle
Glostrup og lagde derfor pres på sognerådet. Politikerne var til
en start noget bekymrede for kommunekassen, men de fik snart
øjnene op for mulighederne.
Glostrup nærmest løb ind i det nye århundrede.
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Medarbejdere i handelsgartneriet Nybo, Hovedvejen 53, ca. 1925

Handelsgartnerier
å stort set alle områder ændrede Glostrup sig i disse år.
Det gav sig udslag økonomisk, socialt, politisk og selv
følgelig også mentalt. Det må have været svært for byens
gamle og midaldrende at kapere de voldsomme forandringer,
som fandt sted på så kort tid. Endnu kunne man vel nyde sy
net af bølgende kornmarker, men selv herude ved de fjerneste
plovfurer blæste forandringens vinde.
Den voksende hovedstad efterspurgte gartneriprodukter, og
handelsgartnerier inddrog den ene mark efter den anden. Glo
strup var skam ikke noget særligt i den henseende. Det samme
sås overalt på Vestegnen. Det var endnu engang Københavns
nære beliggenhed, som bestemte udviklingens gang.

P
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Lad os se lidt nærmere på nogle af de første af disse foretagen
der og folkene bag dem.
Det ældste gartneri i moderne forstand blev oprettet i 1875 af
Mads Larsen, som boede på Vestervej 14. Både hus og gartneri
bestod i mange år. Huset blev revet ned ca. 1940, da Solgården
skulle bygges.

Et gartneri i stort format blev anlagt ca. 1896 af handelsgart
ner Carl Rathsack, som stammede fra Frederiksberg. Han ejede
grundene på begge sider af Solvej fra Hovedvejen til Stations
vej. Til sig selv byggede han huset Stationsvej 12, hvor Wiuff
mange år senere havde bageri. Rathsack var 1904-1905 formand
for Glostrup Grundejerforening og en mand med stor indfly
delse.
Carl Rathsacks gartneri blev ca. 1910 overtaget af handelsgart
ner Karl Nielsen, som samtidig oparbejdede gartnerivirksomhed
på Kildevældets Allé. Selv boede han på Sydvestvej 3, nær Stati
onsvej og de to gartnerikomplekser. Også han var aktiv i grund
ejerforeningen.

Karl Nielsens gartneri på Solvej. Til højre Dr. Glentes Hus. Set mod syd, 1924
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Karl Nielsen med sønnen Ove på familiens gartneri på Kildevældets Allé, ca. 1925

Jorden på Solvej blev efterhånden udstykket, og da Karl Nielsen
i 1943 døde, valgte hans søn og arving, Ove Nielsen, at koncen
trere sig om gartneriet på Kildevældets Allé. Han var først og
fremmest blomstergartner, og hans berømte sammenplantnin
ger blev en stor succes. Hans privatbolig blev placeret på Syd
vestvej 27 lige over for Kildevældets Allé. Gartneriet blev revet
ned i 1964 for at skaffe plads til det nye hovedbibliotek.

Karl Nielsen havde også en datter, Caja, og hun gik som sin
broder i faderens fodspor. Hun blev gift med Knud Daniel Jen
sen (1883-1966), som i 1910 startede gartneri mellem Clarasvej
og den senere Florasvej. I 1913 solgte parret bedriften til Chri
stian Wognsen og overtog til gengæld det store gartneri på Kir
kebjerg Allé nær grænsen til Brøndby.
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I<nud Daniel Jensens gartneri ved Clarasvej, ca. 1911

Fra 1913 overtog og udviklede Christian Wognsen altså Knud
Daniel Jensens tidligere gartneri. Gartneriets jorder begrænsedes
af Clarasvej, Hovedvejen, Gerdasvej og den senere Florasvej.
Hovedbygningen og den officielle adresse var Hovedvejen 43,
og naboen mod vest blev Alfred Mikkelsens gartneri, Nybo.
Gartneriet blev ryddet ca. 1950, da etageejendommene på Flo
rasvej skulle opføres.
Handelsgartner Christen Mikkelsen (1859-1927) rejste efter ud
stået læretid på studietur til Tyskland og England. Herfra blev
han i 1890 kaldt hjem for at blive bestyrer af Rathsacks gartneri
på Frederiksberg.
I 1893 blev han ejer af Hovedvejen 90, hvor han startede eget
gartneri. Han udvidede senere gartneriet, og som en selvfølge
kom han med i ledelsen af grundejerforeningen, hvis formand
han var 1908-1909. Han var formand for sognerådet 1913-1917
og beklædte gennem årene også andre tillidsposter. Gartneriet
blev efter faderens død overtaget af sønnen, Leif Mikkelsen.
Handelsgartner Alfred Mikkelsen (1877-1954) blev udlært i
1895. Efter nogle år som medhjælper begyndte han selvstændigt
gartneri på Pilevang i Herstedvester.
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11914 kom han til Glostrup og grundlagde Nybo, det store
gartneri mellem Hovedvejen og Gerdasvej. Her opførte han sin
privatvilla, som fik adresse på Hovedvejen 53. Han specialise
rede sig som krysantemumgartner og vandt flere høje priser for
sin indsats. Han var indehaver af adskillige tillidsposter og var
bl.a. formand for sognerådet 1928-1929.
I 1952 solgte han gartneriet til Glostrup Kommune, som senere
ryddede grunden og opførte Søndervangskolen (1956).

Det vil føre for vidt at omtale alle de gartnerier, som blev
grundlagt i disse år. De skød op overalt og kom til at dominere
såvel Glostrup som sognets øvrige landsbyer. Tiden fra ca. 1910
til 1950 blev handelsgartneriernes storhedstid. Der blev tjent
gode penge, og ejerne af de største fik en position som gamle
dages gårdejere: De blev en vigtig del af sognets overklasse med
stor politisk og personlig indflydelse.

Arbejde på Karl Nielsens gartneri på Solvej. Bemærk apoteket i baggrunden, 1917
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Bryggeriets sidste år
i husker, at Glostrup Bryggeri havde problemer med
konkurrencen fra Carlsberg. For at imødegå truslen
besluttede bryggeridirektør K.C. Hansen sig for en om
fattende modernisering af sit bryggeri.

V

I 1890 satte man spaden i jorden til de største udvidelser i virk
somhedens historie, og samme år blev Rabeshave Bryggeri
solgt.
Bryggeren selv fik ikke lov til at opleve det færdige resultat. Den
2. februar 1892 døde han og overlod dermed bryggeriets skæb
ne i sin søns hænder.

Den unge Axel Hansen (1872-1933) havde allerede en vis erfa
ring i arbejdet på bryggeriet, og han fandt arbejdet interessant
nok til at ville påtage sig rollen som fremtidig leder.
Den første opgave var færdiggørelse af nybyggerierne. I 1893
var arbejdet tilendebragt, og resultatet var særdeles imponeren
de. Ned langs den gamle K.C. Hansens Vej (Kildevældets Allé)
var opført en række smukke bygninger. Mellem det nye hjør
nehus og det gamle bryggeri var rejst en flot portalbygning, og
inde på grunden sås en ny, høj skorsten og maltkølle.
Ved kompleksets vestlige ende blev samme år opført de såkaldte
bryggerhuse som boliger for bryggeriets medarbejdere.
Trods alle tiltag blev truslen fra Carlsberg ikke mindre. Axel
Hansen blev derfor nødt til at finde samarbejdspartnere, og i
1896 blev Glostrup Bryggeri solgt til et nyoprettet aktieselskab,
Københavns Hvidtølsbryggerier. Axel Hansen indtrådte i be
styrelsen for det nye selskab, og fremtiden syntes at tegne lidt
lysere.
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Glostrup Bryggeri udvides. Forrest Hovedvejen. Set mod sydvest, 1892

Axel Hansen blev i 1897 gift med Christiane Lønborg (18731947). Både hendes fader, broder og søster fik stor succes som
fotografer, og i årene 1893-1905 bestyrede søsteren, Augusta
Caroline Lønborg (1877-1952), kaldet Cani, et fotoatelier på
Jernbanevej 18. De mange fotos fra perioden er bevaret og giver
et spændende indblik i en verden, som er ukendt for de fleste.
Som privatbolig opførte Axel
Hansen i 1902 en stor villa
lige bag Rådhusgården, som
kort tid efter blev revet ned.
Arkitekten var en af landets
kendte, nemlig Gotfred Tvede (1863-1947).
Villaens indkørsel blev anlagt
fra Rådhusvej, og i husets
underetage blev indrettet

Bryggervillaen under opførelse, 1902
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administrationskontorer, me
dens familien selv flyttede ind
ovenpå.
Axel Hansen ønskede det flot
klingende navn, Glostruphus,
til sin nye villa. Men ejeren af
Kroghslyst protesterede, fordi
han mente, at et hus med sam
me navn engang havde ligget
på hans jorder. Det omtalte hus Axel Hansen på tri-motorcykel, 1897
viste sig dog at have befundet sig på præstegårdens tidligere jor
der, og Axel Hansen fik godkendt sit navn.
Axel Hansens store passion var automobiler. Allerede i 1897
anskaffede han en såkaldt tri-motorcykel af fransk fabrikat. Ca.
1903 købte han en ”rigtig” bil af samme leverandør. Dens regi
streringsnummer (A 500) viser, at vi har at gøre med den første

Den første privatindregistrerede bil (A 500) i amtet tilhørte Axel Hansen, ca. 1903
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Bryggerfamilien beskæftigede mange mennesker. Her nogle piger og karle, 1893
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privat indregistrerede privatbil i Københavns Amt, idet numrene
1-499 var forbeholdt erhvervskøretøjer.

Københavns Hvidtølsbryggerier blev yderligere udvidet i 1898.
Koncernen bestod herefter af de fire bryggerier, Glostrup
Bryggeri, Københavns Spritfabrikkers Hvidtølsbryggeri, Bryg
geriet Stefan og Bryggeriet Heidrun.
Det var dog en kortvarig frist. Efterhånden blev alt koncentre
ret på Stefan, og Glostrup Bryggeri tabte sin betydning for ca.
1916 helt at ophøre. De to øvrige bryggerier blev solgt fra, og
ca. 1912 forlod Axel Hansen selskabet.
Han oprettede derefter Glostrup Udstykningsselskab, som i den
følgende tid fik nok at se til. Hans hovedbeskæftigelse blev dog
som leder af Nordisk Motor Kompagni, som han selv stiftede.
Axel Hansen solgte i 1927 sin store villa til Glostrup Kommune,
som herefter indrettede den som rådhus. Selv lejede han sig ind
på den fornemme gård, Ragnesminde, i Vesterled i Brøndby
kommune, hvor han tilbragte sine sidste år.

Glostrup Bryggeri set fra kirkens tårn. Forrest Hovedvejen 136, ca. 1917
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Glostrup Jern- & Metalstøberi i funktion. Virksomheden lå på Ørnebjergvej 1, 1943
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Fabriksbyen Glostrup
ysten til at starte virksomhed i Glostrup blev ikke påvir
ket af bryggeriets besværligheder. Tværtimod ser vi
fra slutningen af 1890’erne en lang række virksomhe
der etablere sig i den hastigt voksende by. Flere virksomheder
betød flere arbejdspladser, som igen tiltrak flere tilflyttere. En
del fabrikker blev store og betydningsfulde, og med dem blev
Glostrups fremtid som Vestegnens fabriksby lagt for generatio
ner frem.
Lad os se lidt nærmere på de enkelte foretagender, deres ledelse
og medarbejderstab fra deres grundlæggelse og frem til 1919.

L

Glostrup Jern- & Metalstøberi blev grundlagt i 1899 som en
filial af motorfabrikken Dan i København. Adressen var Gas
værksvej 1 (Ørnebjergvej 1). Det var et ganske stort foretagende
med i alt tre støberier. Firmaet virkede mange år i Glostrup og
lukkede så sent som i 1980. Grunden blev ryddet og derefter
overtaget af Fælleskommunal Levnedsmiddelkontrols lokale
afdeling.
1919: Driftsbestyrer Julius Petersen. Ca. 50 medarbejdere.
Københavns Oliefabrik blev i 1901 anlagt af ØK lige over for
stationen. Produktionen var spiseolie og palmin. En avis mente,
at det var en mærkværdig ting og skrev i 1908: Ude ved Glostrup
Station, midtpå de grønne Marker, der hvor Produktionsområdetfor vor
nationale stolthed, Matursmørret, breder sig, har man rejst en Fabrik
for Smørsurrogat. Måske til avisens glæde viste virksomheden sig
urentabel, og allerede i 1916 blev den lukket.
Oliefabrikkens bygning blev solgt til A/S Kongsil Kemiske Fa
brik. Som den eneste i Skandinavien havde den blegepulver som
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I

Københavns Oliefabrik blev i 1923 kendt som Sunlight, ca. 1905

specialitet, men heller ikke den var rentabel og lukkede allerede
i 1923.
1919: Direktør Holst-Knudsen. Ca. 40 medarbejdere.

Københavns Fedtraffinaderi blev anlagt ved Kærmindevej i
1904. Man udvandt fedt af dyriske stoffer. Ifølge annonce i
Glostrup Vejviser for 1909 indkøbte man fedt og talg samt
modtog selvdøde dyr til destruktion. Det meste af produktio
nen gik til eksport. Virksomheden er for længst nedlagt.
1919: Direktør Axel Bohm. Ca. 12 medarbejdere.
Tømrer Axel Larsen (1879-1953) nedsatte sig i 1905 som tøm
rermester på Krogagervej (Bryggergårdsvej) 10.1 1913 udvi
dede han med maskinsnedkeri, ogi 1918 begyndte han tillige at
drive tømmerhandel. Den store virksomhed blev derefter kendt
som Glostrup Tømmerhandel og Maskinsnedkeri. Den blev vi
dereført af sønnen, Poul Larsen, og var aktiv i byen i mange år.
1919: Indehaver Axel Larsen. Ca. 20 medarbejdere.
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Tøffelmagernes Træskæreri
blev grundlagt i 1898. Virk
somheden befandt sig ved
jernbanen, lige sydøst for den
senere østbro.
På ældre kort ses en smal vej,
Skærerivej, opkaldt efter virk
somheden. Senere ændrede
fabrikken navn til A/S De
Forenede Træskofabrikker,
i daglig tale kaldet Glostrup
Træskofabrik.
Carl Nielsen på træskofabrikken, ca.
Foruden træskoproduktion
fandtes savværksdrift og handel
med brænde. Virksomheden lukkede ca. 1944.
1919: Driftsbestyrer Peder A. Nielsen. Ca. 45 medarbejdere.

1925

Murer Hans Nielsen nedsatte sig i 1900 som murermester i
Glostrup. I 1907 grundlagde han Glostrup Cementvarefabrik
på Gerdasvej 7. Han opførte bl.a. det nye apotek (1908), jern
banestation og posthus (begge 1918). Han havde en lang række
tillidsposter, bl.a. stiftede han Murermesterforeningen for Glo
strup, Taastrup og Hedehusene, hvis formand han var i 40 år.
Virksomheden eksisterer ikke mere.
J. Chr. Abildgaards Søns Biscuitfabrik blev i 1915 etableret på
Sophienlund ved ejerlaugsgrænsen mellem Glostrup og Hvissinge. Virksomheden producerede udelukkende vaffelbiscuits,
og hele produktionen gik til eksport.
En smuk og vidt berømt have på fem tønder land fandtes ved
gården, som for længst er borte.
1919: Indehaver Kaj Abildgaard. Ca. 50 medarbejdere.
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Carl Sørensen grundlagde i 1916 Samoa (Hovedvejen 189), som
fremstillede kokosmåtter og kokosløbere, senere også kurvesto
le, tæpper m.m. Heller ikke denne virksomhed findes mere.
1919: Indehaver Carl Sørensen. Ca. 40 medarbejdere.

Christian Askman startede i 1920 Trævarefabrikken Arbus på
Hovedvejen 41 (Hulgården). Produktionen var træsko og for
skellige trævarer. Fra 1944 var virksomheden kendt som A/S
Askmans Trævarefabrik. Gården blev ca. 1964 revet ned og er
stattet af Esso Motor Hotel (Glostrup Park Hotel).
1919: Administrerende direktør Christian Frost. Ca. 25 medar
bejdere.

Fabrikkerne gav beskæftigelse til mange, her folk på træskofabrikken, 1934
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Forstædernes Bank, Stationsvej 7. Set fra Banegårdspladsen mod nordvest, 1919

Forstædernes Bank

D

en stærke økonomiske udvikling i Glostrup måtte
kunne give grobund for en bank. Omtrent sådan har
en mand ved navn Alfred Sørensen siddet og tænkt.
Han var sagfører i Køge og havde tjent store penge på opkøb
og udstykning af landbrugsjord. Nu udkastede han store pla
ner om en forstadsbank, som med hovedsæde i Glostrup skulle
sprede sig til alle småbyerne omkring København. Han ønskede
at samle de mange penge, som folk lå inde med, og få dem til at
yngle ved udlån til nye erhvervsvirksomheder.

Det lykkedes trods en vis skepsis at få det lokale erhvervsliv
med på idéen, og 21. april 1902 var stiftelsen af De Køben
havnske Forstæders Bank en realitet. Bankens ledelse bestod af
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trekløveret, Alfred Sørensen, tømmerhandler H.C. Petersen og
birkefuldmægtig Rudolf Thomsen. Den sidstnævnte var jurist
og blev bankens administrerende direktør.
H.C. Petersen var den eneste af de tre, som var fra Glostrup,
og han blev banken en god hjælp, når skeptiske borgere skulle
overbevises om det fornuftige i at overlade de små sparepenge
til en ny og ukendt bank.

Banken startede yderst beskedent i et par lejede værelser på
Jernbanevej 8. Udlånspolitikken var meget forsigtig, og til en
start var direktør Rudolf Thomsen alene om arbejdet. I 1904
blev der dog ansat en kasserer, men vi skal helt frem til 1912,
før den første bankelev, Erik Rathsack, blev ansat.

De gode konjunkturer blev i årene 1907-1908 pludselig for
vandlet til en bankkrise, da det viste sig, at der var bygget meget
mere, end der var brug for. Samtidig var banken ved at opføre
et fornemt hovedsæde på Stationsvej 7, og det blev netop fær
digt i 1908.
De følgende år var vanskelige, men det lykkedes at overvinde
krisen, og det nye hus skulle komme til at fungere helt til 1937,
da man valgte at flytte op på Hovedvejen 110.
Danmarks neutralitet i 1. verdenskrig (1914-1918) gav store
fordele. Landet kunne eksportere alt, hvad det kunne produ
cere, og kurserne steg. Allerede i 1914 kunne banken indfri sit
kreditforeningslån i den nye bygning, og senere udtalte direktør
Thomsen, at 1919 havde været et enestående år i bankens historie.
Forstædernes Bank skulle få mange gode år i Glostrup. I forbin
delse med bankkrisen i 2008 kom den imidlertid i problemer, og
den blev opkøbt af finansieringsselskabet Nykredit.
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Glostrup Asyl er nyopført. Bemærk pigene, der leger i rundkreds til venstre, 1908

Glostrup Asyl
et er en almindelig antagelse, at kvinderne kom ud
på arbejdsmarkedet i 1960’erne og 1970’erne. Det er
sandt i den forstand, at husmødre herefter blev et næ
sten ukendt begreb. Muligheden for at tjene penge til forbrugs
goder trak, og kvinderne greb selvfølgelig chancen.
Kvinder på arbejdsmarkedet var dog langtfra noget nyt. Fra
1890’erne var flere og flere kommet i job, og det var især som
rengøringsdamer, fabriksarbejdersker, telefonistinder, sygeple
jersker og lærerinder. Det gav problemer med børnepasning, så
noget måtte der gøres.

D

I årene 1903-1904 mødtes en kreds af borgere for at drøfte,
hvordan et børneasyl kunne oprettes. Inderkredsen bestod af
fem indflydelsesrige og aktive mænd, nemlig gårdejer Anders
Christiansen, tømrermester Lars Christiansen, gartner Wilhelm
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Den nyansatte asylbestyrer, Ingeborg Jacobsen, omgivet af børn, 1907

Fabricius, bryggeriarbejder Ole Hansen og provst Ludvig Koch.
Initiativet mødte stor velvilje. Bryggeridirektør Axel Hansen
forærede grunden (Asylvej 3) til formålet, og tømmerhandler
Lars Hansen skænkede 1.000 kr., så byggeriet kunne gå i gang
hurtigt. Det praktiske arbejde blev overladt til tømrermester
Axel Larsen og murermester Svendsen Christiansen.
Bygningen stod færdig i 1906. Prisen var ca. 16.000 kr. uden in
ventar, så der måtte skaffes flere penge. En indsamling fra 1906
viser, at borgerne gav 1.600 kr., og året efter støttede sognerådet
med yderligere 300 kr.
Huset havde tre etager, men det var nødvendigt at udleje de to
for at skaffe penge. Det blev derfor en beskeden start med 20
børn i et enkelt værelse.
Den første bestyrerinde hed Ingeborg Jacobsen, men hun døde
allerede i 1915. Frem til 1937 skiftede forstanderinderne hyp-
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pigt, og da antallet af børn samtidig øgedes, har det ikke været
nogen dans på roser.
Ledelsen blev i 1907 ændret og herefter kendt under navnet
Asylforeningen. Den var eneansvarlig for institutionens drift.
Pengene kom dels fra medlemsbidrag, dels fra de årlige som
merfester. De sidstnævnte kaldtes asylfester og blev senere
kendt som børnehjælpsdage.
En såkaldt Instruksfor Glostrup Ayl blev vedtaget af bestyrelsen i
1915, og her hed det bl.a.:
Asylet skal holdes aaben paa samtlige Aarets Hverdagefra Kl. 8 Mor
gen til 5 Eftermiddag. Asylbestyrerinden er ikke pligtig at modtage Børn
under 2 Aar, og slet ikkefor længere Tid uden Bestyrelsens Sanktion.
Børnene skal være renligt og ordentligtpaaklædte. Deres Overtøj skal være
forsynet med Navn og Strop, deres Træsko mærkede. Børnene skal med
bringe tilstrækkelig Madfor den Tid, de opholder sig i Asylet.
Vi befinder os i en tid med orden og klare regler.

Tidlig asylfest, børn og voksne i optog på Stationsvej. Bagest Vejlehus, 1908
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Vestvolden og voldgraven med Roskildevej bagest på tværs. Set mod sydvest, 1916

Vestvolden
i husker, at regeringen Estrup i 1880’erne vedtog at op
føre Vestvolden, dengang kaldet Vestenceinten, rundt
▼ om København. Volden skulle tjene to formål, nemlig
beskyttelse af hovedstaden mod angrebslystne fjender og skabe
en national samling om regeringens politik.
Volden er blevet kaldt Vestegnens største historiske minde, og
den kostede den for tiden gigantiske sum af 19 millioner kr.
Den kunne måle sig med de største fæstningsanlæg i verden, var
topmoderne og på mange måder genialt konstrueret. Arkitekten
var en dansk officer ved navn E.J. Sommerfeldt.
Hovedprincippet var det velkendte: Forterræn, voldgrav og ho
vedfæstning. Voldgraven var 16 meter bred og i midten 3!/2 me
ter dyb. Hovedfæstningens enkelte dele var forskudt i forhold til
hinanden i en afstand af 600 meter.
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Ved hver forskydning blev anlagt en såkaldt kaponiere, dvs. et
lille betonfort forsynet med maskingeværer. Hver kaponiere
kunne beskyde sin del af voldgraven uden at berøre nabokaponieren eller selv blive udsat for beskydning.
Kanonerne blev placeret lige bag fæstningens højeste punkt, og
bagved blev anlagt en forbindelsesgang og krudtmagasiner. Bag
hovedfæstningen blev voldgaden placeret, og parallelt hermed
blev der lagt jernbanespor med forbindelse til jernbanen I<øbenhavn-Korsør. Et særligt batteritog med remise i Hvissinge
skulle føre de nødvendige forsyninger frem til voldens forsva
rere.
Til indkvartering af mandskabet blev anlagt tre lejre, nemlig
Ejbylejren, Glostruplejren og Avedørelejren.
Byggeriet stod på fra juni 1888 til september 1892, og det gav
arbejde til et stort antal mennesker. Ligesom det i sin tid var
sket ved anlæggelsen af jernbanen, kom der også denne gang
folk fra nær og fjern for at deltage i arbejdet. I Glostrup var der
i 1890 i alt 553 indbyggere, hvoraf de 108 var midlertidigt ind
kvarteret som arbejdere på det store projekt. Det har givet ind
tægter hos udlejere og købmandsbutikker og dermed yderligere
vækst i Glostrups fremstormende økonomi.
Det er værd at notere sig, at Glostrups økonomi ikke led skade,
da gæstearbejderne efter endt arbejde rejste hjem. Tværtimod
fortsatte byens udvikling mod hidtil usete højder.

Frem til 1894 blev der arbejdet med tilstødende anlæg til vol
den, men herefter var det så forbi. Nu indgik Estrup en aftale
med Venstre, som betød hans afgang og byggeriets standsning.
Til gengæld accepterede Venstre, at volden skulle blive liggende
og fremover modtage den nødvendige vedligeholdelse.
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Ved udbruddet af 1. verdenskrig (1914-1918) blev Vestvolden
bemandet og gjort kampklar. Mange af soldaterne blev indkvar
teret privat i de nærliggende landsbyer, og det skete selvfølgelig
i høj grad i Glostrup Sogn. Heldigvis slap Danmark med skræk
ken, og efter krigen blev Fæstningen, som volden nu blev kaldt,
nedlagt som forsvarslinje.
Militæret anvendte dog fortsat stedet til depoter, og det var for
budt område for offentligheden. Man kunne søge om et særligt
adgangskort, men de blev kun udstedt i meget begrænset om
fang.
Som årene gik, bredte naturen sig, og Sommerfeldts store anlæg
blev lidt efter lidt forvandlet til et pragtfuldt rekreativt område.

Vestvolden med Hvissinge landsby foroven til højre. Set mod sydvest, ca. 1949
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Gasværksbestyrer Niels Olsen i maskinhallen. Bagest sønnen, Michael Olsen, 1917

Gas- og Vandværk
lostrup havde i 1890’erne endnu et umiskendeligt
præg af landsby. Der var stadig grøfter langs vejene,
organiseret dagrenovation var ikke indført, og det
samme gjaldt for vejskilte og husnummerskilte. Når det gjaldt
adgang til vand, måtte man ud til brønden på gårdspladsen og
trække i pumpestangen. Folk uden den mulighed var henvist til
gadekæret ved Vestervej eller bykilden ved K.C. Hansens Allé
(Kildevældets Allé).
Glostrup Grundejerforening pressede fra starten på for at få
moderniseret byen, og højt på ønskesedlen stod et vandværk og
også meget gerne et gasværk. I 1903 anmodede man sognerådet
om at se på sagen, men politikerne mente, at de kommunale ud
gifter var mere end rigelige og afslog derfor anmodningen.

G
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Året 1903 blev tørt. Det gik så galt, at en del af landsbyens
brønde tørrede ud. Det var, som om vejrguderne ønskede at
komme grundejerne til hjælp, og da politikerne ikke ville høre,
skruede de i 1904 yderligere op for både hede og tørke. Sådan
kunne det i hvert fald se ud for en overtroisk sjæl.
Under alle omstændigheder indkaldte sognerådet og grundejer
foreningen nu beboerne til et møde for at diskutere krisen. Her
blev det besluttet at undersøge mulighederne for at bygge både
et vandværk og et gasværk. Man så gerne de to værker drevet i
fællesskab, og det skulle ske under kommunal ledelse.

Sognerådet tog kontakt til en ekspert på området. August Fens
mark havde både deltaget i opførelse af værker, og han var le
der af Sundby Gasværk. Efter besigtigelse af flere værker bad
man Fensmark udarbejde forslag med tilhørende tegninger og
beregninger. Han nåede frem til en pris på 276.000 kr., som
kommunen accepterede. Pengene blev lånt i forsikringsselskabet
Hafnia.
Kommunen købte den nødvendige jord til værkerne for 8.000
kr. Sælgeren var en af byens største grundejere, sognerådsfor
mand Anders Christiansen. Samme sognerådsformand forærede
herefter kommunen et lille jordstykke ved Hovedvejen til brug
for et kommende vandtårn.
I den følgende tid rejstes værkerne. Planen var, at vandforsyning
og gasværk skulle starte samtidigt, og for at opnå det nødven
dige vandtryk skulle fordelingen ske fra tårnet.
Tårnet blev opført som et Middelalderligt borgtårn i røde mur
sten, dekoreret med lyse kalkstensbånd og forsynet med en lille
spids top samt små rundbuede vinduer på alle sider. Det er ot
tekantet og 33’A meter højt. Beholderen har en kapacitet på 110
m3 vand.
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Aktiviteterne i Glostrup gav genlyd i Københavns Amtstidende,
som 6. september 1905 skrev følgende:
”billedet af Glostrup vil være helt nyt, naar omfaa Uger det ny Uandtaarn paa Rakken østfor Byen hæver sin høje, spidse Silhuet over den gamle
Kirke, Villaerne og Fabrikkerne. Allerede er Murværket saa højt oppe, at
man lægger Mærke til detfra Banen; men naar Fløjen paa Uandtaarnet
en Dag rejser sig de 100 Fod overJorden, saa er det Fremtidens Glostrup,
der tager Maal af Sletten for at se, hvor langt Bygrænsen endnu kan siy
des ud. ”

Glostrups næsten nye vandtårn set over markerne mod nordvest, ca. 1915

Vandtårnet stod færdigt i 1905, således som det endnu står at
læse på det, og 4. februar 1906 kunne indvielsen af værkerne
finde sted. Som ansvarlig leder ansatte man murer Niels Olsen
(1868-1935) med tre arbejdere til hjælp. Niels Olsen bestred
jobbet til sin død.
Med de nye værker havde Glostrup taget et stort spring ind i
fremtiden. Man behøvede ikke længere have så stor frygt for
tørke, og gassen kunne bruges til både madlavning og belysning.
Udendørs blev byens 22 gamle petroleumslamper erstattet af
55 nye gaslygter, et antal som inden længe blev hævet til 65.
Imidlertid kræver gaslygter ligesom petroleumslamper en lyg-

155

tetænder, og det var anledningen til en henvendelse i 1911 fra
Glostrup Kommune til NESA om levering af elektricitet.
Juleaften 1912 tændtes det elektriske lys for første gang i Glo
strup. Det skete i de dertil indrettede udendørs gadelamper.

Bykilden ved Kildevældets Allé havde udspillet sin rolle. Der
var ikke længere brug for den, og da den samtidig udgjorde en
risiko for børn og uforsigtige personer, blev den i 1908 fyldt op
og forsvandt for stedse.

Glostrup Jernbane Kro (senere kaldet Hotel), 1906. Billedudsnit
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Brandvæsen
lostrup Brandkorps startede sin tilværelse 1. januar
1916. Forud var gået en række forhandlinger om
opgavens løsning, men der synes at have været al
mindelig enighed om, at byens størrelse krævede et organiseret,
kommunalt brandvæsen. Det blev vedtaget, at korpset skulle
bestå af i alt 14 mand. Smedemester Christian Larsen, som i en
årrække havde været sognets brandinspektør, blev udset til at
opbygge og lede den nye organisation.

G

Nu var problemet selvfølgelig ikke af ny dato. Ødelæggende
brande har altid været en fast bestanddel af tilværelsen, og de er
næppe blevet færre, da menneskene blev bofaste. De stråtækte
gårde var rene brandfælder, og der var ikke meget at stille op.
Den Røde Hanegaler, var et råb, som kunne jage skræk i enhver.
Så vidste man, at der var ildebrand, og alle måtte ned til gade
kæret og fylde spande. Man dannede kæde, og spandene gik fra
hånd til hånd. Den antændte gård stod sjældent til at redde, men
med passende held og stor indsats kunne man måske forhindre
ilden i at sprede sig yderligere.
Regeringen var allerede i 1700-tallet klar over, at der måtte gøres
noget. Der blev udsendt flere forordninger, først for købstæder
ne (1761) og senere for landsognene (1792). Princippet var, at
alle bygninger skulle takseres, og indehaverne skulle i overens
stemmelse hermed yde bidrag til nærmere angivet brandudstyr,
f.eks. spande, brandhager og lange stiger.
Man så gerne, at landsbyerne anskaffede en hollandsk opfindel
se, nemlig en vognsprøjte forsynet med pumper og sugeslanger,
som selv fyldte vandet op i beholderen. Anordningen krævede
en tværstang og 4-5 mand til at hive op og ned for at få pum-
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pen til at virke. Så gammeldags det end lyder i vore øren, var der
tale om et stort fremskridt i brandbekæmpelsen.
I 1853 erhvervede Glostrup en sådan moderne anordning.
Glostrup Sogns fire landsbyer havde hver sin brandfoged til at
lede brandbekæmpelsen. Opgaven var efter sædvanlig praksis
ulønnet og gik på omgang mellem bønderne. Alle mænd mellem
18 og 60 år skulle møde op ved brand, og brandfogeden havde
pligt til at sørge for øvelser i brandbekæmpelse og brandudsty
rets vedligeholdelse. Senere blev en øverste brandinspektør dog
ansvarlig for brandbekæmpelsen i hele sognet.
Sprøjten og det øvrige slukningsudstyr befandt sig i et særligt
sprøjtehus ved gadekæret. Her blev den ovennævnte nyerhver
velse selvfølgelig også anbragt.

Glostrup Sprøjtehus foran kirken. Huset Østervej 2 til venstre, 1895

Sprøjtehuset i Glostrup havde efterhånden tjent i mange år. Det
var både slidt og utæt og trængte til at blive renoveret eller skif
tet ud. Det var derfor med stor taknemmelighed, at kommunen
i 1866 tog imod præstens tilbud om en plads til et nyt sprøj
tehus foran kirken. Pastor Carl Frederik Stub (1805-1892) var
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sognepræst i Glostrup fra 1858 til sin død, og han kunne selv
følgelig ikke forpligte sin efterfølger. Kommunen måtte derfor
acceptere at fjerne bygningen, hvis den nye sognepræst skulle
forlange det. Samme efterår blev det nye sprøjtehus opført.
En ny Vedtægtfor Ordning af Brandvæsenet i Kjøbenhavns Amts
Søndre Birk blev udsendt i 1901. Med den blev der indført nøje
fastsat mødepligt, således at hver landsbys brandvæsen skulle
hjælpe naboerne. Glostrup skulle bistå Vridsløselille, Hvissinge,
Brøndbyvester og Brøndbyøster.
Hjælp fik man god brug for i 1905, da præstegården brændte.
Den store brand vil blive nærmere behandlet efter afsnittet om
præst og kirke. Her vil vi blot konstatere, at sprøjtehuset for
svandt under eller umiddelbart efter branden. Et nyt sprøjtehus
til erstatning for det gamle blev i 1906 opført ved hjørnet af
Østervej og Tværvej. Det fungerede indtil 1927.

Glostrup Sprøjtehus ved hjørnet af Østervej og Tværvej, ca. 1924
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Politivæsen
or at forstå den virkelighed, som Glostrups politifolk
virkede i, vil vi kort se på politiets almene historie i Dan
mark.
En udvikling mod et egentligt politi skete først i København.
Under Enevælden var der indført et vægterkorps, hvis opgave
var at sørge for ro og orden. Der var med andre ord tale om et
ordenspoliti, og dets opgaver var meget begrænsede. Et krimi
nalpoliti med opgaver som efterforskning, forhør og anholdel
ser kendtes endnu ikke.
I 1682 fik byen en politimester, men de førnævnte opgaver var
stadig temmelig ukendte. De måtte faktisk slet ikke finde sted,
med mindre der var tale om krav (anmeldelse) fra en privat bor
ger.
Politiets ret og pligt til at løse kriminalsager på eget initiativ blev
indført så sent som i 1809, og det skete ikke uden sværdslag.
Det var som bekendt en tid med store modsætninger mellem
borgerne og den enevældige statsmagt. Borgerne kæmpede for
økonomisk frihed (liberalisme) og en fri forfatning (grundlov),
og de nærede absolut intet ønske om at forsyne kongen med
flere magtmidler end højst nødvendigt.

F

Landarbejdernes elendige sociale forhold og den begyndende
industrialisering satte i årene omkring 1860 for alvor fart i van
dringen fra land til by, og det betød især til hovedstaden. Med
de mange nye mennesker fulgte øget kriminalitet, ikke mindst
tyverier, og det var denne ubehagelige kendsgerning, som dan
nede baggrund for Politiloven for København af 1863. Nu blev
vægterkorpset nedlagt, og arbejdet med opklaring af forbrydel
ser fik for første gang højeste prioritet. Et københavnsk krimi
nalpoliti var hermed en kendsgerning.
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Styrken bestod af 231 politibetjente og overbetjente, 6 politias
sistenter og 3 politiinspektører.
På landet skete der til gengæld nærmest ingenting. Sognefogederne havde deres velafgrænsede opgaver, og dermed mente
man vel, at det nødvendige var gjort. Myndighederne var således
ikke just initiativrige, når det gjaldt provinsen, men undertiden
klagede lokalbefolkningen over alvorlige lovovertrædelser, og så
rykkede københavnske kriminalbetjente i felten. Man kan sige,
at vi her står ved begyndelsen til en centraliseret rejseafdeling,
som dog i begyndelsen bar præg af tilfældig indsats.

Først i 1871 kom der nogle bestemmelser vedrørende politiet
uden for København, men det var mest generelle bemærkninger
om rettigheder og pligter.
Ønsket om et statsligt styret kriminalpoliti på landet blev frem
ført under regeringen Estrup i 1889. Venstre, som havde flertal
i Rigsdagen og bekæmpede regeringen af al magt, sagde imid
lertid nej til forslaget. Man havde set mere end rigeligt af magt
anvendelse og ønskede aldeles ikke noget statspoliti. Regeringen
bøjede sig, og forslaget blev trukket tilbage.

Efter demokratiets sejr i 1901 vendte forslaget tilbage, og det
kom fra en helt ny kant. Forsikringsselskaberne havde i de før
ste år af det nye århundrede haft store udgifter til dækning af
brandskader på landet. Deres økonomi var så truet, at de for
langte indførelse af et selvstændigt kriminalpoliti udenfor Kø
benhavn.
Politikerne gik ind på kravet og oprettede i 1911 et statspoliti
til varetagelse af opgaver i provinsen. Opgaverne var først og
fremmest at bistå det lokale politi ved efterforskning og opret
holdelse af ro og orden.
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Politibetjent Simon Simonsen på Nyvej. Til venstre købmand Raagaards hus, 1907

Loven blev en dyr affære for forsikringsselskaberne: De måtte i
de følgende otte år betale ca. halvdelen af udgifterne til den nye
organisation.

Glostrup fik sin første politibetjent i mere moderne forstand i
1870. Hans navn var Simon Simonsen (1834-1919), og han var
efter sigende en farverig person, som der gik mange historier
om. Disse kan ikke efterprøves, og vi vil derfor holde os til,
hvad vi med rimelig sikkerhed kan stå inde for.
Simon Simonsen kaldtes fra starten for krigsassistent og dermed
menes, at han har været medhjælp for den såkaldte krigsasses
sor. Han har derfor med al sandsynlighed deltaget i den ulykke
lige krig i 1864 og er derefter kommet ind i retsvæsenet. 11870
er han så endt i Glostrup.
Simon Simonsen byggede sin embedsbolig på Hovedvejen 107,
og bag huset opførte han to arrestrum med hængelåse og trem
mer for vinduerne. I udhuset stod en hvid hest og vogn klar til
brug i tjenesten. Han var selvfølgelig ene mand om opgaverne,
som han efter sigende klarede på udmærket vis. Men mon ikke
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politiopgaverne i den tids Glostrup har været til at overskue?
Han virkede i byen indtil ca. 1902 og flyttede derefter hen til hu
set Granly på Kildevældets Allé 8, som han havde ladet opføre
som sin pensionistbolig.

Politibetjent Simon Simonsen, ca. 1910

Simon Simonsen blev afløst af politibetjent Anders Peter Peter
sen. Også han var en farverig person, men han var i højere grad
end forgængeren en effektiv politimand med styr på karrieren.
Han købte i 1905 det såkaldte Vesterhus, Hovedvejen 202, af
slagtermester Peter Hansen. I kælderen indrettede han to arre
strum efter samme principper, som forgængeren havde fulgt.
Anders Peter Petersen var 1917-1923 formand for den vigtige
Glostrup Sangforening. Ved den store retsreform i 1919 blev
han statsbetjent, og tre år senere endte han som overvagtmester
i Københavns Amts Nordre Birk. Dermed havde han opnået
den højest mulige titel inden for den tids statspoliti.
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Langs jernbanen

Passage over sporene mellem Stationsvej og Kærmindevej. Set mod nordvest, 1918

lostrup Grundejerforening hvilede ikke på laurbær. rene. Der skulle ske mere, og man havde et godt øje
til den gamle stationsbygning af træ. Efter 60 års tje
neste måtte det være rimeligt at overveje opførelse af en mere
tidssvarende station, og der blev derfor i 1908 sendt en anmod
ning til Trafikministeriet om at se velvilligt på sagen.
Ministeriet havde faktisk allerede et udkast på tegnebrættet, så
man var ikke uvillig. Alligevel skete der ingenting. Årene gik, og
grundejerforeningen sendte gentagne rykkere. Der skulle gå næ
sten otte år, før der skete afgørende nyt i sagen.
Endelig 6. juni 1916 blev der afholdt licitation over den nye sta
tion. Den valgte arkitekt hed Heinrich Emil Charles Wenck, og
han var vel landets mest betydende person på området.
Den nye bygning blev opført i løbet af 1917-1918 i klassici
stisk stil og med et monumentalt og fornemt præg. I huset blev
indrettet embedsbolig for stationsforstanderen og kontorer for
j ernbanepersonalet.
Fra 1877 var byens postkontor blevet en del af den gamle byg
ning. Kontoret var indtil 1916 under ledelse af stationsforstan-
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Den nyopførte stationsbygning havde også postkontor. Set mod sydvest, ca. 1919

deren, hvorefter en postmester overtog ansvaret. Selvfølgelig
måtte der indrettes både embedsbolig for postmesteren og post
kontor i det nye hus.

Glostrup var blevet en stationsby i moderne forstand. I 19171918 blev der solgt i alt 181.700 billetter. Der blev afsendt 7.000
tons gods og modtaget næsten 31.000 tons. Jernbanetrafikkens
betydning kan vanskeligt overvurderes. Vi befinder os i en tid,
hvor biltrafikken endnu er af marginal betydning.
Selv om trafikken på vejene var beskeden, fandtes dog en del
hestevogne og anden kørende trafik. Passagen foregik direkte
hen over sporene under kontrol af en ledvogter.
Der fandtes to vejforbindelser mellem Glostrup og Brøndby
vester. Den ene var den tidligere omtalte Stationsvej, som efter
mødet med skinnerne fortsatte i Kærmindevej og dernæst i
Brøndbyvestervej.
Den anden fulgte Krogagervej (Bryggergårdsvej), passerede
Sydvestvej, og førte over skinnerne til Fabriksvej (senere Godsbanevej, nu Stationsparken). Ved Hartmanns Frølager (nuti-
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dens L’Oréal) slog den nogle sving, inden den gik ud i vor tids
Søndre Ringvej. Navnet var stadig Krogagervej, og den fortsatte
til Brøndbyvester, hvor der endnu i dag findes en vej med det
gamle navn.

De vej farendes møde med skinnerne skulle snart blive fortid.
Samtidig med opførelsen af stationsbygningen rejste man nem
lig to broer, Østbroen og Vestbroen. I første omgang blev der
ikke lavet tilkørselsramper, fordi militæret frygtede, at en fjende
kunne stå og se direkte ned på Vestvolden.
En københavnsk avis anvendte udtrykket De i Duften frit svævende
Broer, og der skulle gå en rum tid, før de blev taget i brug. Men
så var det også et endegyldigt farvel til den mangeårige færden
over skinnerne.

Østbroen var den ene af De i Duften frit svævende Broer, 1919

Vestbroen var den anden af De i Duften frit svævende Broer, 1919
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Nye skoler i byen
a Glostrup i 1876 endelig fik sin skole, kunne sogne
rådet ånde lettet op. Nu havde alle sognets fire lands
byer egne skoler, og dermed måtte skolespørgsmålet
være løst for mange år frem i tiden, har man vel tænkt.
Glostrups voldsomme vækst i de følgende år betød selvfølgelig
flere børn i den lille skole, og enhver kunne snart se, at det var
et spørgsmål om kort tid, før det ville blive nødvendigt at gøre
noget. Foreløbigt lod sognerådet dog stå til og håbede, at noget
ville vise sig.

D

Glostrups velhavende overklasse af landmænd, gartnere, hånd
værksmestre, industrifolk m.fl. var ikke tilfreds med landsbysko
len og dens undervisning. Niveauet var for lavt og gav hverken
adgang til videregående uddannelser eller gode stillinger.
Den tidligere nævnte lærerinde, Tekla Wohlleben, etablerede i
1880’erne en grundskole på privat basis, og den blev hurtigt en
magnet for børn af de omtalte grupper.
Efter grundskolen blev børnene som oftest sendt til den nær
meste realskole. Sådanne skoler var netop, hvad man ønskede,
for de tilbød mulighed for en afsluttende eksamen, den såkaldte
præliminæreksamen. Eleverne fik grundig indsigt i de fag og
områder, som var efterspurgt af både erhvervslivet og den of
fentlige forvaltning. Undervisningen lå milevidt over niveauet i
landsbyskolerne.

Da Glostrup i 1892 fik en realskole til byen, har det formentlig
vakt stor glæde. Tekla Wohllebens grundskole skulle blive stor
leverandør af børn til den nye skole, som selvfølgelig også blev
drevet på privat basis.
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Realskolens ejer, Otto Pick, ca. 1892

at skolen skulle bestå i mindst
17, og allerede 30. april 1892 s

Skolen blev kaldt Glostrup
Realskole, og dens ejer og
initiativtager var en mand ved
navn Otto Fick (1859-1932).
Han var allerede indehaver
af en skole på Frederiksberg,
hvor han var i gang med at
afprøve nye pædagogiske
idéer.
Også han var blevet betaget
af Glostrups fremgang, og
han havde det held, at gård
ejer Anders Christiansen for
ærede ham grunden til den
nye skole, dog på det vilkår,
år. Stedet var Jernbanevej 15e indvielsen af det nye hus.

Otto Fick var i følge nekrolog i Politiken en urolig sjæl med megen
og sand idealisme, og det skal nok være rigtigt. I hvert fald solgte
han allerede i januar 1893 skolen i Glostrup for at hellige sig nye
opgaver på Frederiksberg.
Den nye indehaver hed Carl Møller, men han solgte allerede
i oktober samme år skolen videre til en mand ved navn Julius
Ferdinand Grum (1835-1895). Grums korte tid ved roret har
ikke efterladt sig noget særligt spor, og mon ikke en og anden
dengang har spurgt sig selv, om skolen mon kunne overleve
uden en fast og sikker ledelse.

Medens realskolen havde problemer med ledelsen, havde Glo
strup Sogneråd problemer med den amtslige tilsynsmyndighed,
Skolekommissionen. Den forlangte en løsning af problemet
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Realskolens bestyrer (senere ejer) David Schjær ses som nr. 2 fra venstre, 1906

med den overfyldte landsbyskole, og efter Grums død valgte
sognerådet derfor at købe realskolen, som var sat på auktion.
Kommuneskolens to underste klasser blev overført til realsko
len, som derefter blev lejet ud til en ny lærer ved navn David
Schjær (1848-1906).

Der var dog stadig for mange børn i landsbyskolen, og sognerå
det overvejede derfor at udvide realskolen og gøre den til en ny
kommuneskole. Skolekommissionen var dog ikke tilfreds med
den løsning. Den forlangte en ny og tidssvarende skole, og kom
munen endte med at bøje sig for kravet. David Schjær fik i 1902
lov at købe realskolen, og samtidig blev en ny Glostrup Kom
muneskole (Højvangskolen) opført.

David Schjær døde i 1906, og året efter blev realskolen overta
get af Niels Carl Frederik Prosch-Jensen (1872-1931). Med ham
kom der endelig fasthed i ledelsen. Han var en mand, som stil
lede store krav til både sig selv og eleverne, og han blev støttet
af sin hustru, som også underviste på skolen.
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Realskoleejer Niels Carl Frederik Prosch-Jensen (til højre) med elever, ca. 1928

Prosch-Jensen udgav bladet Ungdommen og fik udgivet en digt
samling Min Ungdoms Sange. Desuden redigerede han bladet
Sædekorn, som var organ for skolens elevforening Ydun. Hans
interesse for den danske sagnhistorie gav sig udslag i navnene til
ægteparrets syv børn, bl.a. sønnen Ejulf, som skulle efterfølge
ham som skolebestyrer.
Prosch-Jensen var medstifter af landsforeningen Bort med Tobak
ken og 1915-1918 redaktør af dens talerør Frisk Luft. Han var i
sin uforsonlige kamp mod tobaksrygning langt forud for sin tid
og skabte sig mange fjender, som anså ham for en renlivet fana
tiker.

Realskolens tid var imidlertid ved at være omme. Glostrup
Kommuneskole fik nemlig i 1931 ret til at føre sine elever til
præliminæreksamen, som var en realeksamen med udvidede ek
samenskrav.
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Det slog realskolen ud, og Ejulf Prosch-Jensen måtte i 1936
dreje nøglen om. Han fik dog selv ansættelse i kommuneskolen,
og da Nordvangskolen åbnede i 1950, blev han tilknyttet som
overlærer der.

Første skridt til den nye kommuneskole blev taget på sogne
rådsmødet 22. marts 1901, da man nedsatte et byggeudvalg på
fem medlemmer. De to kender vi allerede, nemlig sognerådsfor
mand Anders Christiansen og blikkenslagermester Peder Frede
rik Hansen. De tre øvrige var Søren P. Larsen (Ejby), slagterme
ster Andreas Havn (Hvissinge) og mælkeforpagter Jens Nielsen
(Avedøre). På samme møde valgtes Andreas Thejll (1852-1908)
som arkitekt.

Byens nye, store kommuneskole. Bemærk pavillonbygningen bagest, ca. 1908

Grundstykket (nuværende Højvangseminariet) hørte under
præstegården og blev erhvervet for 3.000 kr., hvorefter bygge
riet gik i gang. Allerede 19. februar 1902 kunne indvielsen finde
sted, og her meddelte Peder Frederik Hansen i sin tale, at skolen
havde kostet i alt 47.000 kr. med inventar.
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Til førstelærer (leder) af den nye skole valgtes Carl Georg Lud
vig Wienike (1857-1918), som i 1899 var blevet ansat som lærer
og organist i Glostrup.
Med elevtallet steg også antallet af lærere: I 1909 var der seks
lærere på skolen, 10 år senere var tallet ni.
Skolens ældste bygninger var tårnbygningen og skolelederbygningen. I 1905 opførtes yderligere den såkaldte pavillonbygning
(nedrevet 1974) ud mod Heggelunds Allé. Bygningen blev brugt
til gymnastik, indtil man i 1916 opførte en egentlig gymnastiksal
med omklædningsrum og toiletter. Pavillonbygningen blev i ste
det ombygget til to klasseværelser.

I efteråret 1918 hærgede den spanske syge. Kommuneskolen
var lukket i seks uger, og et af epidemiens ofre blev førstelærer
Wienike. Da skolen begyndte at fungere igen, overtog en af læ
rerne, Laurits Aabo, den daglige ledelse, og der skulle gå et helt
år, før en ny overlærer kunne sætte sig i chefstolen.
Den ledige skolebygning på Østervej 9 blev overtaget af sogne
rådet, som indrettede et minirådhus, kaldet Kommune Konto
ret. Sådan skulle det forblive indtil 1927, da kommunen erhver
vede bryggerens store privatvilla.
Med indvielsen af den nye kommuneskole havde Glostrup taget
det afgørende spring fra landsbyskole til en moderne købstads
lignende skole.
Men udviklingen standsede ikke her. Allerede i 1911 blev den
gamle skole i Ejby erstattet af en moderne bygning. Man fort
satte dog uændret de gammelkendte pædagogiske principper
med én lærer og undervisning på grundskoleniveau. Bygningen
eksisterer endnu, dog ikke længere som skole.
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Hvissinge Skole fortsatte foreløbig uændret, men ved tilfældets
indgriben skulle dette ikke vare længe. Den 27. oktober 1912
antændtes en af gårdene i landsbyen. En forbipasserende hus
mandskone opdagede ilden og slog alarm. Brandvæsenet kom
hurtigt til stede, men det lykkedes ikke at redde gården, som
brændte ned til grunden. Samtidig havde ilden bredt sig til den
gamle skole, som dog blev reddet, inden den brændte ned.

Enelærer Ole C. Nielsen ved katederet i Ejby Skole, 16. juli 1944

Skaderne i forbindelse med slukningen skulle efterfølgende vise
sig så store, at sognerådet valgte at få udbetalt brandforsikringen
og dernæst opføre en ny skole.

Eleverne fik en midlertidig skolestue stillet til rådighed på , ind
til de det følgende år kunne tage deres nye skole i brug. Ligesom
i Ejby skete der heller ikke her ændringer i de pædagogiske prin
cipper. Man fortsatte, som man altid havde gjort. Som i Ejby
findes skolebygningen endnu og anvendes til andre formål.
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Glostrup Folkebibliotek — en svær fødsel
e første offentlige biblioteker blev skabt i England og
USA i midten af 1800-tallet. Som noget helt nyt ved
tog man love om opkrævning af skat til oprettelse og
drift af biblioteker, hvis formål ikke var at tjene videnskaben,
men offentlighedens ønsker om oplevelse og orientering. Man
chester var den første by i England med et sådant bibliotek, i
USA var det Boston.
I de følgende år bredte de nye biblioteker sig i den engelskta
lende del af verden, og på kontinentet begyndte progressive
grupper at agitere for sagen.

D

Den unge arbejderbevægelse i Danmark var begejstret for tan
ken, og Glostrup var ingen undtagelse. Arbejdernes Fællesor
ganisation udførte det forberedende arbejde, og 30. januar 1906
var man så vidt, at man kunne afholde konstituerende general
forsamling i Glostrup Folkebiblioteks forening.
Den første bestyrelse bestod af fem personer, som valgte den
første bibliotekar, en mand ved navn Laurits Larsen. Medlems
kontingentet blev fastsat til 50 øre årligt, og det blev tilladt at
låne op til tre bøger ad gangen. Man vedtog desuden, at biblio
teket skulle have lokaler i Afholdshjemmet på Stationsvej.
Den næste opgave bestod i at skaffe bøger til udlån. Det lyk
kedes at overtale bestyrelserne for Afholdsforeningen og Socia
listisk Ungdomsforening til at overdrage deres bogsamlinger til
biblioteket, dog under forudsætning af at bøgerne i tilfælde af
foreningens opløsning skulle returneres til deres gamle ejere.
Hvor mange bøger, biblioteket havde til rådighed ved åbningen
12. februar 1906, vides ikke, men det har næppe været mange.
I et forsøg på at supplere bestanden rettede man derfor hen-
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(Sanitate,
mellem de leseaende
er ikke tilladt
vendelse til Gyldendals Forlag for at høre, om det var muligt at
erhverve ældre skønlitteratur enten gratis eller på særlig gunstige
vilkår. Forlaget svarede, at hvis biblioteket ville købe bøger for
200 kr., ville man forære bøger for samme beløb.
Et beløb af den størrelsesorden var man dog slet ikke i stand til
at skaffe.
På generalforsamlingen 30. april kunne noteres et udlån på 96
bind. Det var vel acceptabelt i betragtning af bibliotekets ringe
vilkår, og på mødet mindede formanden forsamlingen om sta
dig og vedholdende at agitere for biblioteket.

Efter den første nyhedens interesse fulgte et alvorligt tilbageslag.
Brugerne svigtede, og måske endnu værre var det, at frontkæm
perne i foreningen begyndte at svigte. En hård kerne fortsatte
dog kampen, og i 1907 blev hele bestyrelsen skiftet ud. Blandt
de nye folk var skolelærer Sophus Darling, som blev formand,
og boghandler Otto Thim. Sidstnævnte skaffede kataloger som
vejledning til bogindkøb, og samtidig lykkedes det at hive 50 kr.
op af kommunekassen.
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Efter fire måneder med den nye bestyrelse havde man udlånt
192 bind.
Det var dog fortsat vanskeligt at mobilisere interesse for biblio
teket, og bedre blev det ikke, da man omkring 1911 måtte op
give Afholdshjemmet som lånested. Bøgerne blev anbragt hos
den nye formand, Christian Andersen, men hans hjem var slet
ikke egnet som udlånssted. Interessen faldt yderligere og var i
1917 nærmest ophørt.

Bestyrelsen så herefter ingen anden udvej end at bede sogne
rådet overtage opgaven, ogi 1917-1918 blev der ført en række
forhandlinger. Politikerne var ikke særligt lune på tanken, men
de accepterede som en foreløbig løsning, at kommunen overtog
de ca. 200 bind, som blev placeret i et bogskab på kommune
skolen. Frits Johansen (1893-1967) blev ansat som lærer i 1917,
og han skulle som bijob bestyre biblioteket.

Skabet indeholdt engang alle bibliotekets bøger og står nu på arkivet, 1918 og 2009
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Lærer og bibliotekar Frits Johansen ved bibliotekets skranke, 9. september 1944

Med Frits Johansen var den rette mand kommet på posten.
Han skulle i de følgende år blive den, som skabte det moderne
biblioteksvæsen i Glostrup. Foreløbigt kunne han se, at hverken
bogbestand eller udlåns faciliteter var egnede, og han bad derfor
kommunen om 1.000 kr. til nye bøger samt et ordentligt udlåns
lokale. Men sognerådet afviste straks kravene.
Frits Johansen lod sig dog ikke så let kue. Hans næste træk var
at bede skoleeleverne fortælle deres forældre, at de var vel-
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komne til at komme og låne bøger på skolen. Det gjorde de i så
stort tal, at bogskabets lille samling hurtigt forsvandt. Johansen
kunne fortælle sognerådet, at der måtte penge til nye bøger, hvis
der skulle være mening i foretagendet.
Efter nogle år begyndte sognerådet at se med mildere øjne på
det Elle bibliotek. Der blev nedsat en komité af politikere, der
sammen med Frits Johansen skulle forberede en nyordning af
forholdene. Den 29. september 1921 henvendte komitéen sig
gennem Folkebladet direkte til byens borgere. I artiklen blev der
redegjort for planerne om et fremtidigt biblioteksvæsen under
Glostrup Kommune. Da opgaven var for stor for sognerådet,
opfordrede man folk til at skrive sig for et pengebeløb. Samtidig
kunne man fortælle, at en ny lov ville støtte landets folkebiblio
teker i forhold til, hvor mange penge der kom ind ved frivillige
bidrag.
Indsamlingen gav 1.700 kr. Staten ydede derefter 545 kr., og
sognerådet gav tilsagn om et årligt driftstilskud på 1.000 kr. For
pengene blev der indkøbt 500 nye bøger til at imødekomme den
forventede efterspørgsel.
Den 17. januar 1922 er en mærkedag i Glostrup Folkebiblio
teks historie. Nu åbnede et nyindrettet biblioteksudlån i et af
kommuneskolens klasseværelser. Man havde vedtaget at holde
åbent for publikum tirsdag og fredag 17.30 til 19.00, og alle
borgere over 14 år fik ret til at låne, vel at mærke uden at betale
lånekontingent. Frits Johansen fik bevilget et 14-dages kursus i
biblioteksteknik, så den professionelle side af sagen kunne være
i orden.
Glostrup Folkebibliotek havde for alvor startet sin virksomhed
som kommunal institution, og det er fra denne dato, at man
normalt regner bibliotekets fødselsdag.
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Glostrup og Omegns

Folkeblad.
Nr. 1.

1. Aarg.

Torsdag den 6. Juli 1911.

det ikke have mindre Betydning
at have et Blad, hvis Opgave er
særlig al varetage de lokale Interesser. el Blad, hvorigennem
man kan faa hele Byen og Omegnen i Tale og drøfte de lokale
Interesser uden Partihensyn eller
Partiinteresser.

Pyntede Damehatte
udsælges nu med

25 °|0 Rabat
Bernehatte fra 1,00.
Helgolænder, Hætter etc.
0,33 Øre.

Nyheder

I
!
!
I
1

Nu cr Forholdet jo saaledes, ,
al vil man gøre en Henvendelse
Stort Udvalg! Smaa faste Priser! til denne Egns Befolkning gennem
de Blade, der læses her paa
Egnen, maa det ske baade gen
Glostrup.
nem de københavnske Blade og
Roskildebiadene; vil man holde
sig til et enkelt Blad, bliver Læse
kredsen meget begrænset. Dette
vil med Udgivelsen af Glostrup og
Omegns Folkeblad med et Slag
—o—
Ved Modtagelsen af det første blive forandret, idel Bladel vil
Nr. af Glostrup og Omegns Folke blive uddelt gralis til samtlige Be
blad vil en og anden maaske ' boere i Glostrup By og gennem
spørge: Hvad Gavn og Betydning Postvæsenet til Omegnens Befolk
kan et saadant Blad have for vor ning. At dette vil kunne have
By, og hvad er Bladets Formaal slor Betydning for Byen, er ind
lysende.
og Hensigt ?
i Holls og Kimonobluser,
Kjoler, Skorter indgaar ugentlig.

Johan À. Knudsen,

Vort Blad.

Vi skal i det følgende ganske
kort søge at besvare disse Spørgsmaal.
For større Byers Vedkommende
har Bladene jo stor Betydning;
det er en Kendsgerning, som ingen
vil benægte. For en mindre By
er Forholdet det samme; dér vil

■
j
i
I
|
I
I

For Byens Handlende og Haandværkere vil det ogsaa være af
stor Betydning al have et Blad,
hvor de kan faa Bekendtgørelser
optagne til en rimelig Pris, og det
samme gælder Foreninger og
Private, som før maatte gøre
deres Henvendelser til Publikum

gennem Løbesedler eller Bekendt
gørelser i forskellige Blade, mea
hvor Udgiften ikke stod i Porhold
til den Udbredelse, deres Hen
vendelse fik.
Glostrup og Omegns Folkeblad
udkommer hver Torsdag og vil
■udelukkende bringe lokalt og un
derholdende Stof samt Annoncer.
Bladet vil altid staa aabent for
indsendte Artikler, som angaar
Forholdene her paa Egnen, lige
som det er vort Haab, at laserne
af Interesse for Bladet og for at
gøre det saa lokalt som muligt
vil indsende Nyheder og Medde
lelser af almen Interesse til Bla
dets Kontor, Jernbanevej 9, I.
Sal, Glostrup.
Hermed være saa Bladet anbe
falet til Byens og Omegnens Be
boere, og er det vort Haab, at
ogsaa dette lille Foretagende maa
blive til Gavn og Glæde for vor
lille By.

;
Sandhed behøver ikke Eder og
1
; Skønhed ingen Smykker.
•
j
Den er mægtigst, som har Magt
|
over sig selv.
j
Et Menneskes Verdensanskuelse
1 er dets Karakters Spejl.

Da Glostrup fik sin egen avis, var det både nyt og banebrydende. Her forsiden til
det første nummer af Folkebladet med redaktørens programerklæring, 6. juli 1911
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Glostrup får egen avis
et fremstormende Glostrup havde ved adskillige lejlig
heder tiltrukket sig pressens opmærksomhed. Aviser
hjemmehørende i København eller Roskilde skrev om
særligt interessante begivenheder i bondelandet mellem de to
byer, men de gjorde intet forsøg på en systematisk nyhedsdæk
ning. Dristige folk forsøgte sig i årene omkring 1900 med for
skellige lokale avisudgivelser i Københavns Amt, men de fleste
måtte opgive efter få år.

D

Marius Julius Hansen var født
i Aakirkeby på Bornholm i
1881. Han blev udlært bog
trykker i Rønne og tog der
efter arbejde på forskellige
dagblade i Jylland.
Han kom siden til Ringsted og
begyndte så småt at sondere
mulighederne for at blive selv
stændig bogtrykker og avisud
giver.
Som så mange før ham blev
Marius Julius Hansen, 1910
han imponeret over mulig
hederne i Glostrup, og han besluttede sig til at studere lokali
teterne nærmere. Åbenbart er de faldet ud til hans tilfredshed,
for i februar 1911 flyttede han ind på første sal i en lejlighed på
Jernbanevej.

De følgende måneder må have været travle, for allerede 6. juli
1911 kunne han udsende de første eksemplarer af Glostrup og
Omegns Folkeblad. Han lagde selv ud med en programerklæ-
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Folkebladets hus, kaldet Arosa, lå på Jernbanevej, ca. 1930

ring om vigtigheden af en lokal avis til at varetage nyhedsstof
og annoncedækning. Han kunne desuden give læserne og an
noncørerne det gode budskab, at avisen var gratis og ville blive
delt ud hver torsdag til alle husstande.

De første år med etablering og organisering var dog vanskelige
at komme igennem. Udgifter og problemer var der nok af, men
til alt held mødte han en ung dame, Jensine Christensen, som
ejede en grøntforretning lige under trykkeriet.
De to blev gift i 1913, og dermed fik han en dygtig og ihærdig
kvinde til hjælp. Svigerfaderens rummelige hus på den modsatte
side af vejen blev i 1916 overtaget af det unge par, som indret
tede trykkeri i stueetagen og privatbolig på første sal. Allerede
15. oktober 1914 fødtes sønnen og den senere arvtager til virk
somheden, Frits Togsverd-Hansen.
Trykkeren kunne glæde sig. Der var ved at komme styr på det
hele.
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Den gode stemning blev brat afbrudt 7. februar 1918, da Fol
kebladet pludselig fik en konkurrent. Avisen kaldte sig Glostrup
Avis, og initiativtageren var biografdirektør Anton Nielsen. De
to aviser havde det slet ikke godt med hinanden. De næste par
måneder bestilte de ikke meget andet end at skælde hinanden
ud, men pludselig standsede alle vredesudbrud.
Hvordan de to redaktører er kommet overens, vides ikke, men
hen over sommeren er der sket et og andet. Den 26. september
1918 kunne begge aviser til alles overraskelse bekendtgøre, at de
ville blive slået sammen. Fremtidig redaktør ville være Marius
Julius Hansen, og bladets kontor og trykkeri ville være at finde
på Jernbanevej 7.
Folkebladet havde således vundet striden. Men hvordan? Tjah,
måske har Hansen simpelthen købt konkurrenten ud.

Et kik indenfor i Folkebladets trykkeri på Jernbanevej afslører livlig aktivitet, 1967
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Film og biograf
vad gjorde man egentlig for ca. 100 år siden, når man
ville ud og more sig? For os som lever i en tid, der
nærmest svømmer i kulturtilbud, kan det være svært
at begribe, hvor anderledes forholdene var. Vi har radio, TV,
museer, teatre, sport m.m. Vi kan endda leje film til vor egen
lille hjemmebiograf, hvis vi foretrækker det. Vort problem er
ikke mangel på tilbud, men evnen til at vælge fra.

H

Dengang var tilbuddene ikke mange, men nogle var der dog.
F.eks. var der ofte underholdning på de lokale etablissementer,
Jernbanekroen, Røde Vejrmølle Kro og Turistpavillonen, med
efterfølgende bal. Det skete også, at omrejsende teaterselskaber
opførte revyer, og endelig må det ikke glemmes, at de køben
havnske teatre bare var en kort jernbanerejse væk.
Med opfindelse af apparater til optagelse af film var der nylig
skabt spændende muligheder i underholdningsbranchen. Kort
tid efter 1900 åbnede de første biografer i Danmark, og de
bredte sig i løbet af få år over hele landet. Det danske foreta
gende, Nordisk Film, var omkring 1913-1914 storproducent
af film, og danskerne tog imod den nye opfindelse med begej
string.

Glostrup måtte foreløbig undvære en fast biograf, men film
forevisninger var der alligevel. I Taastrup fandtes nemlig, lige
som for øvrigt i en række andre byer, en såkaldt rejsebiograf.
Biografen kom i en årrække hver fredag aften i Afholdshjemmet
i Glostrup og viste film.
Da filmen Bryggerens Datter i 1912 blev optaget i det gamle bryg
geri, kunne Glostrup næsten prale af at være en filmens by, eller
i hvert fald tæt på.
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Afholdshjemmet på Stationsvej 23. Set fra Kildevej mod sydøst, ca. 1909

Det afgørende spring fremad skete i 1916, da murermester An
ton Nielsen opførte en biograf på Hovedvejen 116 ved hjørnet
af Heggelunds Allé.
Anton Nielsen var en mand med mange jern i ilden. Han var
svigersøn af købmand Jan Peter Raagaard (1846-1916), som ca.
1895 havde etableret butik på Hovedvejen ved Nyvejs østlige
hjørne. Huset eksisterer endnu, dog i halveret udgave pga. en
senere tids krav fra en overhåndtagende biltrafik.
Anton Nielsen fik fra 1912 den daglige ledelse af butikken efter
svigerfaderen, som ønskede at trække sig tilbage. Men andre op
gaver trængte sig på, og han opgav den allerede i 1915. Alligevel
var det ham åbenbart ikke nok at være murermester og biogra
fejer. Som vi så i forrige afsnit, havde han også en kortvarig kar
riere som bladudgiver i 1918.

Glostrup Biografteater havde premiere 16. september 1916. Sa
len kunne rumme 180 mennesker, og premierefilmen hed Rarnet
fra Paris.
Fem dage senere skrev Marius Julius Hansen en artikel i Folke
bladet, hvori det bl.a. hed: Hr. Direktør Nielsen har al Grund til at
være tilfreds med den vellykkede Begyndelse, ligesom det talrige Publikum,
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Glostrup Biografteater ved hjørnet af Hovedvejen og Heggelunds Allé, 1916

der interesserer sigfor denne Kunstart, har Grund til at haabe, at Theatret
maa fortsætte i det gode Spor.
Ingen kunne dengang vide, at de to herrer mindre end 1V2 år
senere skulle ryge i totterne på hinanden.
Anton Nielsen skulle selv komme til at stå for den daglige drift
af biografen, men det blev kun i en kort årrække. Allerede i
1921 solgte han den.

Biografejer Anton Nielsen og familie ved biografens hovedindgang, juli 1917

187

Kroer og hoteller
idligere fandtes landevejskroer overalt i landet. De rej
sende havde brug for overnatning og forplejning, og
det var ofte nødvendigt at skifte heste inden den videre
færd.
Også Glostrup Sogn havde sine steder. Avedøre I<ro var en
såkaldt privilegeret kro med bevillingsbrev helt tilbage til 1660.
I 1706 omtales i Glostrup by tre ”smugkroer”, som myndighe
derne åbenbart stiltiende accepterede, og lige øst for krydset
Dalvangsvej/Erdalsvej lå Glostruphus, som heller ikke var pri
vilegeret. Sidstnævnte tjente ikke blot som kro, men også som
vejopsyn og smedje. Da den nye Roskildevej i 1770’erne blev
anlagt, mistede virksomheden sit eksistensgrundlag og forsvandt
uden at efterlade sig spor.
Her i slutningen af 1800-tallet var også de øvrige kroer borte.

T

En enkelt kro fandtes dog, ganske vist ikke i selve Glostrup,
men dog så nær, som tænkes kan. I Herstedøster, lige vest for
sognegrænsen, lå Røde Vejrmølle Kro, som havde startet sin
tilværelse ved Gamle Landevej ogi 1772 var flyttet ned til den
nye Roskildevej. Stedet blev i mange år flittigt anvendt af folk
fra Glostrup, som på den måde kunne kompensere for byens
mangel på en kro. Endnu i 1950’erne var den aktiv, men så var
det også slut. I 1961 blev den revet ned, og Dansk Esso opførte
en servicestation på grunden.
Den første kro i Glostrup i nyere tid var Glostrup Jernbanekro.
Den blev opført i 1891 af købmand Lars Pedersen, som stam
mede fra Baldersbrønde.
Med retten til at drive kro fulgte forpligtelsen til mod moderat
betaling at transportere fanger og folk med tjenstligt ærinde fra
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Jernbanekroens gæster på Stationsvej 8 bliver betjent i den hyggelige have, 1912

Glostrup Turistpavillon lå ved Hovedvejen. Bemærk ishuset til venstre, 1919
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Glostrup Station til Strafanstalten i Vridsløselille. Som tidligere
beskrevet havde gårdmændene fra gammel tid forpligtelse til
kørsel af offentlig interesse, og det var utilfredshed med den
ordning, som var baggrunden for kravet.

Lars Pedersen solgte kroen efter kun fire år for at starte grov
vareforretning, dvs. handel med tømmer, cement, støbegods og
kul m.m., på Christiansensvej (Banegårdsvej). I 1915 blev den
ombygget af en ny ejer, H. Jensen Arhoff. På dette tidspunkt
havde den skiftet navn og kaldte sig nu ved det mere fornemme
navn, Glostrup Jernbanehotel.
I 1919 beskæftigede den syv mennesker. Foruden restaurati
onslokalerne var der seks gæsteværelser og en smuk have. De
omtalte asylfester til fordel for Glostrup Asyl blev fra starten
afholdt her. Hotellet nød det folkelige navn Jernstangen.
Glostrup Hule er i dag et hyggeligt vejstykke mellem Glostrup
Park Hotel og Byparken. Baggrunden er ellers ikke spor hyg
gelig, da den refererer til de røvere, som engang huserede her og
gjorde alle rejser gennem området til en farefuld affære.

I 1800-tallet lagde Hulgården engarealerne i det sydlige Glo
strup under plov. I 1910 blev gården solgt til et privat konsorti
um, som langs Roskildevej opførte et hotel i træ, som de kaldte
for Turistpavillonen. Det tilhørende areal blev anlagt som park
med to tennisbaner nær banelinien, og vi står altså her ved op
rindelsen til vor tids bypark.
I 1919 hed hotellets indehaver S.J. Holm, og han kunne i sæso
nen beskæftige 30-35 mennesker. Hotellet, i daglig tale kaldet
Turisten, afløste senere Jernbanehotellet som det foretrukne sted
for afholdelse af asylfester.
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Læger og apotek
ohan Christian Georg Bencke (1847-1934) var distriktslæge
i Københavns Amts Søndre Lægekreds i årene 1891-1917.
Med ham kom distriktslægeembedet igen til Glostrup, idet
han i 1891 købte ejendommen Hovedvejen 102.
Samtidig begyndte privatpraktiserende læger at slå sig ned i
byen. Vi har allerede hørt om den første af slagsen, nemlig Carl
Sophus Emil Petersen, som i årene 1874-1918 havde praksis på
gården Frederikshåb, Hovedvejen 193.

J

Byens næste privatlæge hed Thomas Bollerup (1879-1940). Han
praktiserede i Glostrup 1907-1912, var skolelæge og medlem af
sundhedskommissionen. Han endte som formand for samme,
inden han i 1912 flyttede til Hobro.
Hans praksis blev overtaget af Axel Peter Schade (1866-1949),
som dog kun var aktiv læge i byen fra 1912 til 1914.
Da apoteker Hans Henrik Anton Siegumfeldt døde i 1907, be
gyndte en diskussion om en mulig flytning af apoteket. Bag
grunden for placeringen på Hovedvejen 179 havde været hensy
net til Taastrup, men Glostrup var i mellemtiden vokset stærkt,
og man fandt, at en mere central placering i byen ville være
rimelig.
Det lykkedes at få ministeriet med på planerne. Siegumfeldts
efterfølger som apoteker, Ulrich Fritz Jacob Sprechler (18581928), fik sin bevilling med tilhørende forpligtelse til i løbet af
et år at flytte apoteket til et centralt sted i Glostrup by.
En bevilling til et hjælpeapotek i Taastrup løste problemet.

Grunden til Glostrups nye apoteksbygning blev erhvervet fra
handelsgartner Carl Rathsack. Arkitekten på det nye hus var
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Erik Woldbye, og han valgte nationalromantikkens byggestil.
Prisen for grund og hus androg det formidable beløb af 37.000
kr., men for pengene fik Sprechler et ualmindeligt smukt hus
med god plads til både den fremtidige apoteksvirksomhed og
privatbolig.

Privatboligen blev indrettet på første sal, medens Glostrup
Apotek med udsalg og administration naturligt nok kom til at
ligge i stueetagen.
Indvielsen fandt sted 2. oktober 1908, og huset her på Hoved
vejen 101, som endnu benyttes efter sit formål, er altså mere
end 100 år gammelt.

Det nyopførte apotek på Hovedvejen 101. Solvej er endnu kun en sti, 1908

Husets meget høje rejsning og loftshøjde skyldtes et ønske om
at anvende loftet til tørring af planter, især kamilleblomster,
da man dengang drev en ret stor engroshandel med kamillete.
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Apoteksbygningen som illustration på låg til vaselincdåse

Kamilleblomster fandtes overalt på de nærliggende marker, og
både børn og kvinder tjente en god skilling ved at indsamle og
videresælge blomsterne til apotekeren. I 1918 var lagrene vokset
så meget, at man måtte leje loftsplads på den nyopførte bane
gårdsbygning.
Sprechler selv blev kun få år i det nye hus. I 1915 fik han bevil
ling til apoteket på Nørrebros Runddel og forlod derfor byen.
Den nye apoteker i Glostrup hed Christian Julius Bølling Vil
strup (1866-1935), og han bestyrede virksomheden fra 1916 til
sin død.

Den gamle apoteksbygning på Hovedvejen 179 blev i 1916
overdraget til frøken Frederikke Lorentzen, som indrettede et
såkaldt hvile- og plejehjem kaldet Eben-Ezer. Huset blev senere
kendt som Arendse Plejehjem, og både hus og institution eksi
sterer stadig.
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De gamle smedjer
ønderne i landsbyfællesskabets tid mødtes jævnligt for
at diskutere ting af fælles interesse, og de arbejdede tæt
sammen på bymarken. Efter udskiftningen blev hver
bonde herre på egen jord og kunne selv bestemme arbejdets
tilrettelæggelse. Fra gammel tid havde landsbyen kun få speciali
ster, for man klarede de fleste problemer selv.

B

En vigtig specialist var landsbysmeden. Han skoede heste, re
parerede værktøj og klarede alle opgaver, som havde med jern
og metal at gøre. Han blev ofte kaldt ud til opgaver ud over det
sædvanlige, da man anså ham for at være begavet med særlig
teknisk snilde. Smeden var uundværlig. Man kan ikke forestille
sig en landsby uden en smed.
Som det huskes, var Glostruphus ved Dalvangsvej/Erdalsvej
ikke blot kendt som vejopsyn og kro, men også som smedje. I
1751 ses nemlig en smed, Nicolaj Nielsen (1680-1757), boende i
huset med sin hustru Karen og syv børn. Ved hans død giftede
enken sig med smedesvend Hans Mathisen Kohl (1726-1805),
der således kunne overtage smedearbejdet i huset.
Efter bygningen af den nye Roskildevej 1770-1773 forsvandt
huset, men Hans Mathisen Kohl forsvandt ikke. I følge Folke
tælling 1787 var han nu grovsmed i Glostrup med en smede
svend til hjælp. Der var altså to smede i landsbyen.

På et kort fra 1792 ses et areal langs Hovedvejen mellem Østervej og Vestervej betegnet som Smedens Jord. Her ganske tæt ved
gadekæret har landsbyens smedje befundet sig, og hertil er Kohl
flyttet, formentlig engang i begyndelsen af 1770’erne. I dag ken-
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des stedet som Hovedvejen 140-146, og den moderne bygning
huser bl.a. Superbrugsen.
Kohl nåede inden sin død i 1805 at overdrage smedjen til en ny
mand, nemlig smed Lars Christensen. Han ombyggede til egent
ligt landbrug og ses i 1834 som gårdmand. Den østligste del af
arealet blev åbenbart bevaret som smedje, for det blev i 1844
overtaget af smedesvend Hermann Sundt. Det skulle dog blive
en kortvarig fornøjelse, for i 1847 overtog bødker Engelbrecht
Hansen (1816-1891) hele arealet, og smedjen forsvandt endegyl
digt.
Der var dog fortsat smedje i Glostrup. Et blik på folketællingslisterne viser nemlig, at der i 1840 var to smede i landsbyen, et tal
der i 1850’erne var reduceret til en enkelt. I 1860 var der atter
to, og ved århundredets slutning var man nået op på tre smedjer
i den hastigt voksende landsby. Disse sidste tilhørte henholdsvis
Brødrene Grøndrup, Jens Peter Sørensen og Christian Larsen.
Alle smedjer var nært knyttet til lokalsamfundet, og der var selv
følgelig smede i både Hvissinge, Ejby og Avedøre.

Grøndrups smedje på Hovedvejen 122-124. Set mod nordvest, ca. 1910
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Lars Peder Grøndrup (i nogle kilder kaldet Grynderup) star
tede som smed i Herstederne. I 1863 kom han til Glostrup og
erhvervede et hus på Hovedvejen 122-124. Huset havde tilhørt
Sjællands Stift, men det blev i 1857 overdraget til pastor Jacob
Ludvig Hansen. Han videresolgte det i 1862 til en mand ved
navn Antonio Cetti, og straks året efter blev det købt af Lars
Peder Grøndrup. Han indrettede både beboelse og smedje og
arbejdede som smed i byen lige til sin død, som indtraf i 1896.
Grøndrup havde to sønner, Niels Peter Grøndrup (1860-1923)
og Anthon Johannes Grøndrup (1864-1935). De to var begge
smede, og de arvede faderens virksomhed, som de førte videre
i fællesskab. Smedjen havde en god kundekreds, bl.a. Glostrup
Bryggeri og Røde Vejrmølle, hvis vogne og heste skulle holdes i
orden. Desuden fremstillede brødrene store mængder hestesko
til de islandske heste, som i stort tal blev anvendt på Vestegnen.
Smedjen ophørte med den ugifte Anthon Johannes Grøndrups
død. Niels Peter Grøndrups enke, Ane Grøndrup (1860-1948),
blev boende i huset ved siden af smedjen til sin død.
Selve smedjen blev antændt i december 1943 og brændte ned til
grunden.

Grøndrups smedje nedbrænder, december 1943
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Smedemester i Skovlunde, Søren Pedersen (1829-1903), var en
både dygtig og opfindsom mand. Han konstruerede bl.a. den
såkaldte Skovlunde-plov, som indbragte ham en sølvmedalje på
Verdensudstillingen i Paris i 1878.
I 1883 kom han til Glostrup og etablerede endnu en smedje i
den lille by. Det skete på hjørnet af Vestervej og Hovedvejen,
hvor han holdt sig beskæftiget i de næste 10 år. I 1893 fik han
trods sin fremskredne alder mod på nye udfordringer. Han
overdrog smedjen til sin søn, Jens Peter Sørensen (1869-1940),
og flyttede til Nivå. Her fik han ansættelse som smedemester på
Nivågård Teglværk med fast løn og en tryg tilværelse.

Jens Peter Sorensens smedje på Hovedvejen 125. Til højre mester selv, ca. 1930

Jens Peter Sørensen fik succes med sin forretning i Glostrup.
Allerede i 1898 var smedjen blevet for lille, og han købte derfor
en grund, Hovedvejen 125, på den sydlige side af Hovedvejen.
Her opførte han stuehus og smedeværksted.
Smedeparret fik flere børn, bl.a. Albert Sørensen (1894-1980),
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som blev udlært grovsmed hos sin fader. Efter faderens død i
1940 fortsatte Albert Sørensen forretningen, men det blev dog
kun for en kort tid. Allerede i 1946 blev den nedlagt. Selv fulgte
han i sin farfars fodspor og fik arbejde på Nivågård Teglværk.
Smedjen på hjørnet af Vestervej og Hovedvejen blev ikke ned
lagt efterflytningen til større forhold i 1898. Den fortsatte med
en ny mand ved roret.
Smedemester Christian Larsen var fra 1892 smed i Hvissinge.
I 1898 kom han til Glostrup og overtog Jens Peter Sørensens
tidligere smedje. Han blev hurtigt kendt for sit gode håndværk,
ikke mindst som beslagsmed, og kom ind i de toneangivende
kredse. Fra 1905 til 1916 var han formand for den vigtige Glo
strup Sangforening, hvor byens spidser mødtes. Han blev ud
nævnt til brandinspektør, og som sådan overtog og opbyggede
han fra 1916 byens moderne brandvæsen.
Desuden blev han medstifter af — og formand for — Køben
havns Amts Smedemesterforening, som siden gjorde ham til
æresmedlem.
Smedjen fortsatte indtil 1933, da den blev overtaget af firmaet
Bandholm & Hansen, som udbyggede til maskinværksted. I
1959 ophørte firmaet, og grunden blev ryddet for at skaffe
plads til en moderne etagebygning.
Til minde om gamle dage bærer bygningen her på Hovedvejen
150 i dag navnet, Smedens Hjørne.

Christian Larsens smedje ved Hovedvejen og Vestervej, ca. 1910
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Købmand Frederik Albert Vilain åbner butik på Kirkebjerg Allé 2, 1919

De første købmandsbutikker
e gamle landsbysamfund var næsten selvforsynende.
Planteafgrøder og husdyr havde man lige uden for dø
ren, og man forarbejdede selv det meste. Omrejsende
handelsmænd solgte varer af alle slags, så bønderne behøvede
sjældent tage væk fra landsbyen for at købe fornødenheder. De
var selvfølgelig nødt til at få deres overskudsproduktion afsat,
og de måtte derfor jævnligt til marked for at sælge. På markeder
ne var der mulighed for at købe næsten alt, hvad hjertet kunne
begære.
Store markeder blev undertiden til købstæder med større be
folkning, og for folk på Vestegnen blev ”Købmændenes Havn”
til København med alle de muligheder og fristelser, som landets
hovedstad kunne byde på.
På et tidspunkt har lokale folk fundet på at etablere købmands
butikker hjemme i landsbyen, og det skulle vise sig at være en
rigtig god ide. Nu behøvede man ikke rejse den lange vej til
København for at handle, og for de første generationer af køb
mandsbutikker var der store indtægtsmuligheder.

D

Den første købmandsbutik i Glostrup startede i virkeligheden
som bageri. Bagermester Hans Peter Mouritzen ses i Folketæl
ling 1850 som ugift og boende med sin søster, to bagersvende
og to tjenestefolk i et hus beliggende på præstegårdens jord.
Siden blev han gift, og i 1880 har han opgivet bageriet og etab
leret sig som landsbyens første egentlige købmand. Hans hus lå
ikke overraskende i det gamle Glostrup, nemlig på Hovedvejen
138, ved hjørnet af Østervej.
Hans Peter Mouritzens enke fortsatte forretningen i nogle år
efter mandens død. Om Glostrups udvikling udtalte hun i 1905
til forfatteren Christian Engelstoft: Her er blevet ganske anderledes
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og heltforrykt. Glostrup er ikke til at kende. Jeg holder mig altid hjemme
af den grund. Nu smækker de oven i købet en kasse op bagpræstelangen,
som vilgemme kirken helt. Det erprovstens skyld. — Og købmand er der
snart sagt i hvert andet hus.
Den sidste bemærkning er selvfølgelig stærkt overdrevet, men
sandt er det, at udviklingen i Glostrup var voldsom. Mange har
sikkert som købmandsenken følt den som ”helt forrykt”.
Købmand Andreas Vilhelm Echardt købte i 1888 en grund,
som senere skulle blive kendt som Stationsvej 22. På grunden
var samme år opført et hus, og købmandens valg af tid og sted
kunne ikke være mere fordelagtig. Stationsvej var netop i disse
år ved at etablere sig som byens hovedstrøg, og ved huset ud
mundede en nyanlagt vej, kaldet Nyvej, som forbandt Stations
vej med Roskilde Landevej (Hovedvejen).

Netop i 1888 startede opførelsen af kæmpebyggeriet, Vestvol
den, med stor tilstrømning af arbejdere til følge. Alt var lagt til
rette for succes, men den unge købmand kom ikke til at nyde
frugterne af de gode tider. Allerede i 1893 døde han, og enken
solgte forretningen til en købmand ved navn Carelius Lund.
Den nye købmand fik hurtigt stor succes, og allerede i begyn
delsen af 1901, efter blot 772 års arbejde, kunne han trække sig
tilbage og nyde sit otium. Forretningen blev solgt til købmand
Sophus Gunst for den nette sum af 14.000 kr. Det var i højeste
grad sælgers marked.
Med Sophus Gunst fulgte hans hustru, Thora Jensine Gunst,
og hans voksne søn, Carl Gunst (1876-1954). Sidstnævnte var
fra starten med i butikkens drift, og da faderen i 1909 døde, var
det en naturlig ting, at han overtog ansvaret. Forretningen havde
fortsat succes, ogi 1911-1913 blev huset ombygget med fuld
overetage og gennemmoderniseret.
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Carl Gunst

Stationsvej 16

Carl Gunsts købmandshandel på Stationsvej. Bag hestevognen ses Nvvej, ca. 1909

Carl Gunst sælger alg forkyndte butiksskiltet på husets mur, og
det var stort set rigtigt. Her var tale om kombination af en gam
meldags, blandet landhandel og en moderne effektiv butik, som
kunne tilfredsstille både kundernes krav om service og ejernes
krav om rentabilitet.
Carl Gunst regnede sin tilværelse som selvstændig købmand fra
1901, og han benyttede sit 50-års jubilæum i 1951 til at sælge
forretningen og trække sig til
bage.
Den nye købmand hed
Christian Jensen, men han fik
mindre end 10 år i huset.
I 1961 blev det nemlig revet
ned, da Nyvej skulle udvides
for at give plads til den stigen
de biltrafik.
Det blev Carl Gunst forskånet
for at opleve, da han som
Ved Nyvejs renovering i 1996 blotlagdes
nævnt døde i 1954.
købmandshusets fundament fra 1888
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De to nævnte købmandsbutikker blev hurtigt efterfulgt af flere.
I 1890 var der syv, og udviklingen fortsatte i de følgende år med
stigende hastighed. Lad os se lidt på nogle af de vigtigste.
Hans Peter Olsen (1867-1949) var urmager og optiker. Ca. 1900
etablerede han en forretning i det gamle Glostrup, nemlig på
Hovedvejen 158. Også han var klar over, at alsidighed var nøg
len til succes, så butikken kom til at bestå af to afdelinger. I for
huset til højre blev der ekspederet ure og briller, og i hovedbyg
ningen til venstre fandtes købmandsvarer, isenkram m.m. Også
tøj og sko kunne man klare i denne velassorterede landhandel.

På et tidspunkt, formentlig omkring 1930, flyttede Hans Peter
Olsen sin afdeling for ure og briller til Hovedvejen 122. Det har
han åbenbart befundet sig godt med, for ca. 1935 overdrog han
købmandsafdelingen til en ny mand, købmand Carl Andersen.
Selv blev han boende i privaten og kunne let gå det korte stykke
vej til arbejde. Efter hans død i 1949 overtog optiker og urma
ger Due Hansen butikken på Hovedvejen 122.

HPObSEN
l

/ Optiker.

Herre Klædning«?
Arbeidsløi «! Drengeb
Uhre Cykler Fod

■pJBS «
Urmager og købmand Hans Peter Olsen i sin butik på Hovedvejen 158, ca. 1911
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Roskilde Landevej.34, Glostrup.

Brødrene Grønlunds manufaktur og købmandshandel på Hovedvejen 144, ca. 1910

Endnu en købmandsbutik blev åbnet i det gamle Glostrup i
disse år. Det skete i 1904, og den blev opført i to etager, hvilket
var temmelig usædvanligt på den tid. Det skete på Hovedvejen
144, altså mellem Østervej og Vestervej.
Bag initiativet stod to brødre, V. Grønlund og J. Grønlund.
Brødrene Grønlund, som forretningen naturligt nok kaldte sig,
bestod af to adskilte dele. Den vestlige halvdel blev anvendt til
manufakturhandel, medens man i den østlige havde købmands
handel.
Huset blev i 1939 overdraget til købmand Højberg Nielsen.
Han fortsatte virksomheden som købmandsbutik under navnet
Kolonial-magasinet.
Hele husrækken Hovedvejen 140-146 blev revet ned i 19641965 for at skaffe plads til den moderne ejendom, som i dag
bl.a. indeholder Superbrugsen.

Desuden kan nævnes købmand C.A.O. Wennikes købmands- og
isenkrambutik på Vestervej. Vi ved fra anden side, at købmand
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Wennike gjorde et ihærdigt, men forgæves, forsøg på at forhin
dre oprettelsen af Glostrup Brugsforening.
Raagaards købmandsbutik blev kort omtalt i afsnittet om byens
første biograf. Den befandt sig på Hovedvejen 105 ved Nyvejs
østlige hjørne og var således også en af byens tidlige forretnin
ger.
Jan Peter Raagaard (1846-1916) var født på en gård i Tårnby på
Amager. Han overtog som ung mand en lotterigevinst på 90.000
kr. fra en røgter på gården, og for pengene rejste han til Ame
rika for at grave guld. Han vendte hjem som 30-årig og giftede
sig med en kvinde ved navn Anna Martine Nielsen. Parret købte
en gård i Himmelev ved Roskilde, men Anna Martine døde alle
rede i 1894. Det følgende år giftede Raagaard sig igen. Den nye
dame hed Margrethe Pettersson, og de to rejste til Glostrup og
grundlagde købmandsbutikken ved Nyvej.

Raagaards købmandshandel, Hovedvejen 105. Det halve hus ses endnu, ca. 1914

206

Jan Peter Raagaards svigersøn, Anton Nielsen, bestyrede forret
ningen i årene 1912-1915. Efter Raagaards død blev den solgt,
og fra 1930 ses den overtaget af købmand C.P. Jensen, der vide
reførte den under navnet Kolonial-Lageret.
Købmandsvarerne er for længst borte, men huset eksisterer
endnu, dog i halveret udgave pga. Nyvejs udvidelse i 1961.

Banegårdsvej var anlagt af gårdejer Anders Christiansen (18491923), som 1901-1906 tillige var sognerådsformand. Til ære for
ham blev vejen til en start kaldt Christiansensvej, og den blev
hurtigt endnu et vigtigt forbindelsesled mellem Hovedvejen og
Stationsvej.
Her var basis for udsalg af købmandsvarer, og et oplagt sted for
en butik var Hovedvejen 79 ved det vestlige hjørne af den nye
vej. Den nye butiksejer var købmand H.E. Henriksen, og både
han og hans hus blev hurtigt kendt for det smukke og karakteri
stiske tårn, som prydede bygningen.

H.E. Henriksens købmandshus, Hovedvejen 79. Til venstre Banegårdsvej, ca. 1910

H.E. Henriksen drev butikken indtil 1923, da den blev overdra
get til kontorchef i Frihavnens Kaffekompagni, Johannes Justesen. Den smukke tårnbygning kom blot til at leve 16 år endnu.
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I 1939 blev Hovedvejen nemlig udvidet, og det kostede den li
vet, medens selve huset lige akkurat klarede frisag.
Johannes Justesen gik på pension i 1966, og huset blev nogle år
senere revet ned for at skaffe plads til Glostrup Centret.

Karl Møllers købmandsbutik, Banegårdsvej 17. Til højre Gerdasvej, ca. 1912

For enden af Banegårdsvej (Christiansensvej), ved hjørnet af
Gerdasvej, blev i 1900 opført endnu en købmandshandel. Huset
tilhørte købmand Karl Møller (1873-1944), og han skulle i en
årrække blive byens førende, når det gjaldt kolonialvarer og deli
katesser.
Beliggenheden nær Glostrup Jernbanekro var gunstig. Mange
bønder satte deres heste på stald på kroen for derefter at tage
toget til København for at sælge deres varer. På tilbageturen
købte de så ofte varer med hjem fra den nærliggende køb
mandsbutik.
Karl Møller solgte sin forretning kort tid efter 1. verdenskrig.
Huset her på Banegårdsvej 17 kom i de følgende år til at rumme
en række forskellige erhverv og butikker, bl.a. Kesbys Farvehan
del. Det er for længst revet ned.
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Vi fortsætter vor tidsrejse mod syd over jernbaneoverskæringen,
og også her fandtes købmandsbutikker i ældre tid.
I etageejendommen, Kærmindevej 2, til højre efter overgangen,
fandtes fra 1908 en købmands- og manufakturhandel.

rup

vej.

Den bevogtede jernbaneoverskæring ved Kærmindevej (Brøndbyvester vej), 1907

Indehaveren var købmand Christian Stendis, og beliggenheden
nær stationen har været attraktiv. Hverken butikken eller huset
findes mere.
Den gode beliggenhed gav endvidere mulighed for en køb
mandsbutik i bygningen lige overfor, nemlig i etageejendommen
Kærmindevej 1. Axelhus, som huset hed, rummede Kolonial
magasinet under ledelse af Ludvig Bjørn.
I 1921 blev forretningen overtaget af købmand Christian Jen
sen, som drev den indtil 1951. Også dette hus er senere revet
ned.
Blot to huse væk, i etageejendommen Koldinghus på Kærmin
devej 5, fandtes en blandet landhandel. Hos Mars, som forret
ningen kaldtes, kunne man få cykler, ure, paraplyer, sæber, te,
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chokolade, konfekt samt en lang række isenkramvarer. Der var
udarbejdet et gratis varekatalog, som kunderne kunne studere
derhjemme.
Forretningen blev senere ændret til en almindelig købmands
handel. Den var i mange år ledet af købmand Aksel Hansen.
Butikken er for længst væk, men huset, som er opført i 1906,
står endnu og har altså mere end 100 år på bagen.

Christian Andersen etablerede sig som købmand i Glostrup i
1907. Det skete på Kirkebjerg Allé 4, og med de mange bygge
foreningshuse på Kirkebjerg Allé og Linde Allé var der fra star
ten et solidt kundeunderlag.
Christian Andersens søn, Einar Th. Andersen, arvede forretnin
gen i 1944 og fortsatte den. Fra 1987 var det så hans søn, Bjørn
Andersen, der sammen med enken skulle føre virksomheden
videre. Tiden var dog blevet en helt anden, og de to måtte efter
få år dreje nøglen om. Huset brændte i 1994.

Christian Andersens købmandshus, Kirkebjerg Allé 4,1910
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Der må fra starten have været store muligheder i området, for i
1919 åbnede endnu en købmandsbutik her. Ja, faktisk blev den
nabo til ovenstående, da Frederik Albert Vilain startede sin for
retning på Kirkebjerg Allé 2.
Også denne forretning er borte, men huset findes og anvendes
til andet formål.
Glostrup Vin- og Købmandshandel på Stationsvej var ledet af
købmand Folmer Christiansen. Den startede vist nok kort tid
efter 1900. Ikke bare huset, men hele vejstrækningen er ryddet.
På Hovedvejen 97 etablerede Peter M. Hansen i 1911 en cigarog vinforretning, som han beholdt indtil 1945, da han overdrog
den til tobakshandler H.C. Steen-Jørgensen. Huset eksisterer
endnu: I 2006 åbnede Kongsted Sandwich Café på stedet.
Også det fjerntliggende Ejby fik omkring 1900 sin egen køb
mandshandel. Det skete, da H.P. Hansen åbnede en butik på
Ejby Torvevej 22. Forretningen blev i 1943 videreført af køb
mandens datter og svigersøn, og den var derefter kendt som
Alma og Christian Lassens købmandshandel. Den bestod indtil
1973. Huset er borte, og handelen med købmandsvarer bliver i
dag varetaget af et moderne supermarked i Ejby.

Vinduesskiltning i den tidligere købmands
butik på Kærmindevej 5 kan endnu ses
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Glostrup Brugsforenings første hus blev opført på Stationsvej 25, 1933

Glostrup Brugsforening
en såkaldte andelsbevægelse bredte sig over Danmark
i de sidste årtier af 1800-tallet. Kooperationen, som
bevægelsen også kaldes, dannede foreninger med et
økonomisk formål. Princippet var, at medlemmerne opnåede
udbytte i forhold til omsætningen med foreningen.
Landmændene dannede først andelsmejerier, og derefter fulgte
slagterier, foderstofforretninger m.fl. I 1896 blev Fællesforenin
gen af Danmarks Brugsforeninger (FDB) etableret.

D

Socialdemokratisk Forening for Glostrup og Omegn (grund
lagt 1899) greb idéen med begejstring. Man nedsatte i 1908 et
tremands-udvalg bestående af tømrer Jens Peter Christiansen,
murer Jens Peter Thorvald Hannibal og skrædder Hans Henrik
Eilersen. De tre var alle ildsjæle, som bestred en række vigtige
tillidsposter i partiet og fagbevægelsen.
Efter en række forberedelser blev der 9. december 1908 holdt
stiftende generalforsamling for Glostrup Brugsforening. Der
var til en start blot 42 medlemmer, men tallet øgedes efterhån
den. Bestyrelsen gik på jagt efter en egnet bygning, og man hav
de held til at leje sig ind i et hus på Stationsvej 25. Derefter gik
turen til Forstædernes Bank for at låne penge til etablering, og
efter yderligere forberedelser kunne man endelig 14. maj 1909
åbne butikken for de første kunder.

Glostrup Brugsforening havde fra starten succes. I 1912 købte
man den lejede bygning og udvidede samtidig bagud (mod syd)
med endnu en bygning. I 1923 passerede foreningen 200 med
lemmer, og i de følgende år skete en række forbedringer. Man
fik bl.a. nyt kasseapparat (1924), egen petroleumstank (1924),
køleanlæg til viktualieafdelingen (1927) og centralvarmeanlæg
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(1927). 1 1933 kunne man fejre 25-års jubilæum med i alt 276
medlemmer.
Stationsvej var i sin tid blevet valgt med omhu. Den var den
gang byens vigtigste forretningsstrøg, men i 1930’erne ændredes
det. Roskilde Landevej skiftede netop i disse år navn til Hoved
vejen, og det var ingen tilfældighed. Erhvervsdrivende søgte i
stigende tal derop. Det var der, tingene skete, og konkurrencen
om ledige bygninger var hård.
Bestyrelsen kunne derfor ånde lette op, da det i 1940 lykkedes
at erhverve ejendommen, Hovedvejen 85. Huset, som i øvrigt
endnu eksisterer, blev indrettet topmoderne, og her blev Glo
strup Brugsforening en del af bybilledet i de næste 26 år.

Glostrup Brugsforenings andet hus, Hovedvejen 85, 1940

Medlemmerne fik udbetalt den såkaldte dividende i forhold til
deres køb i foreningen. Lokalhistoriker og tidligere vicekontor
chef i Glostrup Kommune, Egon Funch, husker hvordan det
gik for sig, da Niels Georg Sortsø var borgmester, dvs. i årene
1961-1968. Vi giver ordet til hr. Funch:
Dividendeudbetalingen fandt altid sted en søndag, hvor der ved åbningsti
dens begyndelse havde samlet sig en lille køforan butikken. Dividenderne
varfor mange af medlemmerne, derforetog hovedparten af deres indkøb i

214

Interiør med varer og personale i brugsforeningens netop indrettede hus, 1940

Brugsen, ofteforholdsvis betydelig, så stemningen plejede at være fin. Når
man havdefået sine penge, hilste man på Sortsø, der havde placeret sig ved
udgangen oggav alle defremmødte et hjertevindende smil og et borgmester
ligt håndtryk.
Dereftergik turen til rådhuset, hvor spareforeningen julens Glæde altid
havde udbetaling samtidig med Brugsen. Den havde mange søsterforeninger
rundt omkring i landet. Medlemmerne, der oftest var småfolk, blev året
igennem af foreningen afkrævet særdeles beskedne beløb, der dog sammen
lagt var nok til at skabe nogenjuleglæde i hjemmene.
Med besøgetpå rådhuset sluttede søndagens oplevelser imidlertid ikke.
Mange smuttedepå hjemvejen ind hos en bagerfor at kunnefejre dagen
med en kop god kaffe ogfristende bagværk.

I 1966 rejstes en ny bygning på Hovedvejen 140-146, altså mel
lem Østervej og Vestervej, og her valgte man at flytte ind. Det
klassiske Glostrup kunne pludselig igen trække handel i stor stil
til området.
Forretningen var i mange år kendt som Kvickly, men den blev i
2007 ombygget og ændret til Superbrugsen.
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Mejerivej set mod syd. I dag findes Glostrup Storcenter her, 12. september 1943

Glostrup Mejeri
mkring 1900 havde mange landsbyer i Danmark et lo
kalt mejeri. Antallet voksede i den følgende tid, og det
var ikke ualmindeligt at se både to og tre mejerier
i de små samfund. Glostrup Sogn var ingen undtagelse: Hvert
af sognets fire landsbyer kunne mønstre mindst ét mejeri.

O

Glostrup Mejeri blev grundlagt af mejerist Hans Peter Ander
sen (1870-1951). Han blev efter sin færdiguddannelse mejeri
forpagter på Gammelgård i Vallensbæk. I 1905 købte han et
grundstykke af møller Hans Henrik Plambech og opførte Glo
strup Mejeri på det sted, som senere skulle kendes som Mejeri
vej 8. Den korte Mejerivej løb fra Hovedvejen ved nr. 83 mod
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syd. Vejen forsvandt i 1971, da Glostrup Centret skulle opføres.
Hans Peter Andersen gjorde som andre i hans position. Han
søgte derhen, hvor indflydelsen var, og det betød for ham Glo
strup Grundejerforening, hvor han 1910-1911 var bestyrelses
medlem. Han blev desuden i 1917-1921 medlem af Glostrup
Sogneråd.
I 1919 afhændede han mejeriet og gav sig i stedet til at dyrke
landbrug på Sofielunds jorder.

Der var to fælles købere til virksomheden, nemlig mejerist Jens
Christian Mølgaard og vognmand Valdemar Lauridsen, Køben
havn.
Mølgaard var uddannet i Aalborg Mejeri og var 1914-1918 inde
haver af mejeriet Lykkens Prøve, ligeledes i Aalborg.
De nye ejere udvidede og renoverede mejeriet i 1925.1 1930
var man nået op på 43 leverandører med tilsammen 350 køer,
som gav i alt 600 tons sødmælk. Mælken blev solgt dels en gros
i København, dels en détail i Glostrup. Samme år producerede
virksomheden ca. 10 tons smør, men ikke ost.
Personalet bestod foruden af mejeribestyreren af 1 mejerist, 1
mejeriassistent og 4 kuske. Leverandørerne kørte selv mælken til
mejeriet.
Jens Christian Mølgaard var 1925-1929 medlem af Glostrup

Året 1940 blev skelsættende for de lokale mejerier. Besættelsen
af Danmark betød stigende leverancer til tyskerne, som i øvrigt
lod den danske nationalbank betale via den såkaldte clearing
konto. Efterspørgslen betød stigende priser, og myndighederne
frygtede en alvorlig dyrtid. De lagde derfor pres på erhvervet
for at indgå en frivillig ordning, der skulle begrænse stignin
gerne.
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Mælkemand Aage Pedersen med hest og vogn fra Glostrup Mejeri, ca. 1910

Det lykkedes dog ikke at nå til enighed, og efter nogle måneder
greb regeringen ind og indførte den såkaldte Storkøbenhavnske
Mælkeordning. Nu blev der lukket for tilgang af nye mejerier,
herunder også mælkeruter.
Ordningen omfattede 13 kommuner og 108 mejerier i Køben
havn og på Sjælland. Der blev udvalgt i alt 16 mejerier, som
skulle dække mælkeforsyningen, og de blev underlagt en skrap
prisregulering.
Alle øvrige mejerier blev nedlagt mod erstatning. I Glostrup
Kommune overlevede kun Hvissinge Mejeri, som herefter kun
ne kalde sig Glostrup Mejeri.

Bygningerne i Glostrup blev overtaget af virksomheden Dansk
Frugtpulp- og Pectinindustri. Selv flyttede Jens Christian Mølgaard til villaen, Solvangsvej 23.
Fra 1953 blev bygningerne kendt som Irmas fabrikker.
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Hjalmar Hartmanns Frølager på Godsbanevej (Stationsparken), 1922

Hjalmar Hartmanns Frølager
et er ikke mange, som kan opvise en karriere af lig
nende format som Hjalmar Hartmann (1870-1945),
der endte som grosserer i frø samt godsejer.
Han var født i Norge og blev tidligt faderløs. Hans moder måtte
pga. fattigdom lade drengen vokse op dels hos bedstefaderen,
dels hos en onkel. Som 16-årig kom han i gartnerlære på Frede
riksberg, og efter udstået læretid tog han arbejde i gartnerier i
Tyskland og Belgien. I 1894 etablerede han en egentlig handels
virksomhed i Bruxelles.
Åbenbart foretrak han at bo i Danmark, for han vendte tilbage
hertil og etablerede i 1899 firmaet, Hjalmar Hartmann & Co.
Fra 1904 til 1935 var han eneindehaver af virksomheden, der
beskæftigede sig med frøavl samt import og eksport af frø. Han
foretog lange rejser til både USA og Frankrig, og han etablerede
kontorer i både New York (1911) og Paris (1930).

D
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Hartmanns Frølager
efter overtagelsen af
firmaet C&C, 1984

Et eksportfremstød i Sovjetunionen i 1924 var lagt stort an,
men det endte til Hartmanns skuffelse uden resultat.

Hjalmar Hartmann lod indsamle frø fra hele verden, og i 1906
startede han forsøg med dyrkning i Emdrup. Pladsen blev hur
tigt for trang, og i 1916 udvidede han derfor med Røde Vejr
møllegårds jorder. Allerede i 1923 kunne han yderligere lægge
nabogården, Ragnesminde, til sine besiddelser.

På det tidspunkt havde han allerede opført en stor lagerbygning
på Fabriksvej (senere Godsbanevej, nu Stationsparken) i Glo
strup. Den var tegnet af hans gode ven, den tidligere nævnte
arkitekt Gotfred Tvede (1863-1947), og stod færdig i 1919.
Med den fik han landets hidtil største og mest moderne frøpak
hus til sin rådighed, og samtidig fik hans forsøgsmarker ry for
at være blandt landets bedst drevne, der blev anbefalet af land-
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boorganisationerne som lærested. Gårdene blev samtidig drevet
som almindeligt landbrug, og vi husker, at brygger Axel Hansen
opholdt sig på Ragnesminde i sine sidste år.

Hjalmar Hartmann fik også tid til at dyrke sin særlige lidenskab,
nemlig bøger. Hans unikke bogsamling overgik efter hans død
til en privat arving og blev derefter glemt af offentligheden. Det
var derfor noget af en sensation, da den pludselig dukkede op i
1998 og kunne indbringe 2,7 millioner kr. på auktion.
Gotfred Tvedes imponerende bygningsværk findes stadig, dog
ikke som frøpakhus. Huset stod i en årrække tomt, indtil det i
1978 blev overtaget af Enrico Harrasser, som stod bag virk
somheden Leonardo, der specialiserede sig i marmorborde og
fliser til rimelige priser. Huset fik navnet C&C og blev snart
kendt i Glostrup og omegn.
C&C fungerede i huset i ca. 20 år. Derefter blev det solgt til det
internationalt kendte kosmetikfirma, L’Oréal, som i 1999 kunne
åbne en helt ny virksomhed i det gamle frøpakhus. Til glæde for
alle i Glostrup og omegn lod firmaets ledelse huset renovere på
meget fornem vis.

Det gamle frølager under omfattende renovering, 1. juni 1999
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Bogbinderi og boghandel

N

u smækker de oven i købet en kasse op bagpræstelængen, som
vilgemme kirken helt. Sådan udtalte som tidligere nævnt
købmand Hans Peter Mouritzens enke sig til Christian
Engelstoft en dag i 1905.
Den omtalte ”kasse” kom til at ligge på Hovedvejen 136 ved
siden af præstegården. Huset fik navnet Rødehus, og bygherren
var faktisk en dame. Hun var bogbindermester, og hendes navn
var Sophie Schiøler.
I den nyopførte bygnings stueetage indrettede hun sit bogbin
derværksted og et lille udsalgssted for bøger og papir. Husets
første sal blev udlejet til en pensioneret Brøndby-præst og den
nes hustru. Sophie Schiølers søster, Augusta Schiøler, rykkede
ind på anden sal med sin søn, den senere så berømte pianist,
Victor Schiøler (1899-1967).

Bogbindermester Sophie Schiølers hus, Hovedvejen 136 (Røde Hus), ca. 1906
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Victor Schiølers fader var komponisten Victor Bendix (18511926), som imidlertid allerede var gift og ikke ville kendes ved
sønnen. Sagen udviklede sig til en skandale, da Augusta Schiøler
promenerede med barnevognen foran Victor Bendix’ lejlighed i
København for at få ham til at tage medansvar for drengen. Se
nere opsøgte hun ham i hans sommerhus i Nordsjælland, og det
kom til flere korporlige optrin, som datidens sladderpresse med
fornøjelse kunne boltre sig i.
Mange både i og uden for musiklivet tog afstand fra Bendix,
hvis opførsel blev anset for usædelig, og sagen var tæt på at
ødelægge hans karriere. Han nægtede dog fortsat at give sig, og
drengen voksede op hos sin moder uden nogen interesse fra fa
derens side.
Det har næppe været morsomt for drengen eller hans moder,
men åbenbart har de forstået at klare sig. I hvert fald fortæller
urmager, lokalhistoriker og fotograf Knud Hansen (1904-1989),
der som barn kom i huset, at det var et sjovt sted at komme.
Der foregik altid noget spændende. Sophie Schiøler solgte huset
i 1923.
Samme år som Sophie Schiøler opførte sit nye hus, kom en
boghandler til byen. Hans navn var Otto Thim (1876-1958),
og han ønskede at etablere egen boghandel på Stationsvej. En
så fornem adresse var dog ikke opnåelig, så han måtte lade sig
nøje med noget mere beskedent, nemlig Hovedvejen 103. Her
åbnede han 3. november 1905 sin butik. Glostrup havde fået sin
første egentlige boghandel.

Otto Thim holdt imidlertid stadig udkig efter butiksmuligheder
på Stationsvej. Allerede i 1908 er det lykkedes, da vi ser hans
forretning åbnet på Stationsvej 9. Her etablerede han sig og blev
boende indtil 1930.
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På Stationsvej ses forrest Glostrup Boghandel tilhørende Otto Thim, 1908

Dette år gik turen tilbage til Hovedvejen, som jo var ved at blive
byens nye, attraktive handelsstrøg.
Boghandleren lejede sig ind i Andelsbankens ejendom på Ho
vedvejen 114.

Otto Thim døde i 1958, men forinden havde han optaget sam
arbejde med sin svigersøn, Sven Jensen. Denne var startet i
bygningsbranchen, men som 20-årig blev han ansat i Glostrup
Kommune, hvor han avancerede støt og sikkert. I 1947 forlod
han imidlertid kommunen for at blive medindehaver af sviger
faderens forretning. Efter Otto Thims død overtog Sven Jensen
naturligt nok ledelsen af den gamle forretning.

Tiden gik, og den succesrige forretning krævede mere plads.
Det fik den i 1972, da man rykkede ind på Hovedvejen 118 i
nye og langt større lokaler. De næste 22 år var forretningen ak
tiv, men så var det også slut. Den lukkede i 1994.
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Frederik Napoleon Pedersens manufakturhandel, Jernbanevej 6, ca. 1905

Manufakturhandel
en første manufakturhandel i Glostrup blev etableret
i 1903. Det skete på hjørnet af Jernbanevej og Vin
kelvej, og indehaveren hed Frederik Napoleon Peder
sen. Han var i forvejen ejer af en manufakturhandel på Valby
Langgade og har vel ligesom andre virkelystne Jiandelsfolk set
mulighederne i det hastigt fremvoksende Glostrup. Butikken
i Glostrup blev betragtet som en filial, og hr. Pedersen ansatte
sin svigerinde, i Glostrup kendt som frøken Olsen, som daglig
leder.

D

Sådan fortsatte det i mange år, men i 1930 ændredes situatio
nen. Nu købte ejerens søn, Knud Pedersen (1906-1978), forret
ningen, og det skete på lempelige vilkår. Han og hustruen, Else
Pedersen, kunne gå i gang med deres nye liv som butiksindeha
vere.
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Parret fik efterhånden en større børneflok, og samtidig var der
nok at gøre i butikken, som blev udvidet flere gange. Det betød
travlhed, men også succes. I 1972 dukkede imidlertid en farlig
konkurrent op lige uden for butikkens hoveddør, nemlig Glo
strup Centret, og man frygtede det værste. Alligevel lykkedes
det at klare udfordringen og ride stormen af. Glostrup Centret
var ganske vist en alvorlig modstander, men det trak også man
ge kunder til området, og en del af disse fandt vej til Kontant
forretningen, som ægteparret kaldte deres virksomhed.

I 1978 døde Knud Pedersen efter et langt og succesrigt liv, og
året efter lukkede enken butikken, som altså nåede at eksistere i
76 år. Huset selv, dengang kendt som Jernbanevej 6, blev i 1990
revet ned for at skaffe plads til den kommende udvidelse af
Glostrup Centret.
Samtidig blev en række huse på Vinkelvej revet ned og Glostrup
Torv anlagt.

Knud Pedersens tidligere manufakturhandel rives ned, 14. september 1990
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To år efter indvielsen af Frederik Napoleon Pedersens forret
ning på Jernbanevej 6 kom endnu en manufakturhandel til Glo
strup. Den etablerede sig på en af byens bedste adresser, nemlig
i Vejlehus på Stationsvej 5.
Den nye forretning var en del af det store foretagende, Crome
& Goldschmidt, som havde filialer overalt i Danmark. Lederen
af filialen i Glostrup blev Johan Anton Knudsen (1877-1945),
som var udlært i en af kædens forretninger og fortsatte sin kar
riere i dens butikker. Han blev førstemand i Helsingør, dernæst i
Køge og endte altså i 1905 i Glostrup.
Johan Anton Knudsen var med, hvor tingene skete. Han var
bl.a. medstifter af Glostrup Asylforening og i en periode dens
formand. Han var med i den vigtige Glostrup Sangforening
og 1924-1938 tillige dens formand. I årene 1930-1933 var han
medlem af sognerådet.
Johan Anton Knudsen havde planlagt at fejre sit 40-års for
retningsjubilæum 1. marts 1945, men det nåede han ikke. Han
døde 23. februar samme år.
Navnet Johan A. Knudsen var imidlertid så indarbejdet i folks
bevidsthed, at ejerne valgte at fortsætte med samme navn på
forretningen. Således skulle det forblive helt frem til 1971, da
huset blev revet ned for at skaffe plads til opførelsen af Glo
strup Centret.

Butikselev Ottesen, Jernbanevej 6, ca. 1945

227

n
1

»►•»i

Grethe Petersen, Glostrup Cykellager, stopper efter 50 år, 27. marts 1991
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Cykelhandel
yklen er udviklet gennem lang tid, men vi skal helt frem
til 1879, før det afgørende spring skete, nemlig opfin
delsen af kædetræk til baghjulet. Typen blev udviklet i
en mere populær udgave i 1885, og det var denne såkaldte safety-cykel, som slog an.
Ved at benytte forskellige størrelser af tandhjul kunne man
holde en høj hastighed, og typen var desuden let at kom op på
og ned fra. Hermed var grundkonstruktionen for den moderne
cykel skabt.

C

Edvin Hansens cykelværksted ved Toftevej og Hovedvejen, ca. 1924

De første cyklisters eneste mulighed for reparation og service
var smeden. Fra omkring 1900 blev cyklisterne mere synlige
i gadebilledet, og nogle aktive folk så chancen og grundlagde
virksomheder for salg og service af disse nye transportmidler.
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Den første virksomhed i Glostrup med cykler som speciale
synes at være Gundersens Cykelfabrik. Den fandtes allerede
omkring 1900 på Hovedvejen 105, som også var kendt som Jan
Peter Raagaards købmandsforretning.
Hvad der blev af virksomheden står hen i det uvisse.

En nok så vigtig adresse for cykelfolket på dette tidlige tids
punkt blev Hovedvejen 95. Anders Albrechtsen kom til byen i
1907 og fik succes med et mindre cykelværksted. I 1915 etable
rede han cykelforretning med reparation og service på stedet.
Virksomheden blev ca. 1935 videreført af cykelhandler Niels
Jørgensen, men det blev en kortvarig affære. Allerede i 1941
blev den nemlig overtaget af cykelsmed Christian Petersen og
dennes hustru, Grethe Petersen. De nye indehavere skulle kom
me til at drive forretningen i de næste mange år.
Efter mandens død ca.
1987 fortsatte enken for
retningen indtil 1991.
Grethe Petersen var såle
des aktiv i virksomheden i
50 år, og hun og ægteman
den havde med årene op
bygget en stor kundekreds
og var kendt af de fleste i
byen.
I 1991 måtte hun dreje
nøglen om, og samme år
blev huset revet ned for at
skaffe plads til udvidelsen
af Glostrup Centret.
Christian Petersen i arbejde, september 1982
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Automobilværksted
oruden cyklister begyndte også de første motordrevne
køretøjer at vise sig i Glostrup. I 1905 foretog den ny
stiftede Kongelige Danske Automobilklub et propagan
dafremstød for bilismen. En stor kortege af biler med kendte
mænd og vovehalse bag rattet foretog en dristig tur gennem
Danmark. Turen startede i Aalborg og sluttede efter fire dages
rejse på Rådhuspladsen i København. Man havde tilbagelagt
den ufattelige afstand af 400 km. Sejren var overvældende.
Med på turen var en lokal automobilpioner, nemlig brygger
Axel Hansen. Da man nærmede sig Glostrup kørte han som en
triumfator i spidsen for kortegen. Glostrup og hele Danmark
var gødet for bilernes indtog.

F

Bilerne bredte sig dog til en start kun langsomt i Glostrup. Vi
skal helt frem til 1916, før der kom et lokalt initiativ til service
af de nye transportmidler. Firmaet kaldte sig Petersen & Niel
sen Automobil & Maskinværksted, og det slog sig ned på Ho
vedvejen 152. Med Petersen blev det nu en kort fornøjelse.
Han gik ud af samarbejdet efter nogle få år, og Peder Nielsen
(1888-1958) kom i de følgende år til at tegne firmaet.

Petersen & Nielsens Automobil & Maskinværksted, Hovedvejen 152, 1916
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Det har tydeligvis voldt myndighederne noget besvær at forstå,
hvad det her egentlig drejede sig om. Det ses af næringsbrevet,
som Peder Nielsen fik udstedt. Brevet giver ret til beskæftigelse
som høker og mekaniker med en bemærkning om, at dette ikke
giver adgang til udskænkning af stærke drikke!

De gode tider i 1920’erne kom virksomheden til gode, og den
begyndte at vokse. Huset blev ombygget med kontorer og stort
værksted. I 1936 blev sønnen og den senere arving til virksom
heden, Helmer Nielsen, optaget som kompagnon i firmaet. I
1953 udvidede man det til også at omfatte salg af biler. Man
valgte at gå i samarbejde med Dansk Oversøisk Motor Industri
(DOMI), som var stiftet i 1946 med det formål at importere og
sælge britiske bilmærker.
I de følgende år bredte bilerne sig med voldsom hast i Dan
mark. Det betød flere kunder og dermed pladsmangel på Ho
vedvejen 152. Ledelsen begyndte at se sig om efter større og
mere egnede lokaler. Dem fandt man på Smedeland i Alberts
lund Kommune, ogi 1976 rykkede firmaet derud.

A. Schmidts Automobil Motor Værksted, Hovedvejen 103, ca. 1918
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Fotoateliers
ar De set det nye Sted, som skal ligge teet herved? Pap og Glas
er taget af. Der skal bo en Fotograf.

H

Ovenstående linjer fandt vej til Glostrup Sangfor
ening, og ophavsmanden var ingen ringere end foreningens
egen formand, Peder Frederik Hansen.
Anledningen til den poetiske kraftanstrengelse var opførelsen af
Lønborgs Fotoatelier på Jernbanevej 18.

Adolph Lønborg (1835-1916) slog sigi 1872 ned som fotograf
i København. Han kom fra Lolland, og med sig havde han sin
hustru, Conradine Lønborg (1838-1908). Parret slog sig først
ned på Amagertorv 6, men flyttede i 1885 til Østergade 16.
Parret havde flere børn, og som tidligere nævnt blev brygger
Axel Hansen gift med en af døtrene, nemlig Christiane Lønborg
(1873-1947).
Den anden søster, Augusta Caroline Lønborg (1877-1952),
kaldet Cani, var uddannet fotograf og havde opholdt sig på

Lønborgs nyopførte fotoatelier på Jernbanevej, 1894
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fotoskoler i Tyskland og Østrig for at dygtiggøre sig. Adolph
Lønborg fandt i 1893 tiden passende til at opføre en filial i Glo
strup, og det skete på Jernbanevej.
Husets arkitekt var Harald Lønborg Jensen, og til at bestyre fi
lialen valgte faderen naturligt nok Cani. Frem til 1905 optog hun
en lang række fotos af Glostrup Bryggeri og Glostrup i øvrigt,
og som tidligere nævnt er billederne bevaret til glæde for en lo
kalhistorisk interesseret eftertid.
Ved årsskiftet 1905-1906 blev hun imidlertid kaldt til Køben
havn for at overtage ledelsen af hovedkontoret på Østergade
16, og dermed sluttede et kort, men vigtigt, bidrag til Glostrups
historie på fotofronten.

Perioden efter 1919 hører ikke med her, men det bør nok være
på sin plads lige at nævne fotograf Ludvig Christensen, der kort
tid efter 1920 slog sig ned på Hovedvejen 106. Han stammede
fra Bogense, og efter en tur forbi Store Heddinge havnede han
i Glostrup. Han skulle i de følgende årtier blive byens mest be
nyttede fotograf, når det gjaldt at forevige grupper og festlige
begivenheder.

Hestevogn ved Ludvig Christensens fotoatelier, Hovedvejen 106, 1921
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Bagermester Fortmeier foran sit hus på Hovedvejen 109, ca. 1888

Bagerier m.m.
om omtalt havde bagermester Hans Peter Mouritzen før
1850 etableret bageri med to bagersvende til hjælp. 11880
har han opgivet bageriet for at blive Glostrups første
egentlige købmand, og det er måske baggrunden for, at bager
mester G.G.F. Fortmeier ca. 1885 har set muligheden og opført
hus på Hovedvejen 109 med privatbolig og brødudsalg.
Det nye hus var rummeligt, og her fandtes også plads til andre
erhverv. I den vestlige fløj havde sadelmager Emanuel Carl Pechüle sit sadelmagerværksted. Han flyttede dog snart over på
den modsatte side af landevejen og etablerede sig i huset, Ho
vedvejen 112. Selv døde han i 1906, og i overensstemmelse med
en ikke ganske ukendt skik giftede enken, Laura Pechüle, sig
med værkstedets førstemand, Jens Peter Petersen. Denne fort
satte forretningen under navnet E.C. Pechüles Efterfølger.

S
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Fortmeiers bageri forsvandt ca. 1920. Til gengæld blev husets
centrale del overtaget af Glostrup Radio & Cykle Import. I
husets vestlige fløj kunne man herefter finde Laurits Lopdrups
Vinforretning. Det betød dog ikke slut på bageriet, for i den
østlige fløj startede samtidigt Emil Sanders Bageri.
Huset blev nedrevet så sent som i 2002, da man skulle skaffe
plads til en ny stor bygning. Den kom til at rumme både Finanscentret (Danske Bank) og udvidelsen af Glostrup Rådhus med
den såkaldte Østfløj.
Et andet tidligt bageri lå på Banegårdsvej 9. Det er dokumen
teret allerede i 1905 og hed Assakovskys Bageri. Det var aktivt
indtil 1920, hvorefter huset blev overtaget af Dansk Engelsk
Lakrits Fabrik, som vi siden skal høre meget mere om.
Et tredje bageri skal omtales.
Det blev i 1919 etableret af
bagermester Emil Lopdrup
på Hovedvejen 83 og kendt
som Lopdrups Bageri &
Café.
Virksomheden bestod i næ
sten 40 år, indtil den i 1958
blev solgt til bagermester E.
Wiuff Petersen, som siden
1938 havde haft forretning
på Hovedvejen 89. Han flyt
tede pr. 1. januar 1959 til
den nye adresse.
Bagermester Emil Lopdrup med sine
to sønner foran bageriet. Til venstre
den tidligere indehaver, ca. 1934

Umiddelbart vest for kommunegrænsen fandtes fra 1919 Glo
strup & Omegns Fællesbageri. Det blev startet af Arbejdernes
Fællesorganisation i Glostrup som en kooperativ virksomhed,
da man købte Hans Henrik Plambechs nedlagte rugbrøds fabrik
med tilhørende mølle, kaldet Røde Vejrmølle.
Selv om virksomheden pga. sin beliggenhed falder udenfor den
ne bogs rammer, skal den alligevel nævnes, da den var en vigtig
arbejdsplads, ikke mindst for Glostrups borgere.

Møllen brændte i januar 1974 ned til grunden. Fællesbageriet
fortsatte nogle år endnu for i 1977 at gå i likvidation.

Et kig ind i Fællesbageriet viser to store æltekar, 15. februar 1992
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Slagterbutikker
å tidligt som i 1840 kunne landsbyen Glostrup mønstre
en slagtermester. I 1850 og 1860 var der ingen, men i
1870 ses pludselig to. I 1880 og 1890 var der atter blot en
enkelt, men nu begyndte byen at vokse, og flere kom til.

S

En af disse tidlige slagtermestre er allerede omtalt, nemlig Peter
Hansen (1855-1933), som bl.a. var med til at grundlægge Glo
strup Sangforening.
Han var kommet til Glostrup i 1878 og boede først på Østervej.
Siden købte han grunden Rådhusvej 1 og opførte et mindre hus.
Huset blev nogle år senere flyttet til en anden grund, nemlig
Hovedvejen 142. Han opgav dog ikke grunden på Rådhusvej.
Her lod han nemlig som tidligere omtalt opføre det smukke
Idahus, som han opkaldte efter sin ældste datter.

På Hovedvejen 103 fandtes bl.a. Glostrup Victualie- & Paalægsforretning, ca. 1922
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Glostrup Brugsforenings viktualieafdeling på Hovedvejen 85,1940

Peter Hansen byggede desuden villaen Vesterhus på Hovedve
jen 202. Det var denne villa, som politibetjent Anders Peter Pe
tersen i 1905 købte og indrettede som arresthus.
Peter Hansen var medlem af sognerådet i årene 1907-1909, det
sidste år som formand. Han flyttede fra Glostrup til Køben
havn i 1917.
Vi har et ganske godt kendskab til endnu en af disse tidlige slag
termestre, nemlig Waldemar Grøndahl (1870-1946).
Han kom fra Taastrup til Glostrup i 1899 for at nedsætte sig
som slagtermester. Året før havde han erhvervet grunden til
Hovedvejen 162, hvor han opførte sit hus og forretning.
Waldemar Grøndahl var en aktiv mand. I årene 1909-1913 var
han formand for sognerådet, og dernæst blev han 1913-1925
formand for den vigtige Glostrup Grundejerforening. Han
købte og solgte en række ejendomme i byen, indtil han i 1931
fraflyttede sit hus på Hovedvejen.
Det sidste var han tvunget til, da det lå i vejen for den kom
mende etablering af Nordre Ringvej. Huset blev få år senere
revet ned.
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Telef.: Glostrup 89.

wx, Fedt og Talg købes.
Selvdøde Dyr modtages til Destruktion.

ïÇolonialjMagasinet
ved Ludvig Bjørn.
Udsøgte Kaffesorter.
Sæbe til Fabrikspriser.
Sygepleje-Årti kier & Forbindsstoffer.

Varerne bringes.

Telefon 81.

Telefon 81.

J. jVl. j'Ubrektsens
Skotøjsforretning
— Roskilde Landevej Nr. 30 —
anbefaler sig med smukt og solidt

Reparationer
udføres.

Çerre-, Same- og JørneJodtøj.

Annoncer optaget i Chr. Brinch: Glostrup-Vejviser med Have-Lommebog 1909
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Andre tidlige erhverv og butikker
hr. Brinch: Glostrup-Vejviser med Have-Lommebog
1909. Sådan hedder et lille, slidt hefte, som kan ses
på Glostrup Lokalhistoriske Arkiv. I heftet er oplistet
navnene på byens indbyggere (husstande), og vi hører, at der
dengang fandtes ca. 2.300 af slagsen. Forrest i bogen findes en
række reklamer for diverse foretagender, som altså er aktive i
Glostrup på dette tidlige tidspunkt. Lad os se lidt nærmere på
nogle af dem.

C

Forrest findes en annonce for fragtmand C. Poulsen, som har
specialiseret sig i transport af tungt gods og kan træffes ved
godsbanen.
Carl J. Poulsen var kommet til Glostrup så tidligt som i 1890,
og han startede med at bringe varer ud til fods. Senere fik han
hest og vogn, og han kunne krone sin karriere med et motori
seret køretøj. Sønnen, Carl Otto Poulsen, arvede ca. 1939 den
veletablerede fragtmandsforretning, som han drev videre indtil
1969.

I vejviseren ses annoncer for to skotøjsbutikker. Den ene tilhør
te skomager Jens Morten Albrektsen, som i 1900 havde etable
ret sig på Hovedvejen 140. Han solgte både herresko, damesko
og børnesko, og han udførte selvfølgelig reparationer af brugt
fodtøj.
Den anden forretning kaldtes R.C. Rasmussens Skotøjs-Maga
sin. Også den befandt ved Hovedvejen, men det ses ikke præcis
hvor.
Endnu i begyndelsen af 1900-tallet havde en barber A.E.L.
Winther, som vi husker, et skilt ude med følgende tekst: Barber
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og Frisør. Igler og Blodkopper sattes. Favementgives. Winther boede
i købmandsenkens, Mouritzens, hus på Hovedvejen 138. Hans
navn figurer i den gamle vejviser, men han reklamerer dog ikke
for sit håndværk.

Frisør Jens Bentsen med sine nærmeste foran salonen på Hovedvejen 118, ca. 1914

Reklame ses til gengæld for en mere moderne frisørmester. Jens
Bentsens Barber- og Frisørsalon befandt sig på Hovedvejen nær
udmundingen af Heggelunds Allé, og den har altså været aktiv i
hvert fald fra 1909.
Omkring 1920 blev der etableret flere frisørsaloner. En af dem
tilhørte Hans Jensen, som startede sin virksomhed på Bane
gårdsvej 17. Senere flyttede han op på Hovedvejen 71 ved siden
af vandtårnet.
Den flere gange nævnte blikkenslagermester, Peder Frederik
Hansen, nøjedes ikke med at drive sit værksted og deltage i by
ens offentlige liv. Vi husker, at han desuden havde en såkaldt
Udstyrs- og Galanteriforretning, som skulle passes. Men det har
næppe været ham selv, som stod bag disken.
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Ca. 1900 startede Christian H. Sørensen endnu en blikkensla
gerforretning i Glostrup. Det skete på Heggelunds Allé 1 ved
Hovedvejen, og den var aktiv helt frem til 1946. Så blev den
overtaget af blikkenslagermester Preben Nielsen, der i 1951
flyttede den til Hovedvejen 140. Da husene her skulle rives ned
til fordel for Kvickly-byggeriet, måtte Preben Nielsen flytte
igen.

F.W Peulickes Maler- og Lakererværksted blev grundlagt i 1907.
Allerede i 1911 døde grundlæggeren imidlertid, men på det
tidspunkt havde sønnen, Christian Peulicke, åbenbart overtaget
ledelsen. I hvert fald var det hans navn, der prydede firmaets
annoncer, således som det ses i Glostrup-Vejviser 1909.
Firmaet holdt til på Hovedvejen 104, og det har været så stor
en succes, at det eksisterer endnu i dag. Nu kendes firmaet som
Glostrup Tapet & Farve.

Folk foran F.W. Peiilickes maler- og tapetsererværksted, Hovedvejen 104, ca. 1910
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Glostrup Ligkistemagasin, Hovedvejen 154, tilhørte snedker Lars Jensen, 1923

Den sidste rejse
en megen aktivitet i Glostrup kunne selvfølgelig ikke
skjule den kendsgerning, at livet ikke varer evigt. Men
nesket dør på et tidspunkt, og der er i den forbindelse
en række opgaver at tage vare på. Den åndelige side af sagen
samt selve begravelsen hørte dengang som nu under kirken,
men hvad med bedemandens opgaver? Der skal tages stilling til
en række ting, heriblandt valg af kiste. Var det tidlige Glostrup
mon leveringsdygtig også på det felt?

D

Snedkermester Lars Jensen (1881-1953) etablerede sig i Glo
strup i 1909. Der er lidt usikkerhed om den eksakte dato, men
den menes at være 21. oktober. Til gengæld er der ingen tvivl
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om stedet. Det skete på Hovedvejen 154, hvor han som nabo
fra 1916 skulle få Peder Nielsens automobilværksted.
Firmaet begyndte ikke med produktion af kister eller som be
demandsforretning. Lars Jensen var snedker, og han tog imod
alle opgaver inden for sit fag. En dag kom imidlertid en kunde
ind og bad om at få en kiste fabrikeret, og dermed var firmaets
fremtid udstukket. Lars Jensen blev snart kendt som ligkiste
snedker, og kunderne begyndte at komme. Glostrup Ligkiste
magasin, som firmaet kaldte sig, blev hurtigt et kendt foreta
gende i den lille by.
Også snedkermester Lars Jensen døde en dag, og det skete 6.
februar 1953. Men firmaet bestod. I begyndelsen af 1960’erne
blev det flyttet over på den sydlige siden af Hovedvejen, nær
mere bestemt til Christiansvej 3.

Dér blev det indtil 1976, da ejeren, Karen Jensen, solgte til
Ernst Strange. Han flyttede det samme år til Hovedvejen 127,
altså fortsat på den sydlige side, hvor det endnu kan ses.
Firmaet er i dag med i den landsdækkende sammenslutning, Be
gravelse Danmark, som også har kontor på Hovedvejen 166.
Her i 2009 kan Lars Jensens virksomhed på en måde fejre 100
års jubilæum.
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Bygningsarbejdere ved Banegårdsvej. I baggrunden ses Glostrup Mølle, hvis præ
cise beliggenhed er markeret ved bogstaverne Ml på modstående sides kort, 1900

Landsbyens vejforhold
lostrups oprindelige bebyggelse lå som tidligere be
skrevet nær gadekæret og kirken. Landsbyens æld
ste forbindelser er derfor ikke overraskende at finde
netop her. Det drejer sig om de tidligere nævnte veje, Vestervej,
Østervej, Mellemvej, Tværvej og fra 1770’erne tillige Roskilde
Landevej (Hovedvejen). Syd for sidstnævnte fandtes Krogager
vej (Bryggergårdsvej), K.C. Hansens Vej (Kildevældets Allé) og
Kildevej.

G

De mange nye indbyggere krævede selvfølgelig plads, og det
gav sig udslag i opførelse af en mængde nye huse. Vi så, at dette
især skete langs Stationsvej, som fra 1880’erne fik en særlig sta
tus som handelsstrøg og boligkvarter for velhavere. Grundene
her blev snart bygget til, og der blev derfor anlagt flere nye veje
i tilslutning til netop Stationsvej.
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En kortskitse over Glostrup By blev udsendt sammen med Glostrup-Vejviser 1909

På en kortskitse over Glostrup, dateret 1909, ses udviklingen ty
deligt. Først bemærker man Sydvestvej. Den udgik fra Stations
vej og førte et ganske kort stykke mod sydvest. Derefter drejede
den skarpt mod vest langs jernbanen, krydsede Krogagervej og
fortsatte til Knudsvej (forløberen for Søndre Ringvej).
Både Krogagervej, Asylvej og K.C. Hansens Vej ses ført frem
til Sydvestvej. Dernæst bemærker man Nyvej, der fra Roskilde
Landevej fører over Stations vej og videre til Sydvestvej.

Apoteket ses ved hjørnet af Roskilde Landevej og Solvej, men
sidstnævnte er endnu anvendt til gartnerivirksomhed og vejen
blot en sti. Til gengæld ses både Jernbanevej med realskolen og
Vinkelvej, der langt senere skulle blive til Glostrup Torv. Den
korte Mejerivej er selvfølgelig også med på kortet.
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Kær mindevej var indtil 1918 en del af Brøndbyvestervej. Set med syd, ca. 1908

Gårdejer Anders Christiansens veje, kaldet Christiansensvej (Ba
negårdsvej), Ingersvej og Marievej ses også anlagt. Det samme
gælder B. Olsens Vej (Gerdasvej), der løber langs jernbanen
mod øst.

Nord for landevejen findes nu yderligere Skolevej og Hegge
lunds Allé. Syd for jernbanen ses Skærerivej (efter Tøffelma
gernes Træskæreri). Foruden den gamle Brøndbyvestervej (heri
indbefattet Kærmindevej) ses nu også Gasværksvej (Ørnebjergvej) og Fabriks vej (senere Godsbanevej, nu Stationsparken). En
delig finder vi Kirkebjerg Allé, Linde Allé og Glosemosevej.
Glostrup var i sandhed under hastig udvikling.
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Hovedvejen set fra bryggeriet mod vest. Til højre findes nu Superbrugsen, ca. 1908

Roskilde Landevej

et var den ypperste vej bygningskunst, der var blevet
bragt i anvendelse, da man i 1770-1773 anlagde den
nye Roskilde Landevej. Den var på et teknisk niveau
højt hævet over alt, hvad man ellers blev præsenteret for på den
tid. Vejen var jævn og behagelig, og så gik den snorlige frem
mod målet.
Dette sidste var nu ikke kun et gode. Der var fra begyndelsen
ikke plantet vejtræer, og de rejsende kunne også godt savne de
hyggelige sving og bakker, som man tidligere havde været vant
til.
Digteren Adam Oehlenschlåger rejste i 1804 ad denne Kongevej,
som han kaldte den, og skrev følgende:
Kangsomt, strengt og lige den brede Kongevejfremgaaer, Sparsom på Styg
ger og Krat. Hvilken kiedsommelig Tid.
Digteren stod ikke ene med sit synspunkt. Adskillige kommen
tatorer beskrev vejen som flad, øde og kedelig.

D

Hvad enten de rejsende syntes om vejen eller ej, skulle de betale
for at køre på den, så der kunne skaffes penge til den nødven
dige vedligeholdelse. De såkaldte bompenge (egentlig: passager
penge) blev fra 1773 alene opkrævet ved en bom ved Damhuset
(ved Damhussøen). Fra 1786 blev afgiften imidlertid udvidet,
således at den herefter blev opkrævet for hver mil (ca. 7Ÿ2 km.).
Det var et privat erhverv at være bombetjent. Afgiften var bortforpagtet, og forpagteren skulle selv sørge for opførelse og ved
ligeholdelse af bomhuset.

Trods alle forhindringer blev vejen flittigt benyttet. Postvogne
og diligencer blandedes med andre transporter på denne Dan
marks hovedvej nr. 1., og sådan fortsatte det i mange år.
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I 1847 dukkede imidlertid en farlig konkurrent op. Den nyanlag
te jernbane fulgte landevejen parallelt og blev hurtigt populær.
Her var kommet noget, som var både hurtigt, spændende og
bekvemt, og i løbet af ganske kort tid erobrede den både per
son- og godstrafikken. Landevejen affolkedes og kom til at ligge
næsten øde hen.
Medens jernbaneentusiasterne glædede sig, fortsatte udviklingen
med hastige skridt. I 1897 kørte det første automobil ad lande
vejen fra København til Roskilde. Dette ejendommelige køretøj,
der kunne komme frem ganske uden hjælp af heste eller andre
trækdyr, blev snart fulgt af flere af samme art. Jernbanen var
endnu ikke alvorligt truet, men en vigtig udvikling var sat i gang.

De lokale sogneråd i Glostrup og Brøndbyerne gjorde, hvad de
kunne for at standse udviklingen, men deres anstrengelser var
som bekendt forgæves. I 1905 foretog automobilpionererne det
tidligere omtalte fremstød for bilismen ved at tilbagelægge turen
fra Aalborg til København på fire dage, en rejse på ca. 400 km.
Kortegens 14 automobiler og tre motorcykler blev mødt med
hyldest overalt, hvor de kom frem.
Bilerne var i ordets bogstaveligste betydning ikke til at komme
udenom.
Selv om bilernes antal foreløbigt var ringe, lykkedes det dem i
løbet af kort tid at ødelægge landevejen, hvis gruslag simpelt
hen blev kørt op.
Der måtte gøres noget hurtigt, og derfor blev det i 1907 be
stemt at forsyne den med en ny og mere effektiv belægning.
Man valgte de såkaldte chaussésten (brosten), som blev anlagt
i bueformede skifter, der gjorde dem særligt modstandsdygtige
mod det forventede slid.
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Bryggeridirektør Axel Hansen og familie starter biltur på Hovedvejen, 1906

Landets førende ekspert på vejteknikkens område, amtsvejin
spektør R.W. Winkel, kom til at stå i spidsen for det store pro
jekt.
Man startede i Glostrup og lagde samtidig kloakledninger, fyldte
grøfterne op og anlagde fortove. Dernæst fortsatte arbejdet dels
mod øst, dels mod vest, indtil hele strækningen mellem Dam
hussøen og Roskilde i 1923 var fuldført.
Efter den store indsats var spørgsmålet, om man nu også havde
fundet den mest egnede vejbelægning. Hovedvejens fortsatte hi
storie vil blive taget op i et senere kapitel.
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Sogneråd og folkestyre
eltagelse i valg af medlemmer til Glostrup Sogneforstanderskab (sognerådet) var fra starten forbeholdt en
snæver kreds. Man skulle være både mand og velha
vende, og det var jo alt andet end demokratisk.

D

Efter grundlovens indførelse i 1849 og De Nationalliberales
overtagelse af magten, blev reglerne ændret. En ny lov i 1855
bestemte, at alle med stemmeret til folketinget også havde stem
meret til sogneforstanderskabet. Selv om kvinder fortsat var
udelukket, betød det væsentligt flere stemmeberettigede.
Frygten for en overhåndtagende folkelig repræsentation var
stor, ikke mindst blandt godsejere og andre velhavere. Det fik
lovgiverne til at indføje en særlig klausul, som skulle blive et
effektivt værn for disse grupper. Det blev nemlig vedtaget, at
rådet skulle bestå af et ulige antal medlemmer, som i Glostrup
oprindeligt var 7 (fra 1868: 9).
Efter reglerne valgtes den mindre halvdel, altså 3, af samtlige
valgberettigede i sognet, medens den større halvdel, altså 4, blev
valgt af den rigeste femtedel af vælgerne. De sidstnævnte kunne
altså deltage i begge valghandlinger og altid være sikre på at ha
ve flertallet. Valgene efter dette lidet demokratiske system fandt
sted hvert tredje år.
Efter krigen i 1864 kom godsejerne til magten, og de udvandede
grundlovens bestemmelser på en række punkter. I 1867 ændre
des navnet på de lokale råd fra sogneforstanderskab til sogne
råd, men de konservative garantier blev selvfølgelig ikke ændret.
De omtalte regler havde gyldighed indtil 1908.
Deltagelsen i valgene før 1908 skete på en helt anden måde end
i vore dage. De valgberettigede mødte op på et centralt sted i
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sognet, som f.eks. kunne være Jernbanekroen. Afstemningen
foregik ved håndsoprækning, og alle kunne således se, hvem der
stemte på hvem. Hele forløbet af mødet blev nøje bogført af
kommunesekretæren. En senere tids forståelse af vigtigheden af
hemmelig afstemning kendtes ikke.
Ligesom vi i dag har en borgmester, der er formand for kom
munalbestyrelsen, havde man dengang en formand for sogne
rådet. Vi har allerede kendskab til en af disse formænd, nemlig
den flere gange nævnte gårdejer Anders Christiansen. Han be
klædte formandsposten i årene 1901-1906.
Som hans afløser valgtes dyrlæge Lars Hansen, men han døde
allerede det følgende år. Med gårdejer Niels Frederik Sørensen
(Eriksgård) kunne Ejby i 1907-1909 glæde sig over at være inde
haver af den vigtige post.
Det var omkring dette tidspunkt, at byen fik sit første rådhus.
Glostrups gamle skole (opført 1876) på Østervej 9 var i 1902
blevet ledig ved opførelsen af den nye Glostrup Kommune
skole (Højvangskolen). Sognerådet greb chancen og oprettede
et minirådhus, som de kaldte Kommune Kontoret.
Der var nu ikke meget rådhus over bygningen. Den kom til at
indeholde to kontorlokaler, et mødelokale samt bolig for den,
der renholdt kontorerne. Pladsen var trang, selv om personale
mængden var beskeden.
Efter systemskiftet i 1901 kom der nye og fremskridtsvenlige
folk til magten, og de indførte bl.a. Lov nr. 79 af 20. april 1908
om kommunale valg. Med den står vi overfor den vigtigste
nyskabelse på det kommunale område siden indførelse af sogneforstanderskaberne. Nu fik kvinderne både stemmeret og
valgbarhed til sognerådene. Samtlige medlemmer skulle fra nu

256

af vælges af alle stemmeberettigede én gang hvert fjerde år. I
stedet for det hidtidige valg ved håndsoprækning indførtes lister
med kandidaternes navne. Fordelingen af mandaterne skete
efter forholdstal, og afstemningen blev hemmelig og skriftlig.
Vi er med andre ord nået frem til det system, som har fungeret
upåklageligt i mere end 100 år.
Det første valg efter det nye system fandt sted i 1909. Der var
fire lister med hvert sit bogstav: En socialdemokratisk liste (A),
en byliste for Glostrup (B), en landboliste (C) og en borgerli
ste (D). De fire lister opnåede henholdsvis 4, 2, 4 og 1 mandat.
Slagtermester Peter Hansen blev sogneråds formand. Han flyt
tede dog fra byen samme år, og en anden kendt slagtermester,
Waldemar Grøndahl, overtog posten i hans sted.
Til valget i 1913 indkom kun to kandidatlister, en socialdemo
kratisk og en borgerlig. De fik henholdsvis 5 og 6 mandater.
Posten som sognerådsformand blev overdraget til handelsgart
ner Christen Mikkelsen.
Valget i 1917 gav samme mandatfordeling som ovenstående.
Til gengæld valgtes en ny formand, nemlig sagfører Johannes
Graff (1880-1952). Han skulle forblive på posten frem til 1928.

Fra Valgprotokolfor Glostrup Sogn, 1917
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Præst og kirke
udvig Koch (1837-1917) blev teologisk kandidat i 1861.
Han deltog som menig i krigen i 1864 og blev efter
hjemkomsten privatskolebestyrer i Vejstrup ved Kol
ding. Siden nåede han at blive både højskoleforstander og sog
nepræst flere steder i landet, inden han i 1892 kom til Glostrup.
På dette tidspunkt var han allerede provst for Sokkelund og
Smørum Herreder og havde gjort sig kendt for sine omfattende
kirkehistoriske studier.
Ludvig Koch var sognepræst i Glostrup i den turbulente pe
riode 1892-1907. Den var især kendetegnet ved konfrontationen
med folkene fra Indre Mission, som netop nu var på fremmarch
i Glostrup. Præstegårdens store brand i 1905 blev en anden
vigtig begivenhed, som satte sig dybe spor i det lille samfund.
Ludvig Koch udsendte i 1912 bogen En gammel Præsts erindringer,
hvori han bl.a. beretter om forholdet til Indre Mission.
Præsten fik to døtre, som begge blev kendte forfatterinder,
nemlig Lucie Hørlyk og Anna Koch Schiøler. Sønnen, Hans
Koch, blev provst og fader til den kendte professor Hal Koch.

Lucie Hørlyk og Anna Koch Schiøler i Glostrup Præstegård, ca. 1907
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Indre Mission opstod i 1853 i et lille sjællandsk sogn. Initiativta
gerne var lægfolk, som ønskede at vække almindelige kirkegæn
gere til en langt mere seriøs opfattelse af tro og dåbspagt. Bevæ
gelsen ville arbejde inden for den officielle kirke og i samarbejde
med dens præster.
Det var imidlertid en vanskelig balancegang, da den ikke sjæl
dent kom i konflikt med netop disse. Man måtte passe på med
at provokere for voldsomt, for det var af afgørende betydning
at beholde indflydelsen i de lokale menigheder. Nemmere blev
det ikke, da mere rabiate frikirkefolk søgte at øve indflydelse på
bevægelsen. Dem var der ganske mange af, for netop i løbet af
1800-tallet opstod en række vækkelsesbevægelser i Danmark.
Trods vanskelighederne fik Indre Mission hurtigt stor succes og
bredte sig over hele landet.
Omkring 1900 var den blevet en magtfaktor, som man måtte
regne med. Dens syn på kristendom, moral og nøjsomhed hav
de fået tag i store kredse i samfundet.

Glostrup Sogn stiftede for alvor bekendtskab med den nye ret
ning i 1890’erne. Det betød en ubehagelig udfordring for pastor
Ludvig Koch. Ved hans tiltræden var det dog kun få af menig
hedens medlemmer, der var grebet af bevægelsen, og han prø
vede at inddrage dem uden at slække på egne holdninger.

Det var imidlertid en stakket frist. Bevægelsen lod sig ikke
standse, og pastoren var ikke til sinds at give køb. Hans menin
ger var nærmest de stik modsatte af missionens. Han havde fra
sin studietid stiftet bekendtskab med den rationalistiske retning,
og han ønskede ingen pietistiske eksperimenter.
Han var i det hele taget modstander af kirkelige retninger og
opdelinger, og han var fjendtlig overfor det skel, der var opstået
mellem grundtvigianerne og Indre Mission. For ham måtte
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grundlaget for den enkeltes kristendom altid være det lokale
sogn med dets kirke og præst, og han var derfor stærk mod
stander af bevægelsens planer om at opføre eget missionshus i
Glostrup.
Planerne om et missionshus i den lille by tog sin begyndelse
18. januar 1897. Fire missionsfolk, som kaldte sig Vennerne, var
mødtes for at undersøge mulighederne, og skønt de ikke var
enige, besluttede de at arbejde videre med projektet. Som for
mand for den lokale afdeling, Indre Missions Samfund i Glostrup,
valgtes murermester Peder Pedersen (1859-1919), og han be
holdt ledelsen til sin død.

Indre Missions Samfunds hus, kaldet ÏGmaus, på Sydvestvej 7, ca. 1911

Pastor Kochs modvilje skærpede både fjendtligheden mod ham
og viljen til at opføre huset. Missionen erhvervede grunden til
Sydvestvej 7, og nu gik det stærkt. Huset stod færdigt og blev
indviet allerede 18. november 1897. Det fik navnet Vmaus efter
den landsby, hvor Jesus efter sin genopstandelse havde vist sig
for sine disciple.
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4

*

Første side i protokol fra Indre Missions Samfund i Glostrup. De fire underskrifter
tilhører murermester Peder Pedersen, malermester FW. Peülicke, slagtermester Leo
Brion og en mand ved navn C.J. Hansen. Det var på dette møde, at planerne om
opførelse af et missionshus i Glostrup for alvor tog form, 18. januar 1897
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To fjender: pastor Ludvig Koch og indremissionær Peder Pedersen

Forholdet til pastoren blev selvsagt ikke bedre efter bevægelsens
faste etablering i byen, og værre blev det, da præsten undsagde
det ”klare skel”, som var en vigtig parole for de nyvakte. Præ
sten på sin side blev rasende, da bevægelsen bad befolkningen
om støtte til missionshuset for at komme den ”forsømte me
nighed” til hjælp. Det opfattede han som kritik af sit arbejde,
og han nægtede bevægelsens præster at prædike i kirken. Indre
Mission svarede igen ved at afholde bønner for ”præstens om
vendelse”.
Som tiden gik, blev konfrontationerne dog færre, og forholdet
mellem parterne bedredes.
Man kan spørge sig selv, hvor skylden for konfrontationerne lå.
Indre Mission var selvfølgelig set med pastorens øjne i sig selv
en provokation, og bevægelsens fremfærd var ikke just venlig.
Men pastorens måde at tackle sagen på var næppe heller egnet
til at skabe forsoning. Han havde ry for at være en snobbet aka
demiker, som så ned på lægfolkene og deres kristendom.
Ifølge førstelærer i Hvissinge, Christian Langhoff, udtalte han,
efter at en lærer, I.C. Christensen, var blevet udnævnt til kultus
minister: Jeg skal ikke have mine Direktiverfra en Skolelærer.
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Den oprindelige præstegårds præcise placering fremgår af dette orthofoto

Glostrup i flammer
etop som forholdet til Indre Mission syntes at bedres,
blev pastor Ludvig Koch udsat for endnu et slag af
skæbnen. Denne gang var der dog ikke tale om en
konflikt mellem mennesker, men om et hændeligt uheld.

N

Hvor man nu finder Glostrup Torv, fandtes før i tiden Vinkel
vej. Den førte fra Hovedvejen et kort stykke mod syd, drejede
dernæst stik øst og mundede ud i Jernbanevej. På Hovedvejen
93 ved hjørnet af Vinkelvej havde tømrermester Peter Martin
sen sit værksted, og med de gode tider for byen har han sikkert
haft nok at lave.
Elektricitet havde man endnu ikke her ude på landet, så derfor
havde han opstillet en petroleumsmotor, som skulle levere den
nødvendige energi til virksomheden. Motoren havde ikke funge
ret ordentligt i et stykke tid, men nu var den blevet repareret og
kunne sikkert holde længe endnu. Noget i den retning har tøm
rermesteren vel tænkt, da han fyldte petroleum på og satte den i
gang hin skæbnesvangre morgen.
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Fra Brande* 1 Glostrup: Præstegaardens Buiner«
Solen Itjfte barmt ober ©loötrnp« opblom»
©anbet rifler t fmaa ©atte neb lange
ftrenbe ®p, ba Toget meb en Tel branbinter* Sejene, inb unber røabeftabe og rømtmober,
eéjtrebe røjbentyaonere i grebagö anlom til ben ber er rebbebe unber ©ranben: ber er Ingen
lide StationSbbgnlng. Sleb ab be oeltyolbte Stje Banbmangel, farlig obre i ©rtyggeriet ftylber
raélebe Sprøjtet og Sogne meb fmaa, røb* man Sonetene i be lange ©ognratttr (Slang
malebe ©ranbtønbee fra bc omliggenbe ©per efter Sang. Dg fra be gammelbag« ©ranbtar
og bibrog [ammen meb et bettybeligt Slntal briber traftige Sinne Straalerue ub ober fRuin*
Œtytlifîer til at gioe Olofltrup et meget lioligt tyobene.
?rag.
Der er jo et gammelt Drbfprog, fom ftøer :
Smaa iltre flammer tyar fra ©ranbenø „Ter er albrig noget faa galt, uben at bet jo
Slrncfteb — ben tibligere omtalte Stønnnerplabd er gobt for noget".
(Sloôtrnp tyar foaet ab— founget fig oner tit be omliggenbe ©tygninger. [tillige ©tygninger og itte faa faa Sarbier
Statitter, fitygtepalene, Saoerne« Traer og øbelagtc beb ©ranben, men be fremabftrabenbe
pufene« Tage erobre« afylben — man fltytter Seboere bil filtert benptte Çejligtyeben til paa
ub, gobe Ting og gammelt Stammet fra be Tomterne at opbtygge noget ntyt og [mult. Dg
angrebne eder truebe 5?uie.
Wien faa faar Dpmaiffointyeben, [om beb Sranbcn er tycnlebet
©ranboafenet omfiber Wtagten ober ^Iben, og paa ©pen, bd fitfert o Jaa gøre fin Sity te, [au
Sinbene tommer igen i ßigeoagt. Da inoløber man tan fige, at ben ^loebranb oar bog gobt
dRebbelelfen om, at (Snifter fra ben førfte for noget.
©ranb tyar antanbt Çrœftegaarben og et ^ar
Harald.
anbre $ufe i ©tyen« mobfatte fjerne, og at
rørten er i [fare,
^elbigbi« faar bc tililenbe
Sranbfolt bog ogfaa ben ntye ^Ibsoaabe be*
granfet, efter at ben tyar tyarget omfring
Çrœftegaarben og øbetagt flere af rørfegaarbenf
tyøje og gamle Traer.
„Sar bet et Tab for ©tyen ?" fpørgcr o
en af ©eboerne — „Siej, egentlig itte," Itybei
Soaret, „for ben gamle $raftcgaarb laa ji
ub til fiooeboejen og tog tyele Stynet fra bot
[mutte røde.
Slu fan bi ba faa eu Dptørfe’.
til rørten meb en nty ©raftebollg beb Siben —
bet bil blioe meget f muttere."
Saa tommer en gammel Srøorlil tyen til
©ranbfiebet og ftaar meb rtyfïenbe Sobeb oo
betragter $ræftegaarbenØ [ergelige JRcjter. „SJa
S)e tan tro, bet bar flemt, faa lange bet ftot
paa, for nu tyar jeg jo boet tyer i tyalbtreb«
Har, og ber tyar ingen $lb baret tyer i ben
Ttb. Wien nn — bi troebe jo, at tyele ©tyen
flnlbe brænbe neb — De tan tro, ber oar
mange blanbt of, ber bar alborlig bange."
tøuunerpIa«k»vM, orror den fornt»

Brand opstod.
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Om han på et tidspunkt har haft problemer med ild eller røg vi
des ikke, men hans folkelige øgenavn, "Peter Røgsvend", skulle
på uhyggeligste vis komme til sin ret nu.
Man skrev 9. juni 1905, da maskinen ved 9-tiden om morgenen
eksploderede og udløste en kæmpebrand.

Det første offer for branden var naturligt nok Peter Martinsens
tømrerværksted. Ilden fik hurtigt fat og fortsatte ud på op
lagspladsen. Her gav den sig til at fortære det tørre træ, der lå
i smukke stabler parat til brug. Bryggeridirektør Axel Hansens
berømte tri-motorcykel stod desværre også her, og den blev al
deles ødelagt af ilden. Til gengæld lykkedes det i sidste øjeblik at
redde de skrækslagne heste ud af stalden.
I mellemtiden var byens brandsprøjte kommet til stedet, og man
gik i gang med at indkalde alt disponibelt mandskab til hjælp.
Også nabobyerne blev bedt om hjælp, hvad de jo efter vedtæg
ten fra 1901 også var forpligtet til.

Præstegårdens brand: Hestevognen til højre bringer vand frem, 9. juni 1905
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Opgaven var imidlertid ikke let. Byens nye vandværk var under
opførelse, men endnu ikke parat til start. Det betød, at vandet
skulle hentes, og det kostede tid. I mellemtiden samledes tilsku
ere, især børn fra den nye kommuneskole (opført 1902), for at
følge det fantastiske skue.

Faktisk var man kun ved begyndelsen til det, som senere skulle
blive betegnet som byens værste brand. En kraftig sydøstlig vind
satte nemlig yderligere fart i ilden, som sprang skråt over lan
devejen og fik fat i præstegårdens stråtag. Pastor Ludvig Koch
syntes at have reageret hurtigt og beslutsomt.
Først fik han reddet sin datter, Lucie Hørlyk, der lå syg i et gavl
værelse, i sikkerhed. Dernæst skyndte han sig at redde kirkebø
gerne, sin store bogsamling og en del af indboet. Men så var ti
den også udløbet. Nu faldt taget sammen, og hele præstegården
stod i flammer.
Præsten og hans familie stod nu uden tag over hovedet. Bogbin
dermester Sophie Schiøler havde imidlertid en ledig lejlighed i
sit netop opførte hus på Hovedvejen 136 ved siden af præste
gården, og den stillede hun beredvilligt til rådighed.
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Medens både tilskuere og brandbiler var på vej fra København,
kæmpede de lokale brandfolk en heroisk kamp mod ilden. Det
gik så vidt, at også kirken kom i fare, men det lykkedes at ind
dæmme branden i tide.
Til gengæld brændte et lille hus på Østervej 2-4. Her boede
nogle arbejderfamilier, som ifølge Roskilde Dagblad tilsammen
havde 13 børn. Hvordan de klarede sig, melder historien ikke
noget om. Det er vel tvivlsomt, om de har været lige så heldige
som provsten.

Flere huse op ad Østervej var truet, men i følge Dagens Ny
heder blev de reddet efter et flot arbejde af Brøndbyvesters
sprøjte. Kl. 11.30 var ilden effektivt inddæmmet, og undsætnin
gen fra København kunne afblæses. Til gengæld var Roskilde
Landevej et ubeskriveligt kaos, og et enormt oprydningsarbejde
forestod.

En journalist fra Nationaltidende sluttede sin reportage fra
branden på denne måde: ”Da vi ved 2-tiden forlod Brandstedet, var
kun et Par Sprøjter i Virksomhed, og deres Opgave var væsentlig at over
risle de brændende Murrester. I Glostrup Kro var der til Gengæld en ko
lossal Indrykning. Her slukkede man kun Tørsten, men den syntes også at
være på Højde med den overstaaede Ildløs. ”
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Præst og samfund
ræstegårdens brand kan ses som et symbol på en perio
des afslutning. Indtil da var kirken det lokale samfunds
vigtigste institution, og præstens betydning var ikke kun
åndelig, men i højeste grad også politisk. Vi har set, at præsten
i 1800-tallet var født til vigtige udvalgsposter, og ofte var han
både formand for sognerådet og initiativtager til afgørende poli
tiske beslutninger.

P

Med indførelse af parlamentarismen i 1901, loven om kom
munale valg i 1908 og grundlovsændringen i 1915 var Danmark
blevet et ægte demokrati. Privilegiesamfundet var ved at være
forbi. Selv på det religiøse område var kirken blevet udfordret,
således som vi så det med Indre Missions Samfund i Glostrup.
Kirken var endnu en vigtig institution og præsten en mand af
respekt, men den politiske indflydelse var blevet langt mindre.
At pastor Koch måtte finde sig i at se en skolelærer som kultusminister var betegnende for den nye virkelighed.

Pastorens første opgave efter branden var at planlægge opførel
sen af en ny præstegård. Der var brug for nytænkning, for tabet
af den gamle blev åbenbart ikke set som nogen større ulykke i
Glostrup, hvis ellers følgende udtalelse var dækkende for opfat
telsen: Var det et Tabfor Byen? spurgte en journalist en af bebo
erne. Nf egentlig ikke, lød svaret, for den gamle Præstegaard laa ud
til Hovedvejen og tog hele Synetfra den smukke Kirke. Nu kan vifaa en
Opkørsel til Kirken med en ny Præstebolig ved Siden, det vil blive meget
smukkere.
Som arkitekt til den nye præstegård valgtes Johannes MagdahlNielsen (1862-1941). Ved opførelsen af Det Kongelige Biblio-
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tek i 1898-1906 havde han været konduktør for professor Hans
Jørgen Holm, og samtidig havde han løst en række selvstændige
arkitektopgaver i Svendborg. Hans arbejder der indbragte ham i
1909 Eckersbergmedaljen.

Den nye præstegård umiddelbart efter opførelsen, 1906

Da man havde fået nok af brandfarlige bygninger, blev den nye
præstegård opført i sten og med tegltag. Man anbragte huset en
smule østligere end forgængeren, hvis stuehus havde ligget på
nutidens opkørsel. Selve opførelsen tog sin begyndelse 2. okto
ber 1905, og 10. juli 1906 kunne præsten og hans familie flytte
ind. Præstens tid i huset blev dog kort. Med udgangen af 1907
faldt han for aldersgrænsen og måtte derfor gå på pension.
Afløseren hed Hermann Koch (1860-1934). Han flyttede ind
i det nye hus og virkede som byens sognepræst i årene 19081930.

Det smukke hus på Hovedvejen 134 findes stadig, men det be
nyttes ikke længere som præstebolig. Huset ejes nu af Glostrup
Kommune, som stiller stueetagen til rådighed for både kommu
nale institutioner og private foreninger. På første sal findes i dag
Glostrup Lokalhistoriske Arkiv.
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Kirkebakkegård lå lige bag Glostrup Kirke. Set mod sydøst, ca. 1902

j

Christian Engelstoft og Glostrup
om vi har set, gennemløb Glostrup en voldsom udvikling
fra 1880’erne til 1919. Det kan måske virke lidt fjernt og
teoretisk med alle disse beskrivelser og tal. Vi ser på et
historisk forløb, som ligger ca. 100 år tilbage, og kan have svært
ved at forstå, hvordan udviklingen påvirkede den tids menne
sker. Men heldigvis har vi nogle interessante øjenvidneberetninger, som kan sætte tingene i relief.

S

Vi har tidligere flygtigt stiftet bekendtskab med Christian En
gelstoft (1876-1945). Han var dattersøn af pastor Carl Frederik
Stub og tilbragte som dreng sine ferier i Glostrup Præstegård.
Senere fik han andre gøremål og besøgte i mange år ikke Glo
strup. Efter 20 års fravær vendte han tilbage og blev helt rystet
over synet: Her i 1905 kunne han knapt kende sin barndoms
ferieby.
I en artikel i ugebladet Verdens-Spejlet, som blev udsendt 19.
marts 1905, offentliggjorde han sine indtryk, og vi giver straks
ordet til ham:
For tyve Aar siden var Byen, som hargivet Stationen Navn, kun en stor
landsby, en landlig Idyl omkring en gammel smuk Virke, en næsten ny
Præstegaard og et Gadekær. Den laa en halv Fjerdingvejfra Stationen paa
begge Side af Uandevejen, og Uandevejsfærdslen saa lidt som deforbifa
rende Togforstyrrede Freden det aller bitterste.
Midt i Byen laa der et beskedent Hvidtølsbryggeri. Helt oppe ved Sogne
skellet til Vessinge ejede en gammel Konferensraad en Proprietærgaard,
hvor han laa paa Vandet. Doktoren boede langt ude ad Bødevejrmøllekro
til, og Flødebønderne, der daglig kom til København, var de eneste, som
bragtefremmede Unoder til Glostrup. Om Aftenen, naar Konferensraaden
laa paa sin Tromle udenfor Sofienlund, kunde han se over de flade, givtige
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Jorder lige til Boskilde, og Kirkeklokkerne, Landsbyens bjæffende Hunde
og de smaa Børn, som græd, snarere øgede endforstyrrede al denne Fred.
Nu er det kun af Navn, at Glostrup er en Landsby! Jeg kom derudfor
otte Dage siden. Stationsbygningen var den samme, men paa den anden
Side Banelegemet, over imod Brøndbyvester, knejsede en Fabriksbygning
saa stor som et af Silopakhusene i Frihavnen og bag den flere tilhørende
Bygninger.
Efter at have beskrevet Københavns Oliefabrik i detaljer fort
sætter han: Saa skyndtejeg mig videre ned ad Stationsvejen til den gamle
By. Laa Hjørnet af Nejen lige oveffor Kroen, der saamænd er statelig nok
til at kaldes Glostrup Hotel, laa der et halvfærdigt Treetageshus med Fi
reværelses Lejligheder. Længere nede paa Vejen laa Glostrup Bæalskole,
paa en af Tværvejene over til Landevejen — Marken er helt bebygget —
Glostrup Bank. Et Sted komjegforbi en Boghandlerbutik. Hvorforhen
en Markvejførte ned til Sognefogedens G aard og det lille Hvidtølsbryggeri,
har Direktøren bygget sig et lille Slot.
Lidt efter stodjeg paa Landevejen midt i den gamle By. Træstegaarden,
Kirken og Sprøjtehuset laa der ligesomfør, men HvidtøIsbryggeriet var ble
vet et imponerende, vældigt kompleks.
Christian Engelstofts samtale med enkefru Mouritzen er tid
ligere gengivet, og han besøger dernæst en af håndværkerne
ved landevejen. På spørgsmålet om hvad denne mener om
Glostrups fremtid, lyder svaret: Her spekuleres altformeget, og vi er
blevet en svær Mængde Mennesker, ca. 2.000. Der er 200 Børn i Kom
muneskolen, som de har bygget bag Præstegårdshaven. Nogle siger, at
Glostrup bliver et nyt Etterslev. .Alle disse Fabriksarbejdere. Jeg ved ikke,
hvordan Kommunen skal bære alle de Udgifter. De har vedtaget, at vi skal
have Vandværk og elektrisk Tysstation. Det er dyrt. Folk har saa travlt
herude, at nu bygger de endogsaa Kirken inde.
Om Aftenen besøgtejeg Bryggeridirektøren, min Legekammerat og Barn
domsven. Kan du kende noget af det? spurgte han bredt og glad. Ja,
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noget, svarede jeg. Det er ikke meget, sagde han. Her er blevet anderledes.
Bryggerietproducerer aarlig 24.000 Tønder Hvidtøl og 3 V2 Millioner Fla
sker Kroneøl. Det havde Far ikke tænkt sig, da han begyndtefor 60 Aar
siden. Jeg harfyrretyve Mandpaa Bryggeriet hver Dag.
Det er underligt. Men ved du hvad? Saadan som Glostrup ligger, duer den
ikke til at være Bondeby. Den ligger baadefor langtfra København ogfor
nær ved den. Den duer heller ikke til at være Eandliggerby. Her er hver
ken Skov eller Strand. Men den er som skabt til at være Arbejdsby.
Jeg tror, at Glostrup hurtigt vil vokse til en Flække, en lille Provinsby, og
have Kræfter i sig til at eksistere selvstændigt, hvor stor Betydning end Kø
benhavns Nærhed har og vilfaa. Vi bor udenfor Fæstningen.
Men har du set, at nu klasker de en Kasse op bag Præstelængen, som gan
ske vilgemme den smukke Kirke? Er det ikke harmeligt?
Dajeg rejste hjem og saa ud over Byen, lyste Glostrup med hundrede Ild
øjnefra de nye Fabrikker. Gamle Glostrup er blevet en ung, ny By, men
den mindes de gamle, idylliske Dage, ønsker at vogte og værne ømt om
Mindesmærkerne.
Men derfor er der næppe nogen, somfor Alvor ønsker det skete usket.

i

Københavns Oliefabrik hæver sig bag det frembrusende tog, ca. 1915
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Mellern to krige (1919 - 1940)
Opgang og krise
uropa i november 1918 var meget anderledes end Euro
pa i august 1914. Millioner var døde eller invaliderede,
og en række lande var enten brudt sammen økonomisk
eller tæt på at gøre det. Revolutioner og andre politiske omvælt
ninger fejede hen over verdensdelen med vold og rædsler til
følge.
Men alt var ikke kun elendighed. Nye tekniske opfindelser gav
løfter om en bedre fremtid, og folkeafstemninger og politiske
aftaler frigjorde store folkegrupper. Det betød mere retfærdige
grænsedragninger, og selv om de langtfra var perfekte, var der
tale om store fremskridt.

E

Man taler om ”de brølende tyvere”, og noget er der om snak
ken. Krigen som skulle slutte alle krige var forbi. Der var et udbredt
ønske om at se fremad og vinde fremskridt. Under ledelse af
den nye, stærke stormagt, USA, blev verden vidne til en kraftig
opgangsperiode, som desværre løb løbsk til sidst. Det store bør
skrak i 1929 fik uoverskuelige konsekvenser.
Det følgende årti betød arbejdsløshed og elendighed for mil
lioner af mennesker. I stadig flere lande bukkede demokratiet
under, og diktatorer greb magten. Det skete som bekendt i
Tyskland, og konsekvenserne kender vi: Hider, nazisme og en
ny verdenskrig.

Danmark havde klaret sig gennem 1. verdenskrig uden proble
mer. Økonomisk havde det nærmest været en fordel, og landet
havde tjent store summer. Værre blev det efter krigen. Indkøb
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af dyre råstoffer i håb om et godt fodfæste efter freden blev en
katastrofe. Prisfald slog en række virksomheder ud. Det fik også
konsekvenser for bankerne: I 1922 krakkede Landmandsban
ken.
Økonomiske problemer og politisk strid var de følgende års
virkelighed. De usikre tider blev til gunst for Socialdemokratiet,
som fra 1929 kunne sætte sig på regeringsmagten sammen med
Det Radikale Venstre.

Danmark var endnu et landbrugsland, men tiden var kendeteg
net ved en fortsat vækst i bybefolkningen samt rationalisering
og masseproduktion i industrien. Biltrafikken begyndte at vokse,
og der blev bygget både broer og nye veje. De nyopførte huse
blev indrettet uden tidligere tiders nips og klunker. Nu gjaldt det
lys og luft, friere tøjvalg, sport og friluftsliv.

Der blev opført nye skoler og biblioteker, så trods vanskelighe
derne lykkedes det at komme et stykke videre i kampen for at
udligne de voldsomme forskelle på rig og fattig.

Hovedvejen blev efterhånden mere og mere trakikeret. Set mod ost, 1938
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Luft under vingerne
e optimistiske toner umiddelbart efter fredsslutningen
gav sig udslag overalt i Danmark. De første skridt i
flyvningens historie var taget ganske få år før verdens
krigen, og med presset på de krigsførende magter var der sket
vigtige forbedringer af flyene. Efter krigen var krigsflyverne
blevet arbejdsløse, og en del af dem indgik aftaler med penge
stærke privatmænd om afholdelse af opvisninger. Det krævede
selvfølgelig tilladelse (koncession) at benytte marker til formålet,
men her i 1919 var interessen stor.
Glostrup var ingen undtagelse. Den lille by ville også på dette
område være med i første række. Ligesom den økonomisk set
nærmest var løbet ind i 1900-tallet 20 år tidligere, ville den nu
flyve ind i 1920’erne.

D

Glostrups kortvarige, men intense, flyvehistorie begyndte i de
cember 1919, da en af landets kendte flyvere, Bendt Rom, tog
initiativ til stiftelsen af Nordisk Lufttrafik A/S. Selskabets be
styrelse bestod af fem mænd, nemlig Bendt Rom selv, løjtnant
Sætter-Lassen, redaktør Christian Fischer, biografdirektør An
ton Nielsen og forhenværende mejeriejer Hans Peter Andersen.
De tre sidstnævnte var alle fra Glostrup, og vi har allerede stiftet
bekendtskab med Anton Nielsen og Hans Peter Andersen.

Der skulle gå mere end et halvt år, før alle tilladelser og forbere
delser til den kommende Glostrup Lufthavn var på plads. Luft
havnen blev placeret et stykke nord for landevejen, nærmere
bestemt hvor man i vore dage finder Østervangbanerne.
De primitive forhold kan læses ud af bestemmelserne, hvor der
bl.a. står, at man må benytte pladsen til formålet, naar Græsset er
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slaaet og Høet erfernet. En række bemærkninger om flyenes start
og landings forhold blev ledsaget af en besked om, at der skulle
være politi til stede ved stærk Tilstrømning af Publikum.
Der var ikke meget lufthavn over det, snarere en primitiv flyve
plads.
Selskabet rådede kun over en enkelt flyvemaskine. Den var
kendt som Fokker D VII og et af tidens bedste kampfly. Indvi
elsen fandt sted 27. juni 1920 kl. 14.00, da en af Tysklands fly
verhelte fra 1. verdenskrig, nemlig oberstløjtnant Paul Häffner,
landede maskinen i Glostrup.

Der var mødt ca. 5.000 mennesker op til den store begivenhed.
For 35 kr. var det muligt at få en flyvetur over byen, og den mu
lighed benyttede mange af de tilstedeværende sig af. Roskilde
Dagblads journalist kunne bl.a. berette om en murerarbejds
mand Christensen, som købte i alt tre ture, som efter avisens
egne beregninger må have kostet ham et par ugers løn. Den føl
gende weekend var bl.a. byens nyetablerede bagermester, Emil
Lopdrup, på sin første flyvetur.
Häffner var ikke den eneste af Tysklands flyverhelte, som fløj
i Glostrup. Den senere berømte og berygtede nazististiske le
der, Hermann Göring, var skam også på pletten for at vise sin
kunnen. Man kan undre sig over, at sådanne berømtheder ville
anvende deres kostbare tid i Glostrup, men svaret er ikke svært
at finde. Dels var der penge at tjene, dels var den danske rege
ring i forhandling om tysk ekspertise til hjælp ved opbygning af
landets luftvåben. Det skulle ske i tæt samarbejde med oberst
løjtnant J.P. Koch, der var blevet udnævnt til chef for Hærens
Flyverstyrker. Det var dog først med Forsvarslovene af 1922, at
det lykkedes Koch at få udviklingen lagt ind i faste rammer.
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Glostrup Flyveplads. Forrest den unge gartner Lauritz Petersen, 1920
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Krigshelten Hermann Göring ved sit fly af Fokker-typen, ca. 1920

Paul Häffner og Hermann Göring var populære mænd i Glo
strup, og der var mange tilskuere til opvisningerne den sommer.
Her så man med glæde på aktiviteterne, og med vanlig optimis
me håbede man, at byen skulle blive centrum for landets kom
mende lufttrafik.
Alt syntes også at tegne lyst for det lille selskab. Flyvningerne
blev udvidet således, at de fandt sted både søndage og hverdage,
og publikum strømmede til for at prøve suset.

Men en dag gik det galt. Piloten var landet på Fanø, og på de
kanter er blæsten ikke at spøge med. I hvert fald havde han
glemt at tøjre maskinen, som blev væltet og ødelagt. Selska
bet havde ikke mulighed for at erstatte flyet, og man prøvede
i stedet at fortsætte aktiviteterne ved at lave aftaler med andre
piloter om opvisninger. Det gik en tid, men med de populære
passagerflyvninger var det forbi. Det blev det også hurtigt med
selskabet, som i slutningen af september trådte i likvidation.
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Glostrups skønne forhåbninger blev til intet. Det skulle alligevel
ikke være her, at fremtidens luftfart blev udviklet. Den opgave
gik til Kastrup.

Glostrup var ikke det eneste sted i sognet, der stiftede bekendt
skab med den nye tid. Endnu før afslutningen af 1. verdenskrig
blev det besluttet at opføre en flyveplads i Avedøre. Militæret
rådede allerede over Avedørelejren, og dennes eksercerplads
blev fundet egnet til formålet. Det mente lejrens kommandant
absolut ikke, men hans protester blev afvist og flyvepladsen op
ført her.
Mangel på brændstof og materiel skulle dog komme til at sætte
en stærk begrænsning på aktiviteterne, og det blev kun til nogle
få prøve flyvninger.
Hele anlægget bestod blot af hangarerne, og de var bygget af
træ, så de hurtigt kunne brændes af, hvis den militære situation
gjorde det nødvendigt. I virkeligheden rådede man bare over 12
fly og en græsmark.

Avedøre Lufthavn er alligevel ikke uden betydning i den danske
flyhistorie. Det var nemlig her, at Det Danske Luftfartsselskab
(DDL) i 1920’erne afholdt sine første prøveflyvninger, og DDL
blev siden til den danske del af SAS. Samtidig blev flyvepladsen
brugt af marinen som base for skoleflyvning.
Det var Danmarks Besættelse (1940-1945), som tog livet af luft
havnen. Den 29. august 1943 blev den danske hær afvæbnet, og
tyskerne overtog pladsen.
Da danskerne efter befrielsen i maj 1945 rykkede ind, kunne de
konstatere, at flyene var væk. Avedøre Flyveplads har nu blot en
plads i historien, men endnu står bygningerne dog tilbage.
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Motorvæddeløbsbanen
e benzindrevne køretøjer gik deres langsomme, men
sikre, sejrsgang i Danmark i tiden op mod 1. verdens
krig. De følgende år betød nye tekniske landvindinger,
og de kom ikke mindst motorfolket til gode. Både biler og mo
torcykler var i rivende udvikling, og klubber begyndte at skyde
op rundt omkring.
Desværre var en del unge entusiaster lidt for voldsomme i deres
adfærd på landevejene, og det skabte vrede i befolkningen. Den
eneste fornuftige løsning, som både kunne standse unoderne
og tilfredsstille motorfolket, var opførelse af egne motorbaner,
hvor de unge kunne boltre sig uden at være til fare for andres liv
og førlighed.

En af tidens kendte motorsportsfolk, ingeniør N.T. Beier, var
her i 1920 langt fremme med sådanne planer. Hans ønske var at
anlægge en international motorvæddeløbsbane i Københavns
umiddelbare nærhed, og til det formål havde han oprettet aktie
selskabet, Kjøbenhavns Motorvæddeløbsbane. Flere landsbyer,
bl.a. Ballerup og Holte, lagde billet ind på projektet, og allerede
1. november 1920 blev det første motorløb afholdt på en mid
lertidig bane i Bagsværd.
Det skulle imidlertid blive Glostrup, som løb med opgaven, og
det kan ikke undre. Byen havde en dokumenteret økonomisk
succes og en hastigt voksende befolkning. Den lå i den helt rig
tige afstand af København, og det var heller ikke det store pro
blem at finde et egnet sted til opførelsen.
Det fandt man på Engbrydegårds jorder, og gården, som i øv
rigt endnu eksisterer, kom siden af let forklarlige grunde til at
nyde navnet Motorgården.
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Tilskuerpladser under opførelse. Til højre kommuneingeniør Helge Petersen, 1922

Inden man kom så langt, gjaldt det om at skaffe den nødvendige
finansiering. Det blev anset for nødvendigt at nå et beløb på
mindst 150.000 kr. og gerne mere. Man satte sin lid til, at Glo
strup selv ville tegne aktier for 50.000 kr. og indbød til et møde
12. januar 1922.
På mødet viste interessen sig så stor, at halvdelen af pengene
kom ind med det samme. Også myndighederne stillede sig vel
villigt, og selskabet kunne gå i gang med den egentlige planlæg
ning.
I løbet af foråret begyndte tingene at falde på plads. Der blev
truffet aftaler med de berørte lodsejere om adgangsveje, og ar
bejdet blev udbudt i licitation. Den blev vundet af det næsten
nystartede (1919) entreprenørfirma Monberg & Thorsen, som
her fik en af sine første større opgaver.
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Berømte racerkørere kunne trække mange tilskuere, august 1924

Banen var i sin konstruktion forud for sin tid. Den fik en læng
de af 1666 meter og blev hævet to meter i svingene. Den strakte
sig fra den sydlige del af Nordvangs Allé til lidt nord for Rød
kælkevej. Mod vest løb den ved Blåmejsevej og Ørnevej, mod
øst langs Spurvevej krydsende Sofielundsvej og Falkevej. De
nævnte veje er selvfølgelig anlagt mange år senere.
Man havde egentlig planlagt en cementbane, men det blev for
dyrt, så man endte med en jordbane (dirt-track). En række for
sinkelser udskød den planlagte åbning i maj, og utålmodigheden
begyndte at brede sig. Banen var endnu ikke færdig, da man al
ligevel åbnede for de første løb 20. august 1922.
Motor-bladets journalist noterede: Som etførste Forsøg maa man
sige, at Debut’en var rigtiggod i Søndags. En fem, seks Tusind Tilskuere
var mødt, og de syntes at være meget tilfredse.
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I de følgende uger blev der afholdt flere motorløb på banen.
Det var de tohjulede, som dominerede, men man kunne også se
enkelte løb for automobiler.
Problemer var der dog nok af. Banen var som sagt endnu ikke
færdig, og ved regnvejr måtte løbene aflyses. En række ulykker
slog alvorlige skår i glæden: En kører omkom under træning,
og 1. oktober 1922 blev Danmarksmesteren, Albert Petersen,
dræbt, da han stødte sammen med Frederik Hansen (Glostrup
Cykleimport). Sidstnævnte, som i Glostrup var kendt som
”Kobbersmeden”, slap med nogle knubs.
Da den nye sæson startede i 1923, var banen endelig helt færdig.

Klar ved startlinjen til bilvæddeløb over en strækning på 10 km, juli 1923

Den var blevet tjæret over, og der var opført restaurationsbyg
ning, tribune, indgangsportalbygning og totalisator, alt i træ.
Ca. 8.000 mennesker mødte op til den endelige indvielse, og
alt syntes omsider at tegne godt for fremtiden. Motor-bladets
journalist udtrykte ved slutningen af sæsonen sin glæde over de
sportslige resultater og mente, at de mange tilskuere måtte be
tyde økonomisk sikkerhed for fremtiden.
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Forventningsfuldt publikum på den imponerende tribune, juli 1923

De økonomiske realiteter var dog ganske anderledes. Investe
ringerne havde været enorme, og selskabet havde ignoreret en
række advarende røster.
I begyndelsen gik det nogenlunde, men siden forsvandt nyhe
dens interesse, og publikum begyndte at svigte. De økonomiske
problemer i kongeriget med tab for erhvervslivet og bankkrise
gjorde selvsagt ikke situationen nemmere.
Dertil kom, at der fortsat skete alt for mange uheld, nogle end
da med dødelig udgang. Den medicinske tilsynsførende, læge
Lars Ammitzbøll, havde mere end rigeligt at se til.

Motorcykelløb i gang. Manden på tønden er løbskontrollanten, 1924
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Aktiviteter på banen, set mod sydøst med Engbrydegård i baggrunden, 1922

Problemets omfang rygtedes til sidst til hovedstadspressen, og
i februar 1925 udnævnte Berlingske Tidende i en artikel motor
banen i Glostrup til nationens smertensbarn. Avisen mente ikke, at
den kunne blive acceptabel,yør den gør Bekendtskab med adskillige
Tons Cement.
Et sådant bekendtskab skulle dog aldrig komme i stand. Et par
dage efter offentliggørelsen af artiklen trådte selskabet i likvida
tion.
Den følgende sommer blev der
alligevel afholdt enkelte løb på
banen, men det var en stakket
frist. I 1928 var det definitivt slut.
Nu blev bygningerne revet ned,
og banen var blot endnu et minde
om bristede forhåbninger.
Mange år efter motorbanens nedlæggelse
fandtes endnu tydelige spor i terrænet.
Orthofoto, 1959
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Den Danske Trådvarefabrik
mil Petersen (egentlig Anders Christian Emil Petersen)
var udlært tømrer. Udsigten til en livslang tilværelse
som tømrersvend passede ham dog ikke. Han ville me
get hellere prøve det frie liv som selvstændig erhvervsdrivende,
og han grundlagde i 1907 mineralvandsfabrikken Thor på Nør
re Allé.
Han kørte selv ud med hest og vogn for at bringe de tunge kas
ser sodavand frem til kunderne. Det var en barsk tur ad den
brolagte Roskilde Landevej, ogi 1915 havde han fået nok.

Han solgte mineralvandsfabrikken og begyndte at forberede en
helt ny tilværelse. Han ville sammen med sin familie emigrere til
Amerika.
Alt blev forberedt til rejsen, idet han dog lige skulle færdigbygge
sit hus på hjørnet af Roskilde Landevej og Sofielundsvej. Når
det var solgt, kunne rejsen til landet med de store muligheder
tage sin begyndelse.
Men det går ikke altid, som vi mennesker planlægger. Sagen var,
at Hartmanns Frølager netop var ved at være færdigbygget, og
nu skulle der sættes porte og hegn op. Tømreren og sodavands
fabrikanten havde ikke det mindste forstand på de ting, men i
familiens hus, som var på vej til at sælges, boede en falleret di
rektør til leje.
Han havde tidligere ledet en ståltrådsfabrik i Norge, og han fik
hurtigt overbevist sin husvært om, at man sagtens kunne give
tilbud på et hegn. De to mænd ville udføre opgaven for 8.000
kr., et tilbud som lå langt under de 14.000 kr., som var tilbudt
fra anden side. Opgaven blev løst til alles tilfredshed, endda
med en pæn fortjeneste.
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Den positive oplevelse betød opgivelse af alle planer om ud
vandring til Amerika. I stedet antog Emil Petersen en svend, og
hele familien gik i gang med at forberede starten på det, som
skulle blive til den landskendte virksomhed, Den Danske Trådvarefabrik.
Den 14. marts 1919 startede virksomheden officielt, og det var
alt sammen yderst beskedent. Man rådede hverken over værk
sted eller maskiner, blot en smule håndværktøj. Til gengæld
fandtes masser af optimisme og fasthed i troen på, at det nok
skulle gå. Sønnen, Helge Petersen, fortæller, at han som niårig
sad på en ølkasse og betjente en fletværksmaskine. Som 16-årig
var han ude og sætte hegn op, og som 18-årig var han firmaets
chauffør og strategiske planlægger.

Firmaets succes kom lidt efter lidt. Der blev investeret i fabriks
haller og maskiner på Roskildevej 546-552 på grænsen mellem
Glostrup og Brøndby. Ældre vejfarende på disse kanter vil hu
ske firmaets store lysreklame ved landevejen.

Trådvarefabrikken med det karakteristiske skilt. Hovedvejen ses til venstre, 1949
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Endnu i 1986 anvendte Erling Petersen sin farfars maskine fra 1919

Ikke alt forblev dog fryd og gammen. I 1962 opstod en alvorlig
uenighed i familien. Resultatet var, at sønnen Erik Petersen brød
ud af firmaet og grundlagde sin egen fabrik, Ishøj Tråd. Det var
selvfølgelig ikke spor morsomt for familien. Det blev oplevet
som et svigt, og samtidig havde man fået en konkurrent i ubeha
gelig nærhed af fabrikken.
1 1968 trak Emil Petersen, kaldet Mester, sig tilbage fra aktiv tje
neste og overlod ledelsen til sin anden søn, Helge Petersen. Med
ham som leder fortsatte firmaets succes i de følgende år.

Der skulle gå mere end 25 år, før de gamle sår blev helet. Ende
lig i 1988 begyndte de to firmaers ledelser at tale sammen, da de
godt kunne se, at striden måtte have en ende. Det fik den ved, at
fabrikkerne blev lagt sammen, til gavn for begge parter.
Det betød samtidig slut på virksomheden i Glostrup. Den blev i
1988 solgt til nedrivning, og Scandic Hotel opførte kort tid der
efter en imponerende hotelbygning på stedet.
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Lakrids fabrikken på Banegårdsvej. Set fra Østbroen, 28. juni 1958

Dansk Engelsk Lakrits Fabrik
en første lakrids fabrik i Danmark blev etableret i
1901. Den var udstyret så moderne, som tænkes kan,
men åbenbart har den ikke været tilstrækkelig rentabel
for sine ejere. Den blev nemlig lukket efter få år, og de næsten
nye maskiner blev sat på magasin. Alligevel kan fabrikkens be
tydning for lakridsfremstillingen i Danmark vanskeligt overvur
deres, og for det kan vi takke en enkelt mand, nemlig Enrique
Fischer (1892-1967).

D

Enrique Fischer var blot en ca. 10-årig dreng, da fabrikken ud
sendte sine kilometerlange strømpebånd og tandbørster af la
krids. Han havde det held at få lov at komme på fabrikken og se
på, og han kunne sandelig også få lov at smage på lækkerierne.
Det var alligevel mest fabrikken selv, som betog drengen, og
han udviklede snart et brændende og unægtelig meget ambitiøst
ønske: Han ville en dag have sin egen lakrids fabrik.

293

Der gik ca. 10 år, og drømmen om egen fabrik stod usvækket
i den unge mands bevidsthed. Han var ca. 20 år, da han i 1912
blev medindehaver af Lakrits fabrikken Norden i Oslo. Han
rettede straks henvendelse til ejerne af den gamle fabrik i Dan
mark og fik af dem lov til at købe de opbevarede maskiner. Et
eventyr var ved at tage form.
Så brød 1. verdenskrig ud i 1914. Enrique Fischer måtte gøre
sin borgerpligt og deltage som soldat i sikringsstyrken.
Krigen havde selvfølgelig standset tilførslerne fra udlandet, og
det faktum bidrog yderligere til Fischers ønske om at etablere en
fabrik på dansk grund. Efter krigen var der, som vi allerede har
set, en stærk udvikling i de økonomiske aktiviteter i landet, og
også han var i foråret 1920 langt fremme med sine planer. Han
havde allerede et komplet, maskinelt anlæg til en lakridsfabrik på
hånden. Han manglede blot at finde et passende sted at placere
den.
Det var dog lettere sagt end gjort. Der var stor efterspørgsel på
både boliger og lokaler i Storkøbenhavn, og mon ikke han har
draget et lettelsens suk, da det endelig lykkedes at finde en egnet
bygning, oven i købet i vækstcenteret Glostrup.
Huset tilhørte Assakovskys Bageri, som vi tidligere kort har stif
tet bekendtskab med, og det befandt sig på Banegårds vej 9.

Enrique Fischer var teknisk dygtig og havde ingen problemer
med at få fabrikken til at fungere. Men produkterne skulle jo
også gerne afsættes, og den side af sagen vidste han intet om.
Det erkendte han blankt og gav sig derfor til at lede efter nogle
dygtige folk til opgaven.
Valget faldt på de to brødre Seidenfaden, som ledede det danske
datterselskab af den store svenske virksomhed Lagerman Junr.
Siden 1911 havde de haft eneforhandling for Danmark af Låke-
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rol-tabletten, og deres effektive salgsorganisation havde slået
både deres og produktets navn effektivt fast.

Efter nogle forberedende møder samledes de to brødre, En
rique Fischer samt dennes moder, Henriette Fischer, 11. juni
1920 og stiftede en ny virksomhed med navnet Dansk Engelsk
Lakrits Fabrik A/S. Fischer overtog naturligt nok den tekniske
ledelse, medens salget blev overdraget til Lagerman Junr.

De tidligste produkter var de velkendte strømpebånd, piber,
tandbørster og stiger. Pladsen var ikke stor, og personalemæng
den svarede dertil. Der var til en start direktøren selv, 1 fyrbø
der, 1 kogemester, 1 direktrice og 12-15 kvindelige arbejdere.
Men virksomheden skulle hurtigt vokse. I 1922 påbegyndtes
fremstillingen af Delfa-pastillen (DELFA står for Dansk En
gelsk Lakrits Fabrik Aktieselskab), og den fik stor succes. Alle
rede samme år startede eksport til Norge, og samtidig introdu
cerede danskere pastillen i Hollywood. Salget gik så godt, at en
fabrik kunne starte i Los Angeles i 1938.
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Lakridsfabrikkens personale samlet i virksomhedens gård, 1923
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I 1932 startede produktion af saldakridspastiller, lakridsfigurer
og vingummi, i 1935 af karameller og lakridskonfekt og i 1946
af Delfol. I 1934 stiftedes datterselskabet Malmø Lakrits Fabrik
A/B, og i 1963 byggede man fabrik i Canada.

Allerede i 1923 var succes’en sikret, og man kunne købe den
lejede ejendom på Banegårdsvej. Den gennemgik en omfattende
ombygning og renovering, og det skulle ikke blive den eneste
gang.
I de følgende år fik man brug for stadig mere plads, og virk
somheden voksede både i salg, personale og fabriksareal. I 1970
kunne man fejre 50-års jubilæum med 350 ansatte, heraf dog ca.
100 i Slagelse, hvor ledelsen i 1967 havde opført en ny fabrik.

Enrique Fischer flyttede selv i 1930 fra København til Nørre
Allé 20 i Glostrup. Han gik ind i den lokale politik og var i nogle
perioder medlem af sognerådet.
Enrique Fischer døde i januar 1967 efter et succesfuldt liv. Hans
søn, cand, pharm. Jørgen Fischer, som havde været beskæftiget
i koncernen siden 1955, blev administrerende direktør for de to
selskaber samt formand for disses bestyrelser.
Mulighederne for udvidelser i Glostrup var ved at være udtømte, og det blev derfor besluttet at udbygge yderligere i Slagelse. I
1980 flyttedes alle aktiviteter derhen, og samtidig begyndte man
at se sig om efter en køber til den gamle fabrik. Anstrengelserne
kronedes med held, da en ny ejer flyttede ind og tog fat på en
nødvendig nyindretning.

Arbejdernes Landsbank kunne 5. marts 1982 åbne dørene til en
helt anden virksomhed.
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Sunlight
middelbart over for Glostrup Station lå den tidligere
Københavns Oliefabrik, som var opført af ØK i 1901.
Bygningen var i 1916 blevet solgt til A/S Kongsil Ke
miske Fabrik, men som omtalt holdt heller ikke denne virksom
hed længe. Den blev lukket allerede i 1923.

U

Trods den manglende succes for de to tidligere firmaer har det
næppe været svært at finde en køber. Den centrale beliggenhed
ved jernbanen er noget nær ideel for store foretagender, så for
de rigtige folk med de rigtige produkter måtte der her være gode
muligheder for fremtiden.
Køberen var bestemt også en mand ud over det sædvanlige.
Hans navn var WH. Lever, og han havde i England haft stor
succes med produktion af sæbe. Hans produkt, Sunlight-sæben,
havde allerede længe været kendt i Danmark. Så tidligt som i
1880’erne blev den importeret til landet, og også her gik salget
strygende.
W.H. Lever var i sin salgsstrategi langt forud for sin tid. I mod
sætning til andre virksomhedsledere dengang forstod han betyd
ningen af at introducere varerne på markedet.
Han var blandt de første, der lod udarbejde egentlige reklame
kampagner, således som det senere blev almindeligt, og han
skabte dermed forudsætningen for masseproduktion af kvali
tetsvarer til en overkommelig pris.
Resultatet udeblev ikke: Salget voksede eksplosivt, også i Dan
mark, hvor man begyndte at anlægge depoter og kontorer.
For sin indsats for nationen blev købmanden adlet Lord Leverhulme.
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Lorden var her i begyndelsen af 1920’erne begyndt at se nær
mere på mulighederne for at ekspandere i Danmark. I 1923
kom han selv til landet for at finde en egnet fabrik til en lokal
sæbeproduktion, og valget faldt på den tidligere oliefabrik i Glo
strup, hvis ry åbenbart var nået helt til England.
Med firmaets velkendte effektivitet gik man straks i gang med
nyindretningen.

Sunlight kort tid efter overtagelsen fra A/S Kongsil, ca. 1924

Året efter var alt parat, og 20. august 1924 fandt indvielsen sted.
Købmandens evne til iscenesættelse slog heller ikke fejl denne
gang. Han havde held til at overtale den danske finansminister,
C.V. Bramsnæs, til at deltage i ceremonien, og denne udtalte håb
om, at virksomheden måtte blive til gavn for dansk industri og
for danske arbejdere. For sin imødekommenhed, dvs. for sin til
stedeværelse, fik han overrakt en guldnøgle af Lord Leverhulme
personlig.

Lord Leverhulme var en mand, der var vant til fremgang, og
heller ikke denne gang blev han skuffet. Den nye fabriks første
produkt var stangsæbe, men i 1929 kom Sunlight sæbespåner,
der fik en enorm succes. Forbrugerne var begejstrede for det
nye produkt, der betød store lettelser i husholdningerne.
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Men flere nye produkter kom til, bl.a. Elida Shampoo pulver i
1933. To år senere fulgte Lux Toiletsæbe og Lux Barbercreme.
Salget steg fortsat, indtil krigsårenes rationering og varemangel
satte en stopper for en del af produkterne.

Fra omkring 1950 begyndte fremgangen atter, og det skyldtes
ikke blot, at normale vareforsyninger var kommet i gang igen.
En ny opfindelse, nemlig de selvvirkende vaskepulvere, bl.a.
Rinso, slog alle tidligere salgsrekorder og kom i en årrække til at
dominere det danske marked.
I 1954 startede Sunlight produktion af landets første syntetiske
vaskepulver, Valo, og hermed begyndte udviklingen af nutidens
vaske-, rengørings- og skyllemidler.
Den store fremgang i produktionen nødvendiggjorde stadige
udvidelser. Den første fandt sted allerede året efter indvielsen,
fulgt af endnu en i 1941.
De vigtigste udvidelser efter
krigen var en toetagers lager
bygning (1950), en admini
strationsbygning (1953), den
såkaldte Valo-bygning i fem
etager med et samlet etage
areal på ca. 4.300 kvadratme
ter (1954) samt en værksteds
bygning med bl.a. smede- og
tømrerværksted (1958).
Valotårnet, 13. november 1986

Som det ses, var det i 1950’erne med salgssucces’erne Rinso og Valo, at de store udvidelser
fandt sted. Tilsvarende skete en udvidelse af arbejdsstyrken fra
ca. 40 før krigen til ca. 75 i 1960’erne.
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Sunlights sidste aktive del: Pakkeriet for flydende produkter, 13. november 1986

Firmaet udgav et blad ved navn Kikkerten. Bladets undertitel var
Tidsskriftfor Unilevers medarbejdere i Danmark, og det indeholder
mange interessante og tidstypiske træk. Bladet blev udgivet i en
årrække, og en del numre ligger i kopi på Lokalhistorisk Arkiv.

I 1953, nr. 3, findes en oversigt over fabrikkens produkter år for
år, og her ses samtidig følgende skrevet om forholdet til kun
den:
Sunlight skylder den danske husmoder sin vækst og må tilgengæld tjene
husmoderen i det omfang, hun har kravpå. Det erfor hendes skyld, vi
stadig søger atfremstille bedre produkter til lavere priser. Det erfor at lære
hende produkternes rette brug, vi søger at gøre vort salgs- og reklamearbejde
vejledende. Det er i overensstemmelse med disse principper, at vi har nedsat
prisen på både Rinso og Sunlight spåner. Salget steg, hvorefter vi — popu
lært sagt— delte overskuddet med husmoderen.
Her er i sandhed folk, der forstår sig på kommunikation og re
klame.
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Alt så således lyst og lykkeligt ud, og fremtiden syntes sikret.
Udtalelser fra medarbejdere tyder på, at personalet følte sig godt
behandlet af virksomheden, og indtil videre gik dagene deres
vante gang. Men konkurrencen blev gradvis stærkere, og ledel
sen begyndte at overveje, hvad der kunne gøres for at bevare
rentabiliteten.
I slutningen af 1985 forelå resultatet af overvejelserne. Direk
tionen meddelte, at den agtede at indstille til Unilever, at afde
lingen i Glostrup blev lukket og produktionen flyttet til Sverige.
Personalet forsøgte uden held at ændre beslutningen. Man over
vejede seriøst at købe eller være behjælpelig med at finde en
køber, så produktionen kunne føres videre. Men det ønskede
Unilever ikke.
Noget tyder på, at man allerede på dette tidspunkt havde beslut
tet sig for en egentlig nedrivning, da man frygtede, at et ekspan
derende firma i branchen skulle få fingre i bygningerne. Sådan
var i hvert fald vurderingen hos Vagn Aage Jensen, formand
for Special- og Fabriksarbejdernes Fagforening for Glostrup og
Omegn.
Under alle omstændigheder standsede produktionen i midten
af 1986, og fra november samme år begyndte nedrivningen af
bygningerne, en proces der strakte sig helt til april 1988.
I takt med nedrivningerne startede opførelsen af et nyt og for
nemt byggeri, nemlig Stationsparken. Det stod færdigt efter
bare 18 måneders arbejde.
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Roskilde Landevej. Brolægningen gik engang kun til Damhuskroen, ca. 1910

Fra Roskilde Landevej til Hovedvejen
a man i 1923 havde fuldført arbejdet med brolægning
af Roskilde Landevej mellem Damhussøen og Ros
kilde, kunne man glæde sig over et arbejde af ypperste
kvalitet. Faktisk var vejen det allerbedste, som datidens viden og
teknik kunne præstere, og den kom på det helt rigtige tidspunkt,
hvor bilernes antal år for år øgedes.

Fra omkring 1930 afløste landevejen Stationsvej som byens ho
vedstrøg. Det var her, tingene skete, og flere og flere virksom
heder rykkede herop. I Glostrup blev den nu både officielt og i
praksis kendt som Hovedvejen.
Til glæde for trafikanterne havde Københavns Amtsråd i 1914
vedtaget at ophæve bomafgifterne, så man ikke længere skulle
standse og betale for hver mil. Det betød dog kun et kortvarigt

303

Hovedvejen 103: husholdningsmagasin, fedevareforretning og bilcentral, 1927

stop for afgifterne. Et par år senere blev der nemlig indført
afgift på bilernes drivmiddel, benzin. Benzinafgifterne har lige
siden været en væsentlig bestanddel i statens indtægter.
Selv om der altså burde være tilfredshed med de nye vejforhold,
var dette langtfra tilfældet. Med chaussé-belægningen havde
man for så vidt løst den stillede opgave, nemlig at skabe et solidt
underlag, som bilerne ikke let kunne ødelægge. Men den havde
to alvorlige fejl. For det første blev stenene glatte i vådt føre og
dermed farlige at færdes på, og for det andet var de hårde og
ubehagelige for bilisterne. Bilernes ringe eller manglende affjed
ring gjorde ikke kørslen mere behagelig. En biltur fra Køben
havn til Roskilde under de forhold må have været en rædselsfuld
oplevelse.
Amtsvejinspektør R.W. Winkel, som havde stået for byggeriet,
var stadig den førende på vejbygningens område, og han blev
udset til at overveje, hvad der kunne gøres for at forbedre for
holdene. Denne gang ville man ikke tage nogen chancer. Det
gjaldt om at finde den helt rigtige belægning straks, og det blev
derfor besluttet at foranstalte nogle forsøg i praksis.
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Forsøgsbanen på Roskildevej set mod øst, ca. 1930

Det betød anlæggelse af den såkaldte forsøgsbane i 1926 ved
Vestvolden i byens østlige udkant.
Banen havde en længde af 250 meter, og formålet var at under
søge slid og modstandsevne ved tre forskellige slags belægning,
nemlig chaussé-sten, cementbeton og asfaltbeton.
Da der dengang foruden de nye biltyper med luft i ringene også
fandtes biler med massive ringe samt hestevogne, blev der an
lagt i alt 6 kørebaner, 3 i hver retning, beregnet for hver af de
tre typer. Resultatet af forsøget blev, at man valgte cementbe
ton. Chaussésten havde foruden de nævnte fejl også den ulem
pe, at den var langt dyrere end de andre typer.
I 1928 begyndte man at anlægge cykelstier i begge vejsider, og
samtidig blev vejen gjort bredere. Forsøgsbanen bestod til 1939,
og med de tyske autobaner som forbillede gik man i gang med
arbejdet på den nye belægning. Strækningen gennem Glostrup
var netop fuldført, da Danmark 9. april 1940 blev besat af tyske
tropper. Ved skæbnens ironi skulle Hitlers soldater være blandt
de første brugere af den nye vej gennem Glostrup.
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Nyt rådhus og politisk systemskifte
il sognerådsvalget i 1921 blev der indleveret tre kandi
datlister, nemlig en socialdemokratisk, en borgerlig fæl
lesliste og en radikal liste. Valget gav de to første lister 5
mandater (repræsentanter) hver, medens de radikale fik 1.
Da socialdemokraterne og de radikale på landsplan havde arbej
det tæt sammen og i en årrække (1913-1920) endda stået sam
men om regeringsansvaret, har mange vel regnet med et system
skifte i Glostrup. Det blev dog ikke tilfældet. Indehaveren af
det radikale mandat var den kendte tømrermester Axel Larsen
(1879-1953), og han foretrak samarbejdet med Johannes Graff,
der altså kunne blive siddende i formandsstolen.

T

Glostrup Sogneråd (1925-1929) til mode i den nyerhvervede bryggervilla, 1927

Valget i 1925 bød på hele fire kandidatlister, A: Socialdemokra
tiet, B: Glostrup Borgerliste, C: Tre Byer og D: Det Radikale
Venstre. Mandaterne blev henholdsvis 5, 3, 2 og 1. Liste C var
dannet som et fælles talerør for Hvissinge, Ejby og Avedøre i
en art opposition til Glostrup, som de mente fyldte for meget i
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sognet. Modsætningen forhindrede dog ikke liste B og liste C i
at indgå listeforbund.
Heller ikke denne gang kom Socialdemokratiet til magten. De
øvrige partier samlede sig om Johannes Graff som sogneråds
formand.
Valget i 1929 lignede fra begyndelsen
forgængeren. Man så de samme fire
kandidatlister, de samme partibeteg
nelser og det samme listeforbund. Men
her hører også ligheden op.
Den erfarne formand, Johannes Graff,
var i 1928 udtrådt af sognerådet og er
stattet af handelsgartner Alfred Mikkelsen.

Johannes Graff, ca. 1920

I konkurrencen mellem liste A og listeforbundet B+C blev liste
D taberen. Listen mistede sit eneste mandat, som gik til Social
demokratiet. Partiet kunne nu mønstre i alt 6 mandater mod de
borgerliges 5. Systemskiftet var en realitet.
Inden vi ser på den nye socialdemokratiske stjerne, murer Val
demar Hansen, vil vi dvæle ved et af de borgerliges sidste, store
politiske tiltag.
Da sognerådet i 1902 etablerede Kommune Kontoret i den
nedlagte skolebygning, var noget epokegørende sket. Politikerne
havde fået et fast mødested, et slags minirådhus, endda med
nogle kommunalt ansatte til hjælp.
Ingen kunne dengang forudse den dramatiske udvikling i ar
bejde og opgaver, som sognerådet og dets beskedne personale
snart skulle blive stillet overfor. I midten af 1920’erne var lo
kaleforholdene blevet så utålelige, at noget måtte gøres meget
hurtigt.
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Nogle husker måske, at Axel Hansen netop på dette tidspunkt
var ved at trække sig tilbage. Han ønskede at sælge sin store pri
vatvilla, Glostruphus, og sognerådet tog derfor kontakt til ham
med henblik på en forhandling. I efteråret 1926 gik sagen i or
den. Sognerådet optog et lån på 250.000 kr. og købte villaen.
Dette tiltag faldt absolut ikke i god jord hos en del af kommu
nens skatteydere. I en række læserbreve i Folkebladet anklagede
de sognerådet for et umådeholdent forbrug af borgernes penge.
Men klagerne har vel været klar over, at protesterne næppe ville
hjælpe, for de endte med blot at forlange, at borgerne blev invi
teret med til indvielsen af det nye Glostrup Rådhus, så de med
egne øjne kunne se, hvad pengene var blevet brugt til.

I løbet af 1927 blev villaen indrettet med kontorer, mødelokaler
m.m. Borgernes ønske om invitation til indvielsen blev selvføl
gelig imødekommet, og byens politikere og personale kunne en
delig sætte sig til rette med bevidstheden om, at der ikke længere
ville være pladsproblemer i den kommunale administration.
De skulle snart blive klogere.

Glostrup Rådhus (Bryggervillaen) set fra Kildevej. Postkort, 1930
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Valdemar Hansen (1886-1972)
var udlært murersvend i 1907.1
1914 kom han fra Frederiksberg
til Glostrup, og i 1921 blev han
for første gang valgt ind i sogne
rådet.
I 1929 overtog han, som vi så,
sognerådets formandsstol, og
den skulle han beholde helt frem
til sin pensionering i 1961.
Han blev i 1935 tillige medlem
Valdemar Hansen, ca. 1943
af Københavns Amtsråd, og
med årene fik han yderligere en lang række tillidsposter inden
for både Socialdemokratiet og fagbevægelsen. I 1935 byggede
han sig en villa på Solvangsvej 15.
Hans mange år ved magten skaffede ham tilnavnet ”Kong Val
demar”.

Socialdemokratiets sejr i 1929 blev fulgt af en endnu større sejr
i 1933. Denne gang var der hele 6 lister, A: Socialdemokratiet,
B: Glostrup Borgerliste, C: Tre Byer, D: Radikale Venstre, E: en
kirkelig, upolitisk liste og F: Danmarks Kommunistiske Parti.
Det var kun de tre første lister, der opnåede valg. Deres man
dater blev henholdsvis 7,3 og 1. Socialdemokratiets styrke var
overvældende.

Til valget i 1937 blev indleveret 3 lister, A: Socialdemokratiet,
B: Det Radikale Venstre og C: Borgerlig Fællesliste. Resultatet
blev igen 7 mandater til Socialdemokratiet. Borgerlig Fællesliste
fik de 4 øvrige. De Radikale opnåede altså heller ikke valg denne
gang.
Socialdemokratiets greb om magten var urokkeligt.
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Glostrups første motordrevne brandsprojte. Bagest kirken og politistationen, 1927

Glostrup Brandkorps
medemester og brandinspektør Christian Larsen var i
1916 gået i gang med den store opgave at opbygge et ef
fektivt, kommunalt brandvæsen. Glostrup Brandkorps
bestod som tidligere nævnt af i alt 14 mand, og dertil fandtes
fortsat en brandfoged i hver af landsbyerne Hvissinge, Ejby og
Avedøre. Christian Larsen, som også skulle passe sin smedje,
har haft nok at se til, og måske er det blevet for meget for ham.
I 1921 var han 55 år, og han valgte da at trække sig tilbage fra
posten.
Som ny brandinspektør udnævntes Stephan Marius Thomsen
(1891-1963). Han var murermester og indehaver af Glostrup
Ny Cementstøberi på Evas Allé. Den nyslåede brandinspektør
var altså blot 30 år ved udnævnelsen, og det skulle falde i hans
lod at skabe Glostrups moderne brandvæsen. Han gik til opga
ven med stor entusiasme og var til sin død i 1963 korpsets ube-

S
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stridte leder. Han må have haft en energi ud over det sædvan
lige, når man betænker, at han desuden havde sit cementstøberi
og dertil i en årrække (1943-1950) som medlem af Glostrup
Sogneråd fandt tid til at beskæftige sig med den lokale politik.
Et foreløbigt højdepunkt i korpsets historie var indkøbet af by
ens første motoriserede automobilsprøjte. Sprøjten blev taget i
brug 3. september 1927, og prisen androg den uhyrlige sum af
12.500 kr. Til gengæld kunne Glostrup glæde sig over at være
blandt de første i provinsen til at eje en sådan moderne brand
bil, og begejstringen i byen synes også at have været stor.

Indvielse af byens nye brandsprøjte, 1927

Indkøbet betød lukning af sprøjtehuset ved hjørnet af Øster
vej og Tværvej. Den nye sprøjte kunne ikke rummes der, men
heldigvis havde sognerådet netop købt bryggerens store villa
til brug som nyt rådhus. En garage her blev fundet egnet til at
rumme sprøjten, og det var lige ved, at man kunne tale om en
brandstation.
Disse beskedne forhold bestod indtil 1939, men antallet af ud
rykninger var heller ikke mange (ca. 10 om året). Der var ingen
fast stationsvagt, og man regnede med en udrykningstid på ca. 6
minutter. I krigsårene skulle der til gengæld ske store ændringer.
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Glostrup Politi
nden vi ser på politiet i Glostrup, vil vi kort skitsere det
danske politis og retsvæsens forhold i mellemkrigsårene.

I

Den måske vigtigste reform nogensinde af retsvæsenet i Dan
mark trådte i kraft i 1919. Tidligere udgjorde herredsfogeden
lokalsamfundets øverste myndighed, og han var både politime
ster og dommer i herredstinget. Til at klare det administrative
arbejde havde han de såkaldte retsbetjente.
Nu blev herredstingene afskaffet. Politiet og den dømmende
myndighed blev adskilt, idet der blev oprettet særskilte politi
kredse hver under ledelse af en politimester. Samtidig blev der
indført en anklagemyndighed for de alvorligere forbrydelser.
Kriminalpolitiet i København blev underlagt statspolitiet, og vi
ser således efter 1919 to slags politi i Danmark, et kommunalt
ordenspoliti og et statsligt kriminalpoliti.
Ønsket om et såkaldt enhedspoliti (statspoliti) blev ført frem i
1920’erne, men det var først, da Socialdemokratiet og Det Radi
kale Venstre havde vundet flertallet i Rigsdagen, at det blev gen
nemført. Det skete i 1938 under navnet Rigspolitiet, men det
blev ordnet sådan, at politimestrene ude i de lokale kredse skulle
lede og tilrettelægge arbejdet.

Endnu i 1919 havde Glostrup ingen egentlig politistation. Som
vi så, havde byen fra 1870 haft en enkelt politibetjent til rådig
hed, nemlig Simon Simonsen, der senere blev afløst af Anders
Peter Petersen. De to havde hver etableret et arresthus, som
også fungerede som embedsbolig.
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Børnehjælpsdagens optog ved Hovedvejen 136 (politistationen), ca. 1938

Der var ikke meget politivæsen over det. Nogle vil måske mene,
at det var temmelig primitivt, men det tjente øjensynligt sit for
mål på rimelig vis. Tidens politiopgaver har næppe været mange,
og forholdene i Glostrup var måske slet så ringe endda, i hvert
fald ikke når man sammenligner med nabosognene. Udviklingen
herude på landet gik generelt langsommere end i hovedstaden.
Politibetjent Anders Peter Petersen var ved retsreformen i 1919
blevet statsbetjent, og tre år senere kunne han krone karrieren
som overvagtmester i Københavns Amts Nordre Birk.
I Glostrup blev Anders Peter Petersen pr. 1. september 1920
afløst af overbetjent H.G. Jensen, der kom fra Ballerup. H.G.
Jensen skulle sammen med en politibetjent Andersen betjene
byens borgere, og han må have været en dygtig politimand. Han
kunne nemlig allerede i 1923 forlade Vestegnen for at fortsætte
karrieren som leder af Rønne Politi. Det var et usædvanligt
avancement, for her var tale om en stilling, som ellers var forbe
holdt jurister.
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Samtidig blev der arbejdet hårdt for etablering af en egentlig
politistation i Glostrup. Det var bogbindermester Sophie Schiø
lers store hus på Hovedvejen 136, der var i kikkerten, og ca.
1922 lykkedes det at få en aftale på plads. Huset havde fra star
ten været upopulært i brede kredse pga. beliggenheden foran
kirken, men hvis nogle nærede forhåbninger om en snarlig ned
rivning, blev de slemt skuffet.
Nu blev det tværtimod ombygget og istandsat til de nye for
hold. I 1923 var der klar til indflytning, og alt tyder på, at glæden
over endelig at få en rigtig politistation var meget større end den
gamle vrede over husets placering.
H.G. Jensen blev i 1923 afløst som stationsleder af overbetjent
Hans Peter Rømming (1885-1976). Han kom fra en stilling ved
Frederiksberg Politi, og han valgte at blive på posten i Glostrup
indtil 1937.
Der var store forventninger knyttet til den nye leder, og for at
kunne indfri dem fik han fra starten to mand til hjælp. I løbet af
de følgende år blev personalestyrken gradvis forøget. I 1934 var
den oppe på seks, hvortil kom noget supplerende mandskab fra
stationerne i Rødovre og Hvidovre.
Rømmings afløser hed Rasmus Molested, og han var på posten
indtil 1941, da han flyttede til Rødovre. Han skulle senere vende
tilbage til Glostrup.
Ved retsreformen var Glostrup Politi
blevet en del af Københavns Amts
Søndre Birks Politikreds. Birkets po
litimester var en mand ved navn V.
Harpøth, og han udnævnte tre af det
store områdes politistationer til såkaldte
hovedstationer.
Overbetjent Hans Peter
Rømming, ca. 1925
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Det drejede sig om Glostrup, Taastrup og Ballerup, og her var
det muligt at få hjælp også om natten.
Harpøth ønskede hurtige resultater i kriminalitetsbekæmpelsen,
og han var så heldig at have nogle gode folk til sin rådighed.
Blandt disse var en mand langt ud over det sædvanlige, nemlig
Niels Bai Duelund (1892-1968).

Duelund gjorde tjeneste ved
Københavns Amts Søndre
Birks Politikreds i årene
1920-1961, og vi er så hel
dige, at han i 1937 udgav en
bog om sine oplevelser.
Han var ansat som ordens
betjent med tjeneste ved
forskellige stationer i birket,
men han havde ikke kunnet
Niels Bai Duelund forrest. Her CBmodstå fristelsen til at drage
kursus i Rødovre, 20. februar 1942
rundt om natten som en anden kriminalbetjent og ligge på lur efter forbrydere.
Hans initiativ blev en kæmpesucces, og efter nogle officielt
organiserede forsøg i 1930 under ledelse af Harpøth blev de
såkaldte natpatruljer en fast del af politiarbejdet. Politimesteren
var begejstret over resultaterne, som gav genlyd over hele lan
det.
For lokalhistorisk interesserede er der masser af stof at hente
i bogen, som er både spændende, morsom og oplysende. Vi
bliver ført rundt på hele Vestegnen og oplever en verden af
bønder, købmænd og forbrydere i deres rette miljø. Man kan
ikke undgå at blive slået af, hvor provinsielle forholdene endnu i
1930’erne var her på egnen.
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De Gamles Hjem på Rådhusvej 4 som nyopført. Bemærk indgangspartiet, 1929

De Gamles Hjem
attigloven af 1803 var grundlaget for oprettelsen af sog
nekommunerne, som dermed var forpligtet over for de
nødlidende. Vi har tidligere kunnet konstatere, at den
kommunale indsats på området ikke var imponerende, hverken i
Glostrup eller andre steder.
Man foretog alskens krumspring for at slippe for opgaven, og
hvis det ikke var muligt, blev den i hvert fald løst på billigst mu
lige måde. Nogle kommuner opførte fattighuse, hvor der blev
sørget lidt bedre for de arme eksistenser, og bl.a. i Glostrup fik
man i 1862 et fattighus. Her blev der dog blot sørget for tag
over hovedet og det mindst mulige til livets ophold, ikke mere.
Det var socialpolitikken i 1800-tallet.

F

Et fremskridt sås med Alderdomsunderstøttelsesloven af 9.
april 1891. Nu fik såkaldt ”værdigt trængende” over 60 år ret til
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understøttelse, og det skete
vel at mærke uden det tab af
borgerlige rettigheder, som
tidligere fulgte med offentlig
hjælp.
Om den enkelte ansøger nu
også var trængende nok til at
modtage hjælp, og hvor stor
hjælpen i givet fald skulle
være, blev suverænt afgjort af
det enkelte sogneråd.
Loven lagde op til opførelse
af alderdomshjem i de lokale
sogne, og i de følgende år
skød de op overalt.

Christian Jensen på trappen til De
Gamles Hjem, 12. september 1943

I 1922 ændrede den borgerlige regering loven. Man opererede
nu med begrebet aldersrente, og ydelsernes størrelse blev lagt i
faste rammer. Til gengæld blev aldersgrænsen hævet til 65 år, og
der var stadig tale om et skøn i de enkelte tilfælde, ikke en ret til
ydelse.
I 1936 sænkede den socialdemokratiske regering atter grænsen
til 60 år, og samtidig fjernede man ordningen med skøn. Nu
blev udbetalingerne bestemt af faste kriterier, f.eks. alder. Hvis
man opfyldte kriterierne, fik man ydelserne.

Diskussionen om opførelse af et alderdomshjem nåede Glo
strup i begyndelsen af 1920’erne. Fra nabosognene var der for
slag om et samarbejde, men sognerådet tøvede. Siden kom pri
vate folk med planer om at påtage sig opgaven, men heller ikke
denne gang reagerede rådet.
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Presset var alligevel blevet så stort, at politikerne bestemte sig
til at tage diskussionen, og det skulle snart vise sig, hvor stor
enigheden i virkeligheden var mellem partierne. I 1928 vedtog
man, at det kommende alderdomshjem skulle være en kommu
nal opgave, og der blev taget kontakt til arkitekt Leffland-Larsen
(København) med henblik på forhandling om opførelse af et
hus til formålet.
Det lykkedes at få en aftale på plads, og det følgende år gik ar
bejdet med byggeriet i gang.
Den 21. september 1929 stod De Gamles Hjem klar til indviel
se. Sognerådet havde ved en annonce i Folkebladet indbudt alle
interesserede borgere til at deltage, og dem skulle der vise sig at
være mange af. Huset var fyldt til bristepunktet, da sogneråds
formand Valdemar Hansen holdt indvielsestalen.

Huset var opført i den velkendte danske stil med røde sten og
granitsokkel. Taget var belagt med sortglaserede teglsten. I stue
etagen og på første sal var der en lang midtergang med sidde
pladser og borde ved enderne. Fælles spisestue og opholdsstue
var placeret i stueetagen.
Huset havde kostet 130.000 kr. og havde plads til ca. 30 bebo
ere. Som leder var ansat økonoma frk. Daugaard.
En nyskabelse var indret
ningen af en såkaldt folkebadeanstalt i husets kælder.
Allerede i 1921 havde der
HERRER
FREDAG
været forslag om at indrette
en offentlig badeanstalt i
Glostrup, og forskellige pla
ceringer, bl.a. på mejeriet, havde været på tale. Badeanstalten fik
tre rum til brusebade og fem rum til karbade.

«■Ml
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Damer kunne benytte badet om torsdagen ld. 15-18.30, herrer
om fredagen i samme tidsrum. Til badet kom man fra Kildevej,
medens adgangen til alderdomshjemmet skete ad en smuk ind
gangsportal ved Rådhus vej.

De Gamles Hjems bygning findes endnu, men den anvendes
ikke længere efter sin bestemmelse. I 1970 blev beboerne flyttet
til det nyopførte Plejehjemmet Dalvangen i Hvissinge, og det
gamle hus bliver i dag brugt af den kommunale administration.

Flytning til Plejehjemmet Dalvangen, 7. september 1970
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Børn i kommuneskolens gård. Bagest pavillonbygningen. Postkort, ca. 1940

Skole og undervisning
n sandsynlig årsag til den lange vakance efter førstelæ
rer Wienikes død i 1918 var kommunens ønske om at
indføre en såkaldt købstadsordnet skole. Det krævede
naturligt nok en vis tid at bringe sagen i orden, men i løbet af
1919 lykkedes det. Nu kunne man endelig lægge tiden med
landsbyskole bag sig og føle, at man var lige med de ”rigtige”
byer. Med Glostrups moderne og velfungerende skole, hvor der
stadig kom flere lærere til, må man også sige, at det var helt for
tjent.
Årsagen til kommunens interesse i sagen lå dog et ganske andet
sted. Med en købstadsordning var man nemlig ikke længere for
pligtet til at sørge for tjenestebolig til lærerne. Denne regel gjaldt
herefter kun for skolens leder og skolebetjenten. Lærerne måtte
herefter selv løse deres boligproblemer.

E

I efteråret 1919 valgtes omsider en ny leder af skolen. Hans
navn var Ernst Winther (1872-1940), og samtidig ændredes sko
lelederens stillingsbetegnelse fra førstelærer til overlærer.
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Nu blev forpligtelserne som organist fjernet fra stillingen og
overtaget af en af lærerne, nemlig Carl Herman Christiansen
Søndergaard (1886-1938). Efter dennes død blev stillingen helt
fjernet fra skolevæsenet og overdraget til Glostrup Kirke.

Børn ved kommuneskolens stakit. Set mod sydøst. Postkort, ca. 1930

Der kom stadig flere børn i byen, og selv den nye skole fik svært
ved at klare presset. Sognerådet kunne godt se behovet for en
udvidelse og bad derfor lærerrådet om en udtalelse. Lærerne
så helst en ny, selvstændig bygning med indretning af sløjd- og
håndarbejdslokaler i tagetagen, men det mente politikerne ville
blive for dyrt.
Sagen endte i 1922 med en bygningsudvidelse fra pavillonbyg
ningen mod nord. Det var ikke nogen særlig god løsning, i hvert
fald ikke æstetisk set. Den smukke og særprægede pavillonbyg
ning kom pludselig til at se noget uharmonisk ud. Men skolen
havde fået den nødvendige udvidelse.
Mulighederne for at udøve udendørs idræt var endnu i 1920’erne mildest talt begrænsede. Man kunne selvfølgelig benytte mar
kerne rundt om skolen, og desuden var der jo Solvangsparken,
som endnu ikke var anlagt som egentlig park. Men et idrætsan
læg specielt indrettet til formålet fandtes ikke.
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Det fandt Glostrup Idræts Club (grundlagt 1918) selvfølge
ligt meget utilfredsstillende, og klubben rettede derfor i 1925
henvendelse til skoleudvalget. Politikerne så med velvilje på et
forslag om at etablere idrætsfaciliteter på jordstykket mellem
Solvangsvej og Poppelvej. Arealet havde engang tilhørt degne
boligen på Østervej, men det var så tidligt som i 1861 blevet
overtaget af kommunen, som derfor havde fuld råderet over
det.
Sportspladsen blev herefter etableret i ly af høje, smukke pop
ler. Skolen havde fået sin idrætsplads, men afstanden til Den
Kommunale Idrætsplads, eller Solvangsbanen, som den også
kaldtes, var for stor. Der gik alt for megen tid med at løbe fra
skolen derud og tilbage igen.
Indvielsen fandt sted i 1930, og i Glostrup Idræts Club var man
ovenud begejstret.

Den Kommunale Idrætsplads (Solvangsbanen) ved Solvangsvej indvies, 1930

Det var et stort skridt, der blev taget, da skolen i 1931 etable
rede en realafdeling. Den omfattende undervisning blev afslut
tet med den såkaldte præliminæreksamen, som var meget kræ
vende. Der var tale om et fireårigt skoleforløb fra 6. skoleår, og
eleverne blev eksamineret i alle fag gennem hele forløbet.
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I 1937 blev der indført en ny skoleordning, som bl.a. betød far
vel til den hidtidige præliminæreksamen. I stedet indførtes en
grundskole på fem år og en efterfølgende mellemskole på fire
år. Mellemskolen blev afsluttet med en mellemskoleeksamen,
hvorefter eleven kunne fortsætte i en etårig realklasse. Den blev
afsluttet med en realeksamen.

Børnetallet i Glostrup fortsatte med at vokse. Det var til at
forudse, at en udvidelse af kommuneskolen var uomgængelig,
og lærerrådet bad derfor sognerådet om at godkende endnu en
bygning. Politikerne accepterede, og i 1932 begyndte man opfø
relsen af den østlige del af fløjen ud mod Høj vangsvej.

Arkitekt V.K. Jensen, 26. oktober 1942

Arkitektens navn var V.K.
Jensen (1889-1974), og han
skulle i de kommende årtier
blive Glostrup Kommunalbe
styrelses foretrukne mand på
sit felt. Skolens nye bygning
stod klar til brug efter som
merferien 1933.
Allerede i 1936 var V.K. Jen
sen atter i gang på kommune
skolen. Denne gang blev der
opført en ny gymnastiksal,
også kaldet pigernes gymna
stiksal.

Endelig blev skolelederboligen i 1939 revet ned for at skaffe
plads til opførelse af en vinkelfløj, der blev opført i tilslutning
til det tidligere nævnte byggeri ved Høj vangsvej. Arkitekten var
selvfølgelig også her V.K. Jensen.
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Valget af V.K. Jensen som arkitekt på kommuneskolens bygge
opgaver var ingen tilfældighed. Hans forhold til skolen var nem
lig noget ud over det sædvanlige. Sagen var, at han sammen med
tømrermester Axel Larsen havde taget initiativ til oprettelse af
en skole for byens håndværkerlærlinge, og det syntes sognerådet
var en rigtig god ide.
Glostrup Tekniske Skole startede sin virksomhed 1. oktober
1928, og den fik stillet lokaler gratis til rådighed i pavillonbyg
ningen. V.K. Jensen var fra starten både skolens bestyrer og ene
ste lærer. Skolen voksede dog hurtigt. Fra 23 elever det første år
nåede man i 1937 op på i alt 170 elever og 13 lærere.

Teknisk Skole bag Rådhushaven. Vejen til venstre var oprindelig en del af Kilde
vældets Allé, men blev senere ændret til en sti. Set mod sydvest, 1. oktober 1953

Under Handelsministeriet sorterede både tilsynet med lærlinge
undervisningen og muligheden for at opnå statsstøtte til samme.
Betingelsen for at få del i midlerne var imidlertid, at der skulle
være en forening, som forestod driften af den lokale tekniske
skole. Den 2. juli 1929 blev derfor Glostrup Håndværker- og
Industriforening oprettet til formålet.
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Pigegymnastikhold under GIC. Her opvisning i Teknisk Skole, 1942

Allerede i begyndelsen af 1930’erne blev der stillet forslag om
en egen skolebygning, men opgaven var i første omgang for
stor en mundfuld.
I 1936 gik sognerådet imidlertid ind i sagen, og så kom der
skred i tingene. Ønsket var at frigøre lokalerne på kommune
skolen, som var i bestandig pladsnød. Man gav derfor tilsagn
om betydelig økonomisk støtte til opførelsen af en ny teknisk
skole, og grunden fandt man ved Kildevej.

Derefter var man så vidt, at der kunne udskrives en arkitektkon
kurrence. Den blev ikke overraskende vundet af V.K. Jensen, og
arbejdet kunne kort tid senere gå i gang. Den 31. oktober 1937
var huset rejst, og indvielsen kunne finde sted.
Teknisk Skoles elever og lærere skulle ikke være alene i huset.
Som vi snart skal se, rykkede en anden af kommuneskolens tid
ligere brugere, nemlig kommunebiblioteket, samtidig ind i huset,
som i øvrigt stadig eksisterer. Det kendes i dag som Ungdoms
centeret i Glostrup.

326

Overbibliotekar Frits Johansen i bibliotekets læsesal, 9. september 1944

Fra folkebibliotek til kommunebibliotek

M

ed Glostrup Sogneråds anerkendelse af det lille bib
liotek i 1922 var en vigtig milepæl nået.

Frits Johansens utrættelige arbejde havde endelig
båret frugt, men det betød ikke, at han kunne hvile på laurbær
rene. Det gjaldt om at fastholde lånerinteressen og politikernes
fortsatte imødekommenhed, som gerne skulle udmønte sig i
penge til nye bøger, som igen ville bringe flere lånere til biblio
teket.behøver ikke kede sig i de kommende Vinteraftener — der er Læsning
Man

nok atfaa, udtalte Frits Johansen i et interview til Folkebladet i
oktober 1924.
Det fremgår af artiklen, at biblioteket rådede over 1.350 bind
og havde 164 lånere indmeldt. Lånerne var mest interesseret i
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skønlitteratur, men også rejseskildringer og biografier var efter
spurgt. Vi hører, at skolerne i Avedøre, Ejby og Hvissinge årligt
modtog ca. 70-80 bøger, som blev formidlet af de respektive
lærere.

Oprettelsen af centralbiblioteksfunktionen i 1926 var en vigtig
nyskabelse. Den gjorde det muligt for de lokale biblioteker at
fremskaffe bøger, som de ikke selv ejede, i et af amtets hoved
biblioteker, som var særligt udvalgt og økonomisk støttet til
formålet. Her i Københavns Amt fik Gentofte opgaven, og de
kunne i givet fald sende bestillingen videre opad i hierarkiet af
offendige biblioteker.
Centralbiblioteket ydede også anden form for støtte. I 1928 fik
man hjælp til at reorganisere kortkartoteket, som var den eneste
mulighed for at finde rundt i samlingen. Nu kom der både titelog emnekatalog og dermed langt bedre søgemuligheder.
Bibliotekets største problem var lokaleforholdene. Et klasselo
kale i en kommuneskole er selvfølgelig ikke egnet til formålet,
så Frits Johansen begyndte at undersøge alternative muligheder.
Sognerådets køb af brygger Axel Hansens store privatvilla i
1927 til brug som nyt rådhus var en oplagt mulighed for biblio
teket. En ansøgning om indretning af lokaler til biblioteksbrug
her blev afsendt, men sagen blev foreløbig udskudt.

I 1929 skiftede det politiske flertal som bekendt, og da social
demokraterne længe havde argumenteret for bedre forhold for
biblioteket, greb de chancen. Ved siden af den gamle garage,
hvor byens brandsprøjte nylig havde fundet husly, lå bryggeriets
tidligere staldbygning. Den blev fundet egnet som mulig biblio
teksbygning, og for et beløb på ca. 2.500 kr. blev den ombygget
og nyindrettet.
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Biblioteket i bryggerens gamle staldbygning. Bemærk åbningstiderne, 1930

Den 30. oktober 1930 blev der holdt indvielse under overværel
se af sognerådsmedlemmerne og den lokale presse. Sidstnævnte
beskrev biblioteksværelset som enkelt, smukt og stilfuldt. Midt i
værelset var anbragt to læseborde med tilhørende stole, og langs
væggene fandtes reoler til bøgerne. Desuden var der indrettet
læsesalsafdeling med især store opslagsværker til brug på stedet.

Der var på dette tidspunkt indskrevet 357 lånere, som kunne
benytte bibliotekets i alt 2.258 bind. Til glæde for brugerne blev
åbningstiden udvidet til fire gange to timer om ugen.
Man kan sige, at Glostrup Kommune for alvor havde taget bib
lioteket til sig, og for at understrege dette ændredes navnet fra
Glostrup Folkebibliotek til Glostrup Kommunebibliotek.
Man kan vanskeligt overvurdere betydningen af bibliotekets
flytning til eget hus. Ligesom Lokalhistorisk Arkiv mange år se-

329

nere blomstrede op efter flytningen fra biblioteket til den gamle
præstegård, således blomstrede nu biblioteket op efter flytnin
gen til bryggeriets gamle staldbygning. I begge tilfælde var det
den større synlighed, der var drivkraften i den videre udvikling.
For bibliotekets vedkommende kunne man i 1931 glæde sig
over i alt 457 lånere, der tilsammen hjembragte 11.800 bind.
Det er vigtigt at fastslå, at der ikke blot var tale om nyhedens
interesse. Fremgangen fortsatte med uformindsket styrke i de
følgende år.
I Avedøre, Ejby og Hvissinge blev der indført en ugentlig af
tenåbning til bogudlån, og selv dette beskedne tiltag havde stor
virkning. I løbet af kort tid skulle de tre byer komme til at tegne
sig for ca. 20% af biblioteksbenyttelsen.

Den lille, hyggelige biblioteksbygning i Glostrup var ved at
drukne i succes. Det var tydeligt for enhver, at større forhold
var absolut nødvendige, og chancen kom i 1936, da sognerådet
vedtog opførelse af egen bygning til Teknisk Skole.
Biblioteksudvalget indstillede til rådet, at biblioteket fik lov at
leje sig ind i nogle af lokalerne i den kommende bygning. Svaret
var positivt, og Frits Johansen kunne begynde at lægge fremtids
planer.

En vigtig nyskabelse i den forbindelse var etableringen af et
egentligt børnebibliotek. Tidligere var alle opgaver vedrørende
børns læsning forbeholdt skolerne, medens kommunebibliote
ket var forbeholdt lånere over 14 år. Nu fik alle børn over 10 år
ret til at låne. Der blev bevilget 2.000 kr. til køb af 500 bøger
egnet for børn, og 1.000 kr. årligt blev afsat til betjening og ud
bygning af bogbestanden.
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Som vi så, fandt indvielsen af huset sted 31. oktober 1937, og
den følgende dag åbnede dørene for publikum. Biblioteket var
indrettet i husets stueetage og havde et gulvareal på 130 m2.
Der var en entré med avispulte, et udlånslokale, en læsestue med
20 siddepladser samt kontor og garderobe. Biblioteket havde
åbent for voksne de fem første dage om ugen kl. 17-20. For
børn var åbningstiden tre dage om ugen kl. 14-15.
Allerede i 1939 var det nødvendigt med en radikal udvidelse af
åbningstiden. Nu kom den op på 24 timer i sommerhalvåret og
32 timer om vinteren.

Biblioteket manglede dog stadig en rigtig biblioteksbygning,
som var tegnet og opført til formålet. Den skulle også komme
en dag, men her i 1939 havde det meget lange udsigter.

Biblioteket i bryggerns gamle staldbygning. Her læsesalen, 1934
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Elitegy mas ti khold
fra Glostrup Idræts
Club, ca. 1922

Idrætten kommer til Glostrup
e første sportsklubber i Danmark gjorde deres entré
i årene omkring 1900. Flere kom til i de næste par år
tier, indtil så at sige hvert lokalsamfund rådede over
en klub.
Det var først og fremmest det ædle fodboldspil, man dyrkede,
og hurtigt blev der arrangeret konkurrencer og turneringer. I
Brøndby, som ellers dengang haltede langt bag efter Glostrup,
blev der så tidligt som i 1909 stiftet en idrætsforening, som i øv
rigt også dækkede Avedøre.
Det var selvfølgelig lidt pinligt for Glostrup at se sig distanceret
på dette interessante område, og der blev da også gjort nogle
behjertede forsøg på at starte en idrætsklub i byen.

D

Noget kan tyde på, at interessen for sagen ikke var overvæl
dende i den tids Glostrup. Ganske vist lykkedes det endelig 17.
april 1918 at få en levedygtig klub stablet på benene, men Glo
strup Idræts Club eller GIC, som den hed i daglig tale, havde
mere end vanskeligt ved at få sine sportsudøvere til at tage virk
somheden seriøst. Det ses af nogle afslørende kommentarer fra
klubbens egne medlemmer til Folkebladet. Vi hører, at klubben
undertiden er mødt til fodboldkampe med bare 7-8 mand (i ste
det for normalt 11), fordi spillerne åbenbart hellere ville bruge
deres tid på andre gøremål.
Det var dog ikke kun i Glostrup, at der var problemer. Der fin
des et eksempel på, at klubben blev erklæret vinder af en kamp,
fordi modstanderen ganske enkelt ikke var mødt op!
Glostrup Idræts Clubs første formand hed Axel Willumsen, og
han begyndte langsomt at få styr på tingene. En krise i 1922
bragte imidlertid splittelse i klubben, og det fik nogle af med-
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lemmerne til at bryde ud og danne en konkurrerende klub, som
de kaldte Hellas.
De tilbageværende medlemmer rykkede tættere sammen og gav
hinanden håndslag på at gøre alt, hvad der stod i deres magt
for at klubben skulle overleve. Det fik stor betydning for kam
meratskabet, og for øvrigt opgav Hellas sit forehavende efter en
årrække.

Damehold fra udbryderklubben Hellas, 1924

Det var dog stadig vanskeligt at få spillerne til at tage opgaven
alvorligt, og det skyldtes især de dårlige, udendørs trænings
forhold. Etableringen i 1930 af de omtalte idrætsfaciliteter ved
Solvangsvej hjalp dog meget, og det kunne ses på resultaterne.
Der kom flere tilskuere, og det blev pludselig attraktivt at spille
på førsteholdet. Klubben opnåede flotte resultater i Sjællands
Boldspils Unions turneringer: I 1933 erobredes således sølvpo
kalen til ejendom. Fremgangen kunne aflæses såvel blandt yng
linge, juniorer som seniorer.
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Selv om fodbolden altså havde topprioritet, stod den ikke alene.
Gymnastikken var med fra første færd, selv om også den havde
sine begyndervanskeligheder. Praksis blev efterhånden, at når
fodboldsæsonen sluttede, tog gymnastikken over. Træningen
foregik i kommuneskolens gymnastiksal, og der blev afholdt
flere opvisninger på Jernbanehotellet. Opvisningerne var så po
pulære, at gymnasterne knapt kunne få plads for publikum.

Glostrup Idræts Club, turneringsfodboldhold, 1925

I 1924 begyndte kvinderne også at dyrke gymnastik. Fra 1932
blev programmet udvidet med håndbold efter princippet: Når
gymnastiksæsonen er forbi, går vi udenfor og spiller håndbold.
Også damerne begyndte at deltage i konkurrencer, og de opnå
ede flotte resultater under ledelse af den dygtige træner, Sonja
Elmerkjær.
I løbet af 1930’erne tog klubben nye discipliner op. Atletikken
voksede sig stor og betydningsfuld under kyndig ledelse af Karl
Sommer, og fra 1932 kom der boksning under ledelse af Karl
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Haggren på programmet. Også her lykkedes det at opnå pæne,
nationale placeringer.
Glostrup Idræts Club havde i 1940 overvundet sine børnesyg
domme og var på rette vej. Hvad man manglede, var et tidssva
rende stadionanlæg, og det var heller ikke så langt borte. Der var
bare lige en verdenskrig, der skulle overstås.

Det reelle monopol, som GIC havde på idrætsudøvelsen i Glo
strup, skulle ikke vare ved. Den socialdemokratiske arbejderbe
vægelse fejrede triumfer i disse år, og man ønskede også at ind
drage ungdommens idrætsudøvelse i aktiviteterne.
I Glostrup tog Arbejdernes Fællesorganisation under ledelse af
Hans Henrik Eilersen sagen op i april 1932, og allerede 4. maj
kunne der afholdes stiftende generalforsamling.
Det første bestyrelsesmøde i Arbejdernes Idræts Klub (AIK)
blev afholdt 9. maj i DSU’s lokaler på Vinkelvej, og nu tog be
givenhederne fart. Startproblemer betød dog ny generalforsam
ling og hurtig udskiftning af bestyrelsen. Den nye formand hed
Svend Jensen, og 1. juni blev klubben indmeldt i Arbejdernes
Boldspil Union.
Først gjaldt det om at finde et sted at træne. Den 8. juni lejede
man et stykke jord ved Brøndbyvestervej (det senere Magno
liavej), og for at udjævne de værste huller lånte man en tromle i
Glostrup Kommune. Allerede 17. juli lykkedes det at afvikle et
stort anlagt propagandastævne her.
Samtidig fik man en adetikafdeling i gang. Afdelingen blev hur
tigt populær, og man kunne stille op i discipliner som stafedøb,
kuglestød, diskos og tovtrækning. Også boksning kom på pro
grammet, og da det lykkedes at opnå kommunens tilladelse til at
benytte gymnastiksalene på kommuneskolen til idrætsarbejdet,
kunne træningen fortsætte i den efterfølgende vinterperiode.
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Arbejdernes Idræts Club, fodboldhold på nutidens Magnoliavej, 1933

Man manglede dog stadig et klubhus. Glostrup Kommune
havde i forbindelse med den planlagte udvidelse af Hovedve
jen overtaget det gamle bryggeri til nedrivning, og det lykkedes
AIK at få lov at leje sig ind i et af lokalerne, dog kun for ét år
ad gangen. Der blev gjort meget ud af indretning og samvær, og
lokalet blev et vigtigt samlingssted for klubbens medlemmer.
I sommeren 1933 blev der af arbejdsløse medlemmer anlagt en
løbebane rundt om boldbanen ved Brøndbyvestervej.

De følgende år blev præget af tilbagegang og regulær krise. Hit
lers magtovertagelse i Tyskland ødelagde et velfungerende sam
arbejde med den tyske arbejderidræt, som nu blev sat helt ud af
spillet. I Glostrup begyndte interessen for arbejdet at svigte, og
da klubben havde sat sig i betydelig økonomisk gæld, kom den
hurtigt ud i alvorlige problemer. Arbejdsløshed og pessimisme
greb om sig, lederne svigtede på stribe, og i 1934 mistede klub

ben sin boldbane, fordi den ikke evnede at betale den skyldige
leje.
Ved kommunens mellemkomst blev det gjort muligt at benytte
banen ved Solvangsvej, men omklædningen måtte ske i det
gamle bryggeri, hvorefter turen gik til Solvangsvej. Klubbens
medlemsblad gik ind, og det var på et hængende hår, at man
klarede at betale huslejen i bryggeriet. Ved generalforsamlingen
i 1937 mødte kun otte, og heraf udgjorde bestyrelsen de syv.
Klubbens medlemstal styrtdykkede.

1 1938 lysnede det lidt. Med hjælp fra forskellig side blev øko
nomien forbedret, og samme år blev det fornemme trofæ, Stjer
nepokalen, erobret til ejendom. Til gengæld måtte klubben sige
farvel til lokalet i bryggeriet, da bygningerne pga. Hovedvejens
udvidelse definitivt skulle rives ned. Ved fælles hjælp og hurtig
tilladelse fra myndighederne lykkedes det at få rejst en ny om
klædningsbygning ved Solvangsvej. Den blev taget i brug i okto
ber 1939.

GIC afholder sportsuge på Den Kommunale Idrætsplads, 6 august 1944
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Siesta efter udvidelse og ombygning, ca. 1935

Siesta — restaurant og forsamlingshus
å Hovedvejen 77, mellem hjørnet af Banegårdsvej og
vandtårnet, fandtes engang en bygning, som var kendt
af hvert barn i byen. Det smukke hus blev under navnet
Siesta anvendt både som restaurant og forsamlingshus, og det
skulle gennem næsten 50 år fungere som byens sociale midt
punkt. Nu er huset borte og afløst af en stor etagebygning, som
rummer både lejligheder og kontorer.

P

For at forstå baggrunden for husets tilblivelse må vi endnu en
gang vende tilbage til gårdejer Anders Christiansen (1849-1923),
hvis betydning for Glostrup vanskeligt kan overvurderes.
Anders Christiansen var søn af gårdejer Christian Hansen og
hustru Maren Hansdatter i Harrestrup. I 1880 blev han gift med
Inger Rasmusdatter (1853-1935), hvis fader, Rasmus Olsen,
ejede Kildegården i Glostrup. Et par uger efter brylluppet over
tog det unge par Kildegården, hvor de kunne starte deres nye
tilværelse.
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I 1888 solgte parret gårdens bygninger, men markerne beholdt
de og opførte en ny gård på det sted, som senere blev kendt
som Hovedvejen 75. Ca. 1906 opførte Anders Christiansen end
nu en bygning, nemlig på nabogrunden mod vest, Hovedvejen
77, hvor han tilbragte sine sidste år.

Huset på Hovedvejen 77 blev i sommeren 1933 overtaget af
Arbejdernes Fællesorganisation. Man gik straks i gang med at
udføre den store plan, nemlig at skabe en ”mondæn restaurant
med tidssvarende selskabslokaler - en stor sal med balkon til
1.000 mennesker og en lille sal til 100 mennesker”.

Der blev afholdt mange fester på Siesta, ca. 1935

Dernæst blev der indlagt centralvarme, indrettet baderum og
frokoststue. Da man gerne så unge mennesker som gæster og
samtidig ønskede at holde støjniveauet nede, blev der etableret
et særligt ”aflukke” til ungdommen.
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I arbejderbevægelsen var der både tilhængere og modstandere
af projektet, og det gjaldt ikke mindst spørgsmålet om spiritus
bevilling. Sagen gik dog i orden, og 9. december 1933 kunne
organisationens medlemmer endelig holde indvielsesfest.
Der var imidlertid fortsat diskussion, om det var en rimelig op
gave for en faglig organisation at drive restaurant. Resultatet af
diskussionerne endte efter nogle år med en sejr for modstan
derne af projektet, og Siesta blev solgt til en privat køber.
Siesta skulle gennem årene få adskillige ejere og værter, men
uanset ledelsen blev det hurtigt stedet, hvor folk i Glostrup
mødtes. Huset blev for de næste to generationer af byens bor
gere ramme om en lang række arrangementer. Der var bl.a. tale
om forenings fester, danseopvisninger (Ella Kofoeds Dansesko
le), idrætsopvisninger, politiske møder og dilettantkomedier.
En særlig Glostrup-begivenhed var de velbesøgte, årlige skole
komedier, som i mange år blev opført her.

Pigegruppe opfører en revy på Siesta en gang i 1930'erne
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Vesterled: Søndre Ringvej lodret til højre og Hovedvejen foroven på tværs, 1954

Kampen om Vesterled

I

Brøndby Kommune, syd for jernbanen og vest for Søndre
Ringvej, findes et område kaldet Vesterled. Det udgør ca.
300 tønder land, som i begyndelsen af 1920’erne blev ud
stykket til haveby fra gården Ragnesminde.

Havebyens beboere var naturligt nok repræsenteret af en
grundejerforening, og dens opgave var bl.a. at forhandle med
Brøndbyernes Sogneråd. Man havde en række ønsker, bl.a. en
ordentlig vandforsyning samt kloakering, som man forelagde
rådet. Det kom der ikke noget ud af, tværtimod blev forholdet
mellem de to parter dårligere og dårligere.
Haveforeningen følte sig afvist og diskrimineret med stigende
irritation til følge. I 1935 nåede vreden sit højdepunkt. Bestyrel
sen afsendte et brev direkte til Indenrigsministeriet, hvori man
bad om at få hele Vesterled overført til Glostrup Kommune. In
denrigsministeriet sendte straks ønsket videre til udtalelser i de
berørte sogneråd.
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I Brøndby havde man intet at indvende, og det gjaldt både det
borgerlige flertal og den socialdemokratiske opposition. I Glo
strup derimod stillede man krav. Man ville da gerne modtage
Vesterled, men samtidig ønskede man nogle ret markante græn
sereguleringer til fordel for Glostrup.

Nu fulgte nogle komplicerede forhandlinger, og lettere blev de
ikke, da socialdemokraterne i Brøndbyerne pludselig ændrede
holdning og nægtede at give slip på Vesterled. Man havde fået
kolde fødder og frygtede, at kommunen ville blive for svag og
måske ende med at miste sin selvstændighed. Selv i Vesterled
var der kræfter, der talte mod afståelse, og den borgerlige grup
pe følte sig nu så isoleret, at også den skiftede side og nægtede
at føre flere forhandlinger med Glostrup.

Man kan spørge sig selv om, hvad Glostrups sogneråds formand
Valdemar Hansen egentlig håbede at opnå? Drejede det sig
overhovedet om Vesterled, om andre grænsedragninger eller om
noget helt andet?
Svaret på det spørgsmål kom frem i Roskilde Tidende, da sog
nerådsformanden udtalte følgende om Brøndbyernes bekym
ringer for fremtiden: Ja, hvis så er, så hellere lægge begge Kommuner
sammen. Det ville være det rigtige, men det ville nok ikke kunneforstås af
ret mange.
Tanken om en sammenlægning var en barsk mundfuld for man
ge i Brøndbyerne. Men forslaget havde også sine tilhængere.
Ikke så få mente, at en sådan storkommune ville kunne udnytte
en fremtidig økonomisk udvikling langt bedre, end hvis de stod
hver for sig. Samtidig (marts 1937) skiftede det politiske flertal
i Brøndbyerne til fordel for Socialdemokratiet. I Glostrup fort
satte Valdemar Hansen med et komfortabelt flertal.
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Fra Indenrigsministeriet pressede man på for at komme videre
med forhandlingerne, men da det ikke viste sig muligt, beslut
tede man simpelthen at sætte afstemningen i værk. Der blev
trukket en tydelig grænselinje på et kort, så alle kunne se præcis,
hvad det drejede sig om. Området berørte i alt ca. 800 menne
sker.
Sogneråds formand Valdemar Hansen udtrykte på et oriente
ringsmøde på Siesta, at ingen i Glostrup Sogneråd ville mod
sætte sig en eventuel indlemmelse af Vesterled.
I Brøndby og i Vesterled var der stadig uenighed. Det nye so
cialdemokratiske flertal havde fået en repræsentant, som ønske
de afståelsen, indvalgt i sognerådet.
Selve afstemningen fandt sted 12. august 1937 og endte som
følger. Glostrup Kommune: Ja: 772, nej: 379. Indlemmelsesom
rådet: Ja: 179, nej: 55. Resten af Brøndbyernes Kommune: Ja:
47, Nej: 300.

De fleste regnede herefter med, at løbet var kørt. Men Brønd
byernes Sogneråd nægtede at give op. Et par uger efter afstem
ningen tilbød man at råde bod på det, som havde udløst hele
striden, nemlig have foreningens klager over manglende vand
forsyning og kloakering.
Det var i sidste øjeblik. Københavns Amtsråd skulle acceptere
indlemmelsen, før den kunne træde i kraft, og dertil krævedes et
flertal på to tredjedele af medlemmerne. Amtsrådet så på sagen
og konkluderede, at den burde afvises, nu hvor Brøndbyernes
Sogneråd havde lovet at imødekomme klagerne. Det samme
sagde Indenrigsministeriet, og det blev derefter bestemt at se
bort fra den netop afholdte afstemning.
Vesterled skulle fortsat være en del af Brøndbyernes Kommune.
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Premier Is, Hovedvejen 155, under opførelse, 1937

Premier Is
e økonomisk hårde tider satte selvsagt også deres
præg på Glostrup. Fra begyndelsen af 1920’erne sås
stigende arbejdsløshed med deraf afledt mindre efter
spørgsel. Det betød færre investeringer, hvilket forstærkede den
negative udvikling. Det store børskrak i New York i 1929 sendte
chokbølger gennem det internationale samfund og forstærkede
krisen dramatisk.
Der skulle gå knapt 10 år, før det begyndte at lysne lidt. I Glo
strup kom dette bl.a. til udtryk ved, at man i 1938 oplevede den
store glæde at få en ny, stor fabrik til byen.

D

Baggrunden for den nye virksomhed var både dansk og inter
national. Dens grundlægger kom oprindelig fra Vendsyssel, og
hans navn vil for altid være forbundet med produktion af flø
deis i stor stil. Navnet var John M. Larsen, og han udvandrede
til Amerika, hvor han skabte sig stor succes. Hans opfindelse af
en ny type ammoniakkompressor skulle i løbet af få år revolu
tionere hele flødeisindustrien.
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Larsen foretog en lang række rejser, bl.a. til Danmark. I 1918
kom han til Esbjerg, hvor han startede produktion af krystalis
til fiskeindustrien. I 1927 fortsatte han succes’en med endnu en
fabrik samme sted. Den nye fabrik kom til at fremstille flødeis
og fik det ægte amerikanske navn, Premier Ice Cream.
I de følgende år lykkedes det at etablere et landsdækkende for
handlernet, og derefter var tiden inde til at bygge en ny, selv
stændig fabrik. Den kom som nævnt til at ligge i Glostrup, som
åbenbart stadig havde noget af sin gamle tiltrækningskraft i
behold. Fabrikken blev opført på Hovedvejen 155, og den blev
under navnet Premier Is indviet 28. marts 1938.

Virksomheden betjente sig i sin produktionsproces af den så
kaldte lynfrysning. Man sænkede ispinderammerne i en særlig
saltvandsblanding, som gjorde ispindene lynfrosne. Processen
afspejlede sig i navnene på produkterne, f.eks. Lyn Stang og
Lynfrossen Luxus Dessert Is. Arbejdet foregik i flerholdsskift,
og produktionen skete som en samlebåndsproces. Et hold på 20
personer kunne fremstille ca. 7.500 is pr. time.
Man var i de første årtier afhængig af rå is til opbevaring af pro
dukterne. Dette var meget pladskrævende, og det var derfor et
stort fremskridt, da moderne kølevogne overtog transportopga
verne. Nu kunne de kørende frostbokse uden problemer trans
portere de færdige produkter hvor som helst.
Som hævn for modstandsbevægelsens sabotage under Dan
marks Besættelse blev fabrikken i Glostrup ødelagt ved schal
burgtage 24. november 1944. Den blev dog hurtigt bygget op
igen og var produktionsklar allerede den følgende sommer.
Efter krigen kom nye produkter på markedet.
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Produktionen steg, dessertis ved middagsbordene i de små hjem
blev en ny trend. Den færdigpakkede vaffel med chokolade
overtræk blev et stort hit, som i firmaets jubilæumsår 1952 blev
produceret i 15.000 stk. dagligt.
Larsen-familien valgte i 1969 at afhænde virksomheden til den
amerikanske koncern, Beatrice Worldwide, men det berørte ikke
direkte fabrikken i Glostrup. Kunderne havde for alvor taget
produkterne til sig, og ikke mindst børnene gjorde, hvad de
kunne for at tømme de nyindkøbte dybfrysere.
Centraliseringsbølgen i dansk industri i 1980’erne ramte dog
også Premier Is. Man valgte at satse på fabrikken i Esbjerg, og
produktionen i Glostrup stoppede pr. 1. januar 1986. Det føl
gende år blev fabrikken solgt og efterfølgende revet ned.
På stedet findes i dag det store byggevarehus, Bauhaus.

I| Premier Is |!
LUXUS DESSERT IS
LYNFROSSEN
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Teknik og udvikling
lostrups store fremgang fra 1890’erne havde impone
ret omverdenen, og det var ikke uden selvfølelse, at
den tidligere nævnte Glostrup Vejviser for 1909 kun
ne berette om en by med stadig befolkningstilvækst, gasværk,
vandværk og gode vejforhold. Vejviseren lægger ikke skjul på, at
Glostrup er fremtidens by for den, der kan og vil. Her er næsten
alting muligt.

G

Medens vi i vore dage ser det som en selvfølge, at alle kom
muner råder over en teknisk afdeling med mange opgaver, var
det endnu i begyndelsen af 1900-tallet ikke således. Behovet
for daglig teknisk ekspertise eksisterede ikke. Skulle der opstå
en sag af særlig betydning, betjente man sig af rådgivende inge
niører, således som vi så det ved lægning af kloakrørledninger
langs Roskildevej i 1907, da vejen samtidig skulle anlægges med
chaussésten.

Således var forholdene indtil 1926, da sognerådet mente, at de
tekniske opgaver havde nået et omfang, der krævede en fast,
veluddannet mand ansat.
En sådan mand havde man faktisk
lige ved hånden. Hans navn var
Petersen (1899-1989), og han
var uddannet ingeniør.
Fra 1924 havde han været enga
geret af sognerådet til at lave en
samlet plan over eksisterende og
fremtidige kloakanlæg, dvs. en ana
lyse af den nødvendige kloakering
Helge Petersen, 1966
af Glostrup.
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Han var altså godt kendt af politikerne, og han blev nu med titel
af kommuneingeniør ansat til at forestå byens tekniske opgaver.
I de følgende 40 år kom Helge Petersen til at sætte sit præg på
udviklingen, og hans betydning for Glostrups historie, når det
gælder teknikken, kan derfor vanskeligt overvurderes.
Vi er så heldige, at
han i 1966 udgav
et lille hefte, hvor
han øser af sine
erindringer, og det
er lærerig læsning.
Vi hører bl.a., at
der var en betyde
lig modstand mod
hans ansættelse,
Tre stadsingeniører ved udgivelsen af De Dorste Ar. Fre
idet stærke kræfter de Hovmand, Helge Petersen og Poul Jørgensen, 1988
mente, at det var
spild af borgernes penge. Det er tydeligt, at han endnu 40 år
senere er berørt af udtalelserne, men samtidig glæder det ham at
se tilbage på en udvikling, som gjorde kritikken til skamme.

Helge Petersen fik til start anvist en arbejdsplads i sognerådets
mødelokale på Kommune Kontoret på Østervej 9. Det betød,
at han måtte pakke sine ting og flytte ud, hver gang sognerådet
skulle have møde. Disse primitive forhold varede indtil flytnin
gen til Bryggervillaen i 1927, da han endelig kunne glæde sig
over at få sit eget kontor.
Kommuneingeniøren havde selvfølgelig ansvaret for byens veje.
Opgaven bestod i begyndelsen af almindelig vedligeholdelse
med sten, grus, vanding og tromling. Nogle år senere påbegynd-
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Vejdamptromle på Stationsvej ved udmundingen af Solvej, ca. 1925

tes overfladebehandling med opvarmet kultjære, der blev påført
ved hjælp af en hånddrevet tjæremaskine. Samtidig kom der nye
vejopgaver, bl.a. færdiggørelse af gamle slaggeveje i Søndervangen og anlæggelse af nye veje i de netop udstykkede villakvarte
rer nord for Hovedvejen.

Til hjælp med at udføre arbejdet fandtes i Glostrup et lille antal
folk, som dog efterhånden blev flere. En såkaldt materielplads
til brug for vejvæsenet blev indviet på Toftevej i 1939.
I de tre landsbyer Avedøre, Hvissinge og Ejby fandtes fortsat
blot en enkel ansvarlig person, som dog nu fik løn for arbejdet.
Når det gjaldt kloakvæsenet, var der to problemer. Det ene ved
rørte selve ledningssystemet, som endnu var under udbygning
og derfor mangelfuldt. Det andet var forureningen af Rosenåen, som afvandede Glostrup og endte sit løb i Køge Bugt.
Efter en kendelse i 1907 havde man anlagt en primitiv septik
tank og håbede nu, at spildevandet ville bundfælde sit snavs her
og derefter fortsætte sin færd i nogenlunde ren tilstand.
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Indvielse på Toftevej af ny materielplads for Glostrup Vejvæsen, 1939

Det gik dog ikke som ønsket, og svaret på det blev opførelsen
af et moderne renseanlæg ved Gyvelvej i årene 1935-1936. An
lægget blev udvidet i 1945 og senere afløst af Avedøre Kloak
værk.
Byen voksede som nævnt med flere beboere og nye kvarterer.
Antallet af indbyggere i Glostrup Kommune (med tallet for
Glostrup by alene i parentes) var i årene 1901,1921 og 1940
som følger: 1901: 2.057 (1.174), 1921: 3.836 (2.792), 1940: 8.623
(6.836).
Trods kriser og problemer har byen klaret sig igennem. Fra ca.
1920 begyndtes udstykninger omkring Nørre Allé, og snart
fulgte flere efter. Netop når det gælder udstykning og salg af
fast ejendom i denne periode, er der et navn, som man ikke
kommer udenom, nemlig kommunelærer Edv. Hansen, som han
konsekvent kaldte sig.

Edvard Hansen (1890-1970) var søn af en gårdejer i Baldersbrønde. Han blev i 1918 gift med Dorthea Margrethe Wienike,
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der var adoptivdatter af førstelærer Carl Georg Ludvig Wienike.
I 1912 dimitterede han fra Jonstrup Seminarium og fik i 1913
ansættelse som lærer ved Glostrup Kommuneskole.
I 1927 købte han Erdalsgården og udstykkede jorden omkring
Erdalsvej, som blev anlagt af ham. Senere købte han Kirkebak
kegård, hvis marker han frem til 1941 udstykkede til Solvangs
kvarteret.
Edvard Hansens omfattende ejendomshandler umuliggjorde
hans fortsatte arbejde ved Glostrup Kommuneskole, og han
fik derfor i 1935 orlov for i 1937 helt at forlade skolevæsenet.
Samme år (1937) blev han valgt til sognerådet, hvor han sad
indtil 1950.
I årene 1926-1958 var han formand for Glostrup Grundejer
forening, og han fik som sådan stor indflydelse på vigtige be
slutninger. Det blev desuden gennem årene til adskillige andre
tillidsposter.
To reklametryksager for udstykningerne i Solvangskvarteret er
bevaret på Glostrup Lokalhistoriske Arkiv, og heri ses bl.a. en
kortskitse over Glostrup med tydelig angivelse af anlagte veje
i 1934. Her findes også interessante oplysninger om den tids
Glostrup Kommune.
Glostrups udvikling mod slutningen af perioden (1940) kan
aflæses i antallet af forretningsdrivende. I Glostrup by fand
tes nu 25 købmandsforretninger oplistet i den lokale vejviser,
og der var næppe den vare eller ydelse, man ikke kunne finde i
byen. Her handlede ikke blot Glostrups egne borgere, men også
folk fra oplandet har jævnligt haft ærinde i byen med de mange
tilbud. Glostrups stilling som Vestegnens uformelle hovedstad
stod urokket.
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To kunstnere i Glostrup
n af Danmarks succesrige kunstnere boede i Glostrup i
de sidste år af sit liv. Han var døbt Ib Just Andersen
(1884-1943), men han foretrak at undlade det første
navn og blot kalde sig Just Andersen.
Han var født på Grønland, hvor faderen, Niels Frederik Ander
sen, havde den betroede post som inspektør for Nordgrønland.

E

Just Andersen i sit hjem i Glostrup, 1941

Drengen udviste tidligt store kunstneriske anlæg, som især ud
møntede sig i en lang række dygtigt udførte tegninger fra den
storslåede grønlandske natur.
Da Just Andersen var ca. 10 år, flyttede familien til Danmark.
Faderen døde allerede i 1900, og den unge mand måtte ud og
finde sig en beskæftigelse. Han forsøgte sig med flere forskellige
kunstneriske uddannelser, og talent var der nok af.
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Til gengæld rakte tålmo
digheden ikke til at gen
nemføre nogen af dem.
I stedet gik han sine egne
veje, og i 1915 fik han held
til at etablere et lille værk
sted for guld- og sølvar
bejder.
Forholdene var yderst be
skedne, men det var pro
dukterne til gengæld ikke.
Tværtimod vakte de stor
anerkendelse hos kunst
kendere, og især hans
guldarbejder blev rost.
Modeltegning udført af Just Andersen
Kunstindustrimuseets in
spektør, Emil Hannover, var så begejstret, at han købte flere af
den ukendte kunstners arbejder. Just Andersen var på vej til at
blive et kendt navn.

Den 5. oktober 1915 giftede han sig med Alba Matilde Lykke,
der var uddannet ciselør, og samtidig opnåede han både plads
på kendte udstillinger og flere legater.

I 1919 overtog Boghallen ene forhandling af Just Andersens ar
bejder, og ægteparret fik råd til at leje et stort værksted på Gam
mel Kongevej. Antallet af medarbejdere voksede i den følgende
tid til ca. 150.
Just Andersen ønskede at skabe kunst for de mange. Prisen
skulle være overkommelig, og da guld og sølv under 1. verdens
krig blev vanskeligt at opdrive, fik han øjnene op for de mulig-
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heder, der lå i at arbejde med tin. Hans arbejder i dette materiale
blev mode blandt tidens unge, og interessen bredte sig hurtigt til
vore nabolande.

Samtidig udførte han en lang række arbejder i bronze. Da prisen
på dette materiale imidlertid også blev for høj, opfandt han en
bly-antimonlegering, som han navngav efter sin fødeø, Disko.
I 1929 oprettede han sit eget firma med salgslokaler på Ama
gertorv. Hustruen klarede administration og økonomi, og pro
duktionen nåede nye højder. Virksomheden var blandt landets
førende, når det gjaldt eksport af kunstindustrielle produkter,
og han vandt både hæderspriser og kunne afholde udstillinger i
storbyer verden over.

I begyndelsen af 1930’erne mødte han en dame ved navn Es
ther Nielsine Jakobine Lund. Han blev via hende grebet af spi
ritismen, og det endte med skilsmisse fra Alba Matilde, som dog
vedblev at føre firmaets forretninger. I 1936 flyttede han med
sin nye dame til Glostrup, hvor han lod opføre en villa på Pop
pelvej 3. De to blev borgerligt viet 17. maj 1938.
Just Andersen var sig sin berømmelse meget bevidst. Således
opgav han ikke sin korrekte adresse, men skrev blot ”Solvangen
Glostrup”, velvidende at postbuddet ikke ville være i tvivl.
Han var tydeligt tilfreds med sin nye tilværelse i Glostrup. Nogle
måneder før sin død blev han interviewet i radioen i anledning
af en udsendelse om netop Glostrup. Her talte han med stor
glæde om byen.

Medens Just Andersen som repræsentant for kunsten i Glostrup
var en kortvarig affære, havde byen i mere end 30 år glæde af en
anden kendt kunstner. Hans navn var Jørgen Windfeld-Schmidt
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(1885-1953), som omkring 1920 slog sig ned i et idyllisk hus på
Mellemvej 4. Huset er for længst revet ned, og Mellemvej funge
rer i dag som parkeringsplads bag nutidens Superbrugsen.

Jørgen Windfeld-Schmidt, 1942

Jørgen Windfeld-Schmidt var født på Nørrebro som søn af
sadelmager og dekoratør Jørgen Frederik Windfeld-Schmidt og
hustru Kathrine Reesen. Han blev udlært maler, men ønsket om
en kunstnerisk livsbane bragte ham i årene 1904-1906 på stu
dietur til Tyskland. Vel hjemkommet herfra giftede han sig 27.
november 1906 med Elisabeth Magdalene Hansine Vilhelmine
Rygaard (1887-1974).

Det kunstneriske gennembrud kom lidt tilfældigt. WindfeldSchmidt udførte — vel nærmest for sin fornøjelses skyld — to
små relieffer af kong Christian 10. i generalsuniform. Kyndige
folk sagde god for kvaliteten, og kort tid efter fik han tilladelse
til at sætte dem i produktion. I marts 1915 blev han modtaget i
audiens hos majestæten, som fik overdraget et bronzeeksemplar
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og udtalte sig rosende om udførelsen. Senere blev det ene relief
i en lidt ændret udgave fremstillet i 100 eksemplarer og solgt til
fordel for flyvevåbnet.
Den unge kunstner var med ét slag blevet kendt, og bestillinger
ne begyndte at strømme ind. Det var især portrætter, der stod
på ordrelisterne, og det gjaldt ikke mindst portrætmedaljoner til

Windfeld-Schmidt var som de fleste danskere døbt i Folkekir
ken, men han konverterede i 1918 til katolicismen. Forbindelsen
til det katolske Danmark gav sig udslag i en lang række bestil
lingsarbejder, bl.a. en buste af den kendte danske digter Johan
nes Jørgensen, som selv var konvertit.

En særlig vigtig forbindelse blev knyttet til direktør Helge Ja
cobsen, der både var katolik og mangeårig direktør for Ny
Carlsberg Glyptotek. Helge Jacobsen blev en slags mæcen for
Jørgen Windfeld-Schmidt.

Hulvej ved Østervej. Maleri af Windfeld-Schmidt, 1925
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En lang række katolske kirker og institutioner landet over kom i
de følgende år til at nyde godt af kunstnerens dygtighed og flid.
Den økonomiske succes steg ikke kunstneren til hovedet. Han
forblev hele livet en mand af flid, korrekthed og sparsomme
lighed. Med svingende indtægter og 14 børn at mætte i det lille
hus på Mellemvej har det sidste også været en nødvendighed.
I hans atelier kunne man se følgende kendte citat fra katolske
munkeordener: Ora et labora (bed og arbejd), og det har været en
ganske dækkende indskrift for den regelrette kunstner.
Han arbejdede mest som billedhugger, men han havde også ev
ner for maleriet.
I 1939 havde han fernisering på en separatudstilling i Den Fries
udstillingsbygning på Østerbro. Her kunne man bl.a. se por
trætter af kongelige og adelige — og kendte folk fra Glostrup.
Det var folk som Enrique Fischer (lakridsfabrikken), Valdemar
Hansen (sognerådsformand), Rudolf Thomsen (bankdirektør),
Ernst Winther (førstelærer) og Charles Nedermark (provst).
Kunstanmelderne var nu ikke overvældende begejstrede. De
fandt portrætterne stive og kedelige, medens de var mere til
fredse med de landskabsbilleder, der også var at finde på udstil
lingen.
Windfeld-Schmidt havde en særlig glæde i at fremstille kruci
fikser, og hertil anvendte han forskellige materialer. Foran Glo
strup Kirke findes endnu et trækrucifiks fra hans hånd, og det
blev indviet ved en højtidelig ceremoni langfredag 1942. Talen
blev holdt af biskop H. Fuglsang-Damgaard, hvorefter provst
Charles Nedermark sagde nogle få ord.
Andre krucifikser blev udført for forskellige opgavestillere i lan
det.
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Windfeld-Schmidts krucifiks ved kirken indvies, 3. april 1942

I Glostrup udførte Windfeld-Schmidt i nogle vintre diverse
sneskulpturer, som ved en indsamlingsbøsse skulle skaffe penge
til velgørende formål, men det ubestandige danske vejr var dog
ofte en alvorlig forhindring.

Den mest kendte af hans sneskulpturer viste en finsk soldat på
udkig efter fjenden. Det var under den finsk-russiske vinterkrig
i 1939-1940, og skulpturen blev omtalt både i dansk presse og i
Finland. Sympatien for de nødlidende finner gav mange penge i
indsamlingsbøssen det år.
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Globus Cycler nær Hovedvejen saboteres, 6. juni 1944

Danmark besat
(1940 -1945)
En ny verdenskrig

indre end 15 år efter afslutningen af 1. verdenskrig
med dens millioner af døde og lemlæstede blev de
mokratiet i Tyskland sat ud af kraft. De nye magt
havere kaldte sig nationalsocialister eller nazister, og de ønskede
først og fremmest revanche for det forsmædelige nederlag i
1918. Under deres leder, Adolf Hider, startede en kraftig mili
tær oprustning, og det lykkedes samtidig at udvide riget, uden
der blev løsnet et skud.
Vestmagternes ledere protesterede, men de var villige til at
strække sig langt for at undgå en ny krig, hvad man jo egentlig
godt kan forstå. Problemet var bare, at Hitler kynisk udnyttede
demokratiernes svaghed.
Vi skal helt frem til september 1939, før Frankrig og England
sagde stop. Tyskland fik at vide, at et angreb på Polen ville ud
løse væbnet konflikt. Hitler ignorerede advarslen, og 2. verdens
krig var en realitet.

M

Den danske regering forsøgte sig med samme politik som under
forrige krig. Man erklærede sig neutral og håbede, at landet kun
ne undgå egentlige krigshandlinger. Imens nedkæmpede Hitlers
hære Polen, hvis vestlige og centrale dele blev besat. Det skete i
god forståelse med Sovjetunionens leder, Josef Stalin, som lod
russiske tropper besætte de østlige dele. Frankrig og England
følte sig ikke militært parate til at gribe ind i kampene, og vinte
ren 1939-1940 forløb uden krigshandlinger i vest.
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I foråret 1940 slog Hitler til igen. I april gik det ud over Dan
mark og Norge, som begge blev besat af tyske tropper. I maj
juni fortsatte Tyskland den militære succes ved at nedkæmpe og
besætte Holland, Belgien og Frankrig. Hitler stod på sin magts
tinde.
Her skal ikke berettes yderligere om hverken krigshandlinger
eller andre begivenheder på verdensscenen. Det må være nok
at slå fast, at det skulle vare lige til 1945, før Hitler var slået og
krigen i Europa forbi.

Danmark besættes: tvsk krigsflyver over lijbv, 9. april 1940
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Tog lastet med tysk krigsmateriel. Bagest Østbroen, april 1940

Dagliglivet i de første krigsår
en 9. april 1940 kom krigen til Danmark. Tyske trop
per var blevet landsat bl.a. i København og Korsør, og
det var de sidstnævnte som ad Roskilde Landevej mar
cherede gennem Glostrup på vej mod København. Tilskuere
på Hovedvejen så på de fremmede soldater med en blanding af
undren og bekymring. Byen havde, som det vil vides, ikke været
besat af fremmede soldater siden den engelske invasion i 1807.
Ingen anede, hvad der nu skulle ske.

D

Tilfældigvis skulle der være sognerådsmøde samme dag, og det
blev ikke aflyst. Der kunne også være nok at tale om, og des
uden lå der en direkte ordre fra regeringen til de kommunale
myndigheder om at fortsætte de daglige forretninger og etablere
forbindelse med de lokale, tyske chefer.
Sogneråds formand Valdemar Hansen så problemer forude, og
han nedsatte derfor et tremandsudvalg til at klare eventuelle,
pludseligt opståede kriser. Udvalget bestod af sognerådsfor
manden selv, næstformand J.N. Johannesson (1883-1957) og
formanden for den borgerlige gruppe, Edvard Hansen.
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I de følgende uger og måneder lagde det første chok sig grad
vist. De daglige opgaver skulle klares og livet gå videre. Tilvæ
relsen var selvfølgelig blevet lidt mere besværlig, men alt i alt gik
de første krigsår uden de store problemer.
Skammen og bitterheden blev gemt i et hjørne af bevidsthe
den. Men gemt var ikke glemt, og bedre blev det ikke af, at man
ustandselig blev mindet om de nye forhold: tyske soldater på
Hovedvejen, mørklægningsgardiner i hjemmene, varerationering
og kulde. Med tre på hinanden følgende meget kolde vintre var
det, som om naturen selv holdt landet i et jerngreb.

Under de forhold er det ikke sært, at der gik en stærk natio
nalfølelse gennem landet. I sommeren 1940 bredte de såkaldte
alsangsstævner sig, og de kulminerede 1. september med ar
rangementer over hele landet. Glostrup Kommune havde stillet
Rådhushaven til rådighed, og trods blæst og kulde mødte 1.5002.000 mennesker op og sang de nationale sange.
Valdemar Hansen åbnede stævnet, der sluttede med en tale af
provst Charles Nedermark om Danmarks frelse. Tyskerne ac
cepterede den stilfærdige demonstration, som set fra deres side
var temmelig harmløs.

Tobaksmark på Brdr. Mohrs gartneri i Hvissinge, 12. september 1943
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Varemanglen var irriterende, og en enkelt kundegruppe var sær
ligt nødlidende. Det mente den i hvert fald selv, og her tænkes
på tobaksrygerne. Tobak var næsten ikke til at opdrive, og en
sjælden vare blev pludselig en meget eftertragtet vare. Folk, som
ellers aldrig havde røget, fik pludselig smag for nikotinen, og det
gav sig forskellige kreative udslag.

Cigarerne fra Brdr. Mohr opbevares nu på Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Det skete også i Glostrup, hvor Hvissinges store og succesrige
gartneri, Brdr. Mohr, begyndte at omlægge til tobaksdyrkning. I
1944 kulminerede produktionen med anvendelse af et areal på
16 tdr. land til formålet. Efter høsten blev tobaksbladene syet
fast på tørresnore, og det arbejde blev udført af et par hundrede
damer på Spirgården i Ejby.
Efter sigende lod kvaliteten meget tilbage at ønske, men rygerne
kunne dog få noget at dampe på.
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Tyskerne havde fra starten erklæret, at de ikke ville blande sig i
Danmarks indre anliggender. De fleste regnede derfor med, at
de kommunale valg, der efter reglerne skulle afholdes i marts
1941, også ville blive afholdt. Det skete imidlertid ikke. Besæt
telsesmagten ville ikke risikere opløb eller agitation, så man
forbød simpelthen valgene. Kommunalbestyrelserne måtte fort
sætte, således som de nu engang var sammensat.
Det planlagte rigsdagsvalg i 1943 var noget af et problem for ty
skerne. De var selvfølgelig helst fri for danskernes demokratiske
udgydelser, men på den anden side skulle landet gerne fremstå
som et mønsterprotektorat, hvor alt fungerede på bedste vis.
Tyskerne valgte den sidste løsning, og folk myldrede til stemme
urnerne: stemmeprocenten nåede historiske 91,1.

Bare seks uger senere accepteredes også afholdelse af kommu
nale valg. Der blev i Glostrup opstillet fire lister, hvor antallet af
vundne mandater ses i parentes:
Socialdemokratiet (6), Radikale Venstre (1), Det Konservative
Folkeparti (3) og Borgerlisten (1).
Nogle vil måske undre sig over, at de lokale nazister ikke ses i
valget. De havde hovedkontor på Hovedvejen 107, hvorfra de
udøvede deres propaganda. Efter Hiders angreb på Sovjetunio
nen i juni 1941 indrettede de hvervekontor til kampen mod
bolsjevismen. De opnåede dog aldrig særlig meget støtte i Glo
strup, og de var trods alt kloge nok til ikke at kaste sig ud i et
pinligt valgnederlag. Så foretrak de helt at undlade at opstille.

Socialdemokratiet havde stadig flertal alene, og sogneråds for
manden hed fortsat Valdemar Hansen. Stemmeprocenten var
på blot 72,4.
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En ny fabrik i Hvissinge: Paul Bergsøe & Søn, 12. september 1943

Paul Bergsøe & Søn
en økonomiske krise efter børskrakket i New York
havde ramt Glostrup. De gode tider med nye virk
somheder og stadig flere arbejdspladser var forbi.
Nye, barskere tider havde holdt deres indtog, men selv om det
måske har føltes sådan, så var de trods alt ikke endeløse. I mid
ten af 1930’erne begyndte trykket at lette en smule, og i 1938
kunne man, som vi så, byde en ny fabrik, Premier Is, velkom
men til byen.

D

Omtrent samtidig begyndte en større byggevirksomhed at ud
folde sig i Hvissinge. Den kommende fabrik havde domicil på
Frederiksberg, men den havde behov for at komme ud af byen
hurtigst muligt. Der var tale om et familieforetagende, startet af
ingeniør Paul Bergsøe (1872-1963), som siden havde inddraget
sønnen, Svend Bergsøe (1902-1985), i ledelsen.
Problemer i forbindelse med byggeriet gjorde, at der skulle gå
mere end tre år, inden fabrikken stod klar til indvielse. Til gen
gæld blev den, på godt og ondt, af stor betydning for Glostrup
Kommune.
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Baggrunden for virksomheden var en opfindelse til aftinning af
blikaffald, som Paul Bergsøe havde gjort i 1899. Sammen med
en kompagnon erhvervede han i 1902 ejendommen Bülowsvej
34 på Frederiksberg, og de to begyndte at opkøbe blikaffald.
Desværre havde nogle tyskere fået samme gode idé, og de
kunne tilbyde deres leverandører bedre priser, end danskerne
kunne. En truende fallit blev med nød og næppe afværget, da
Paul Bergsøe i 1906 indgik en såkaldt frivillig likvidation. Ingen
forventede herefter at høre mere fra ham.

Paul Bergsøe startede sin virksomhed på Bülowsvej på Frederiksberg, 1904

Den unge ingeniør nægtede imidlertid at give op. Han fik sine få
medarbejdere overtalt til at vente med lønudbetaling og gøre et
nyt forsøg. Man gik i gang med opkøb af tinstaniol, som tidens
ostehandlere anvendte. Staniolen blev sammen med vinkapsler,
som indeholdt så meget som 5% tin, omsmeltet til loddetin.
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Lugten var forfærdelig, og naboerne klagede, men den økono
miske succes lod ikke vente på sig. Samme år kunne Paul Bergsøe med begejstring konstatere, at han var i stand til at betale
renterne på sine mange lån.

Fremgangen fortsatte i de følgende år. Nu påbegyndtes opar
bejdning af zinkaffald, og fabrikken blev udvidet. I 1913 var alle
finansielle vanskeligheder overvundet, og under 1. verdenskrigs
råvaremangel kom Bergsøe til at fremstå som nationens red
ningsmand.
Krisen umiddelbart efter krigen ramte Bergsøe hårdt. Som tid
ligere nævnt styrtdykkede priserne, og virksomhederne kunne
ikke klare deres forpligtelser. Landmandsbanken krakkede.
Bergsøe stod igen i en alvorlig krise.
Sønnen, Svend Bergsøe, havde ikke haft succes som skoleelev.
Hans forældre havde i 1926 sendt ham til England på en såkaldt
dannelsesrejse, men da fabrikken nu var i nød, blev han kaldt
hjem til undsætning. Ganske vist havde han ingen uddannelse,
men han havde tre andre ting, som var lige så vigtige: sin faders
tillid, en håndbog i kemisk analyse og hjælpsomme medarbej
dere.
Langsomt, men sikkert, lykkedes det ham at vende udviklingen,
da børskrakket i New York i 1929 pludselig slog det hele i styk
ker. Metalpriserne styrtdykkede, og både fader og søn begyndte
at miste troen på, at firmaet kunne overleve.

Oven i det hele kom der stadig flere naboklager over støj og
røg. Med hjælp fra den juridiske ekspertise lykkedes det at købe
lidt tid, men det var klart, at fabrikken måtte ud af byen meget
hurtigt. Man måtte se at finde et egnet sted i Københavns om
egn, men det var lettere sagt end gjort. Det forholdt sig nemlig
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sådan, at Københavns Kommune havde erhvervet sig forkøbs
ret til alle gårdene.
Redningen kom fra Svend Bergsøes onkel, der var rosengartner,
og i al hemmelighed betroede ham følgende:
Jeg kender en gårdejer i Hvissinge, som har en gårdpå 65 tdr. land. Den
har 80 køer og nogle grise, og den hedder Fraligsgården,fordijorden ligger
fra, dvs. bortefra gården. Næstefredag eftermiddag udløber kommunens
option, men den skalforlænges en af deførste dage i næste uge, så du har
kun selve weekenden til at købe gården.
Svend Bergsøe slog til med jubel; ikke flere naboklager, masser
af plads, bl.a. til en skibbygningshal på 190 tons anskaffet fra
Burmeister & Wains likvidationsbo. Man skrev 1. juli 1937.
Tre forskellige arkitekter og ingeniører skulle afløse hinanden,
før byggeriet i Hvissinge endelig efter tre år stod færdigt. I mel
lemtiden brød 2. verdenskrig ud, og Danmark blev besat. Man
gel på tilførsler udefra gjorde, at Svend Bergsøe genoptog sin
faders gamle projekt, aftinning af blikaffald.
Indvielsen af den nye fabrik skete 24. januar 1941 under over
værelse af ledende politikere og industrifolk. Svend Bergsøe
benyttede lejligheden til at tilbagevise rygter om, at hans virk
somhed skulle fremstille krigsmateriel.

Paul Bergsøe, hans sønner og Bodil Kjer på fabrikken, 1952

Interiør fra Paul Bergsøe & Søn, ca. 1974

Efter befrielsen blev der vedtaget love med tilbagevirkende
kraft. Man ønskede et opgør med de virksomheder, som havde
samarbejdet eller handlet med den tyske besættelsesmagt, og
også Bergsøe kom under anklage. Det opslidende retsopgør va
rede i to år og endte i 1947 med frikendelse.

Virksomheden kunne atter komme i gang, og nu begyndte det
at gå stærkt. Allerede under krigen havde man erhvervet en filial
i Landskrona, og nu blev der opført virksomheder i både Norge
og Finland. I Hvissinge blev der rejst et nyt kontorbyggeri, og
man gjorde fremstød i Sydamerika. Antallet af medarbejdere
øgedes dramatisk.
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Bergsøes udflytning fra hovedstaden i 1941 var blevet betragtet
med undren og skepsis af andre virksomheders ledelser. Men
efter krigen ændrede det sig. Omegnskommunerne udarbejdede
byplaner med særlige arealer udlagt til industri, og fabrikkerne
begyndte i bogstaveligste forstand at se lyset.
Det fik stor betydning herude: I 1953 beskæftigede industrierne
på Vestegnen ca. 3.000 medarbejdere, i 1954 var tallet ca. 4.000,
og i 1958 nåede man op på ca. 6.000.1 de følgende år fortsatte
udviklingen til 30.000 medarbejdere i 1968.
Vestegnen var blevet Københavns nye, store industriområde.

Opsvinget i 1960’erne udryddede arbejdsløsheden, og pludselig
kom man i stedet til at mangle medarbejdere. Virksomhederne
så derfor ingen anden udvej end at importere arbejdskraft fra
udlandet.
Det var på dette tidspunkt, at de såkaldte fremmedarbejdere
begyndte at komme til landet. Hos Bergsøe & Søn havde man
så tidligt som i 1968 omkring 300 udlændinge beskæftiget, men
behovet var langt større.
Manglen på arbejderboliger gjorde det dog svært at tiltrække
folk, og Bergsøe prøvede at finde forskellige boligalternativer
til fremmedarbejderne. Samtidig forsøgte han at opnå tilladelse
til at opføre rækkehusbyggerier på egne arealer, og firmaet lok
kede folk med diverse personalegoder, f.eks. kolonihaver til de
ansatte.

I 1969 startede en udvikling, som skulle blive begyndelsen til
enden. Ligesom det havde været tilfældet på Frederiksberg,
begyndte beboerne nu også i Hvissinge at klage over virksom
hedens røg og forurening. Det var netop på dette tidspunkt, at
forureningsdebatten for alvor tog fart i Danmark, og firmaet fik
nok at gøre både med at forsvare og forbedre sig.
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Behandling af metalaffald, her akkumulatorer, på Paul Bergsøe & Søn, ca. 1972

Foreløbig klarede man skærene, og i 1977 kunne man fejre
75-års jubilæum og konstatere, at der var 400 mennesker be
skæftiget på fabrikken i Hvissinge, hvortil kom 1.600 fordelt på
32 filialer rundt om i verden.

De imponerende tal kunne dog ikke skjule en alvorlig krise. I
1978 blev 50 ansatte fyret fra fabrikken i Hvissinge, ogi 1979
satte den store oliekrise ind. Prisen på en af virksomhedens vig
tigste metaller, nemlig bly, faldt dramatisk, og samtidig tog na
boklagerne til i styrke. De nye, barske miljøkrav fra regeringen
løb op i et trecifret millionbeløb.
Betingelserne for en fortsat produktion var dermed ifølge le
delsen ikke til stede. I 1985 lukkede virksomheden, og et vigtigt
kapitel i Glostrups erhvervshistorie var en saga blot.
Til gengæld stod Glostrup Kommune med et kæmpeproblem,
nemlig den efterladte forurening fra det store firma. Nu be
gyndte en langstrakt diskussion om oprydning og ansvar.
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Historisk Selskab
esættelsens mørke og usikre tider havde fået danskerne
til at rykke tættere sammen. Ingen vidste, hvad fremti
den ville bringe. Kunne det tænkes, at Hitier vandt kri
gen, og man aldrig slap af med de ubudne gæster?
I Glostrup, som andre steder, turde man knap tænke tanken til
ende. I stedet drømte man sig tilbage til de gyldne tider før kri
gen og glemte rent, at de havde været slemme nok. Nu kom de
til at stå i et rosenrødt skær.

B

Det var på denne dystre baggrund, at en mand trådte frem med
et projekt. Hans navn var Poul Høyer (1904-1960), og han var
ingeniør af uddannelse. Hans bedrifter skulle dog komme til at
udfolde sig på et ganske andet felt. Han havde nemlig fået den
spændende idé, at der i Glostrup skulle skabes en forening for
den lokale historie.
Uanset hvordan det hele måtte gå, var alt under hastig foran
dring, og Glostrups centrale steder burde derfor foreviges via et
omfattende fotoprojekt, inden det var for sent. Samtidig skulle
der iværksættes en indsamling af ældre billeder, idet man bad
borgerne om at overdrage disse til foreningen, som så ville tage
hånd om dem på bedste vis.
Der skulle endvidere påbegyndes indsamling af gamle kort og
papirer, fulgt af undersøgelser af gårde og marker, lokal slægts
forskning og fordybelse i diverse lokale specialemner. Der skulle
i den forbindelse oprettes et lokalt arkiv, og samtidig skulle der
arbejdes på etablering af et egentligt museum i byen.

Med disse visionære tanker var Høyer langt forud for sin tid,
men det lykkedes ham alligevel at få nogle af byens centrale
skikkelser med på planerne.
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To lokalhistoriske ildsjæle: Poul Høyer og I<nud Hansen, 10. sepember 1944

Den 13. februar 1942 mødtes syv mænd på Glostrup Kom
munebibliotek og stiftede Historisk Selskab for Glostrup Kom
mune. Foruden Poul Høyer selv, der påtog sig opgaven som
næstformand, var det provst Charles Nedermark (formand), di
rektør Enrique Fischer (kasserer), lærer J. Ankjær Nørgaard (se
kretær), bibliotekar Frits Johansen (arkivar og registrator), fhv.
kommunesekretær (kommunaldirektør) Peter Petersen og Arne
Christensen (tegner).
De syv mænd gik straks i gang med opgaverne, og heldigvis steg
antallet af medlemmer støt. I april nåede man 17, og da første
år var omme, kunne foreningen glæde sig over 47 af slagsen.
En vigtig reklameværdi fik selskabet allerede i 1942, da man ud
gav bogen, Det Gamle Glostrup: 25 Tegninger. De meget smukke
tegninger var udført af lærer Stig Aagesen, medens Poul Høyer
og J. Ankjær Nørgaard var ansvarlige for tekstsiden. Bogen, som
havde forord af pastor Charles Nedermark, blev nærmest revet
væk af fortidshungrende glostruppere.
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Stig Aagesen og Poul Høyer i felten, her ved Hvissingegård, 1943

Den næste store opgave tog sin begyndelse i august 1943. Sel
skabet havde fået økonomisk støtte af sognerådet til sine am
bitiøse fotoplaner, og udstyret med et fornemt fotoapparat af
mærket Leica, farvefilm og et kort over byen var tre mænd nu
i gang med at fotografere de steder, der måtte påregnes at for
svinde først.
Det fremgår af en artikel i Folkebladet, at man ærgrer sig lidt
over ikke at være kommet i gang noget tidligere.
Desværre erjo allerede mangt og meget væk,, som vi gerne vilde have haft
med, men vi søger nu at redde Stumperne, hedder det i artiklen.
Man må sige, at projektet lykkedes. Det kom til at fortsætte i
mange år efter krigen, og den imponerende fotosamling, altså i
farve, befinder sig nu i sikkerhed på Lokalhistorisk Arkiv. Den
er i de seneste år blevet digitaliseret og dermed gjort tilgængelig
for arkivets brugere.
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Stig Aagescn og Poul Hover interviewer enkefru Ane Grondrup, 1943

Selskabets bestyrelse undergik diverse ændringer. Fra 1947 til
sin død i 1960 var Poul Høyer selv formand. Han var myreflit
tig, og det er ikke nogen overdrivelse at sige, at al vor grundlæg
gende viden om Glostrups historie kan føres tilbage til ham.
Han foretog undersøgelser, som han offentliggjorde i forenin
gens eget blad, Glostrup-Bogen, som udkom i årene 1948-1974.
Han drog byen rundt med sin faste fotograf, urmager Knud
Hansen, og interviewede folk. Sammen skabte de en spændende
dias-samling med tilhørende oplysninger, som blev forevist ved
velbesøgte arrangementer. Selskabets berømte egnsture bidrog
til den gode udvikling.
I april 1945 havde foreningen 79 medlemmer.
På et tidligt tidspunkt blev nabokommunerne inddraget i pro
jektet. Det betød i 1949 navneskift til: Historisk Selskabfor Glo
strup og Omegn. Det blev i 1961 præciseret til: Historisk Selskabfor
Glostrup, Brøndbyerne, Herstederne og Vallensbæk.
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Huse på Nordre Ringvej set mod nordøst. Bemærk den beskedne trafik, ca. 1950

Glostrup Boligselskab
ognerådsformand Valdemar Hansen havde længe haft pla
ner om at stifte et socialt boligselskab i Glostrup.

S

Det var der flere grunde til. For det første var det social
demokratisk politik at sørge for ordentlige, billige boliger til
mindrebemidlede. For det andet faldt mange arbejdere for fri
stelsen til at tage til Tyskland og arbejde, og han ville meget hel
lere bruge den lokale arbejdskraft til noget fornuftigt her i byen.
Endelig var Københavns Almindelige Boligselskab blevet stiftet
i 1920, og de var på offensiven overalt på Vestegnen, herunder
Glostrup. Valdemar Hansen ønskede naturligt nok lokal kontrol
over udbuddet af sociale boliger, ikke københavnsk dominans.

Initiativet skete ikke uden sværdslag med den borgerlige gruppe
i sognerådet. Gruppens leder, Axel Graff, talte ivrigt imod for
slaget, og Edvard Hansen, der jo ernærede sig som ejendoms
handler i stort format, erklærede uden omsvøb, at han ikke
kunne fordrage socialt boligbyggeri.
Socialdemokratiet havde imidlertid sit sikre flertal, og de fik
desuden støtte fra det radikale medlem, murermester og brand
inspektør Stephan Marius Thomsen. Et par dage senere, 16.
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december 1943, var Glostrup Boligselskab derfor en realitet.
Valdemar Hansen påtog sig selv opgaven som formand for
selskabets bestyrelse. Som næstformand udnævntes socialud
valgsformand J.N. Johannesson. Desuden bør nævnes et tredje
medlem, nemlig postassistent Niels Georg Sortsø (1897-1976),
som her træder frem på den politiske scene. Han skulle i årene
1961-1968 blive sin bys borgmester.

Da sognerådsformanden iværksatte sin politiske offensiv, var
han allerede klar til at opføre det første sociale byggeri under
Glostrup Boligselskab. Det skulle ske ved den nyanlagte Nor
dre Ringvej, og han havde på det tidspunkt aftalt det fornødne
med arkitekten, der ikke overraskende hed V.K. Jensen. Der var
også afgivet de nødvendige håndværkertilbud, og man mang
lede egentlig bare det vigtigste, nemlig bygningsmaterialer. Det
drejede sig især om tømmer, men det løste sig, og man kunne
endelig gå i gang.
Ca. IV2 år senere, dvs. efter befrielsen, i sommeren 1945, kunne
de første lejere flytte ind på Nordre Ringvej 16-22.
Knap havde man afsluttet byggeriet, før man fortsatte mod
nord. Næste forår var Nordre Ringvej 24-28 ligeledes klar til
indflytning.

Glostrup Boligselskab udvidede i de følgende år sine aktiviteter.
Man så bl.a. byggeri ved Brøndbyvestervej og ved Hovedvejen
nær Ringvej s kryds et.
Et særligt omfattende og meget imponerende byggeri var anlæg
gelsen af Stadionkvarteret. Der var en række arkitekter på opga
ven, der omfattede ca. 1.200 lejligheder samt diverse erhvervs
lokaler. De første lejligheder stod klar til indflytning i 1956, de
sidste i 1965. Selskabet skulle også komme til at stå for udbyg
ningen af Hvissinge, men det vil vi se på i et senere kapitel.
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Veje og transport
igets hovedstad stod naturligt nok i nær forbindelse med
nabobyerne. Der var fra gammel tid den kendte kystvej
. langs Øresund til Helsingør. Der var en vej over Farum
til byerne i Nordsjælland, og selvfølgelig kunne man komme ad
Frederikssundsvej til byen af samme navn. Gammel Køge Lan
devej ned langs Køge Bugt førte til den vigtige by, Køge, og en
delig var der den vigtigste af dem alle, nemlig Hovedvej 1 over
Roskilde til Korsør.

R

Allerede i 1920’erne fik myndighederne øjnene op for, at dette
ikke var tilstrækkeligt. Hvis en trafikant f.eks. skulle fra Glostrup
til Herlev, var det ikke særlig smart, at han skulle køre helt til
København og vende. Han kunne selvfølgelig krydse gennem
de små landsbyer mod målet, hvad mange utvivlsomt har gjort,
men heller ikke det var nogen god løsning.

Løsningen på problemet var selvfølgelig ringveje omkring Kø
benhavn, så trafikanterne i regionen kunne komme omkring
langt hurtigere og uden at belaste hovedstaden selv.
Midt i 1930’erne lå der planer klar, hvilket bl.a. ses af tidens
kort over Glostrup. Vi har tidligere nævnt Knudsvej, som var
navnet på vejstrækningen mellem kommunegrænsen til Brøndby
og Hovedvejen ved det senere Ringvejskryds.
Så tidligt som i 1935, året efter opførelsen af det store etagebyg
geri, Ringgården, skiftede vejen officielt navn til Søndre Ringvej.
Det ændrede nu ingenting i første omgang. Vejen var stadig af
samme beskedne bredde og benyttelsen ikke noget at prale af.
Men navnet gav løfter om en ny fremtid, hvis indhold ingen
kunne have den fjerneste forestilling om.
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Søndre Ringvej set fra Ringvejskrydset mod syd, 10. oktober 1943

Den tids mennesker må til gengæld let have kunnet forestille sig
konsekvensen af selve navnet Søndre Ringvej, nemlig en kom
mende Nordre Ringvej på den modsatte side af Hovedvejen.
Omkring 1939 blev grundene her da også ryddet og spaden sat i
jorden til et meget stort byggeprojekt.
Vi så, at sognerådsformand Valdemar Hansen lod opføre Glo
strup Boligselskabs første boliger her, og siden fortsatte vejen
mod nord og nordøst. Den passerede øst om den store grund,
som allerede nu var udlagt til fundament for Københavns Amts
nye sygehus, og både Vestervej og Østervej blev forbundet med
den nye vej.

Nu vil nogle måske spørge, hvad den tyske besættelsesmagt
mente om al den byggevirksomhed. Hertil er kun at sige, at
tyskerne simpelthen var begejstrede. Hvis en motoriseret og ef
fektiv hær skal fungere optimalt, er veje selvsagt af afgørende
betydning. Man vil da hurtigt kunne rykke ud, hvis der skulle
opstå uønskede situationer et eller andet sted i området.
I øvrigt havde tyskerne deres egne ideer om vejbygning. De øn
skede et Europa gennemskåret af autobaner. En vej fra Sicilien
til Skandinavien stod højt på ønskesedlen, og Glostrup lå lige i
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sigtelinjen. Planen var, at vejen skulle passere gården Kroghslyst, som i øvrigt stadig eksisterer, og føres under Hovedvejen.
De danske myndigheder kunne ikke se nogen fornuftig grund til
at spilde energi på en vej så langt fra alting, men tyskerne insi
sterede og tvang projektet igennem. Der blev dog kun arbejdet
på vejen i et par år, så kom befrielsen.

Vejen, som hånligt var blevet kaldt Hærvejen eller Tyskervejen,
var grundig upopulær, og det skyldtes selvfølgelig, at den var
opfundet af besættelsesmagten.
Projektet blev derfor lagt i mølpose, og ingen forventede, at det
nogensinde skulle blive taget op igen. I 1975 var trafikbehovet
imidlertid til stede, og så blev projektet alligevel gennemført,
nemlig som en del af Motorring 3.
Det betød samtidig en væsentlig lettelse af trafikken i Ringvejs
krydset, så man kan måske efter de mange år indrømme, at ty
skerne havde fat i noget her.

Tyskervejen set mod syd. Bemærk hullet under Hovedvejen, 1943
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Den tyske besættelse medførte hurtigt benzinmangel. Den pri
vate motortrafik gik i stå, og manglen på transportmuligheder
blev snart følelig. Man kunne selvfølgelig benytte toget, og man
ge brugte cyklen, hvis de da ikke fik stjålet både dæk og slanger
eller hele cyklen. Bønderne trak hestene ud af stalden, og de firbenede fik en kortvarig renæssance. Livet på transportområdet
blev en kamp på opfindsomhed.

Glostrup Hestebus ved endestationen på Ålholm Plads, ca. 1944

Det var i denne situation, at to mænd fra Glostrup fik en lys
ide. Deres navne var Frede Jensen (Vestervej 12) og Christian
Christensen (Godsbanevej 14). De etablerede en kørselsordning
med heste som forspand. Glostrup Hestebus kørte hver anden
time fra Glostrup til Ålholm Plads og tilbage igen. De to mænd
havde adskillige vogne og heste til rådighed, og projektet blev
en stor succes. En tur kostede en krone, og de fleste pladser
var besat. Især om søndagen var pladserne efterspurgte, og folk
pendlede med fornøjelse til Ålholm Plads og hjem til Glostrup
igen.
Da normale tilstande kom igen efter befrielsen, var hestebus
sens dage selvfølgelig snart talte.
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Samarbejdspolitikkens sammenbrud
starten af besættelsen 9. april 1940 havde de danske
ilitikere prøvet at få hverdagen til at gå så lempeligt
m muligt, og tyskerne nærede da heller intet ønske
om drastiske ændringer. Tværtimod så de som tidligere nævnt
gerne, at Danmark fremstod som et mønsterprotektorat uden
uvilje, endsige fjendtlighed, mod besættelsesmagten. Hvis dan
ske politikere kunne levere det, ville tyskerne være tilfredse.
Men tiden gik, og Tyskland begyndte at få alvorlig modgang
i krigen ude i verden. Det gav den begyndende modstands
bevægelse blod på tanden, og man begyndte at se forskellige
aktioner. Da den danske regering altså ikke, set med tyske øjne,
kunne sikre ro og orden, fik den kniven på struben.
Besættelsesmagten forlangte 28. august 1943 drastiske indgreb,
bl.a. dødsstraf for sabotage. Regeringen måtte selvfølgelig afvise
kravene, og dagen efter indførte tyskerne militær undtagelsestil
stand over hele landet. Den danske regering gik af.

Samme morgen blev danske soldater arresteret og interneret af
tyskerne. Interneringen blev ganske vist ophævet og soldaterne
frigivet i begyndelsen af oktober, men alligevel var alt forandret.
Den danske civilbefolkning stod næsten samlet mod besættel
sesmagten, så man kan sige, at der var kommet rene linjer. Det
store spørgsmål var selvfølgelig, hvordan tyskerne fremover
ville håndtere den nye situation.

Landet havde ingen regering. De daglige forretninger blev va
retaget af ministerierne, hvis chefer i praksis kom til at admi
nistrere landet. Dette såkaldte departementschefstyre fortsatte
indtil 1945.
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Medens hæren led under de tyske overgreb, slap politiet forelø
bigt med skrækken. I Glostrup kunne de endda i efteråret 1943
glæde sig over at flytte til betydelig bedre forhold.
Sagen var, at Glostrup Kommune havde opført en fireetagers
bygning på Hovedvejen 119. Politiet lejede sig ind i stueetagen i
huset, som desuden rummede ni almindelige lejligheder.

Politiets chef på dette tidspunkt hed Andreas Larsen, og han
havde rigeligt med opgaver at se til. Dels blev der stadig flere
traditionelle politiopgaver, dels skulle han lede varslingstjenesten
under Statens Civile Luftværn.
Københavns Amts Søndre Birk udgjorde et særligt afsnit under
det storkøbenhavnske luftværnsområde, og ved luftalarm blev
kommandoposter bemandet i de tre hovedstationer, Glostrup,
Taastrup og Ballerup. Samtidig mødte de andre tjenester, nemlig
brandvæsenet, sanitetstjensten og den tekniske tjeneste op for at
udføre deres del. Det var i sandhed nye tider.
Til hjælp for politiet blev der udtaget værnepligtige, som skulle
følge den enkelte betjent og bistå ham ved forskellige opgaver.

Kolonne af CB'ere under ledelse af Bjørn Helles i Ringvejskrydset, ca. 1942
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Disse civilbetjente (CB) blev i daglig tale aldrig kaldt andet end
føl, og disse sagesløse folk blev et yndet emne for tidens vittig
hedstegnere.

De ledige kontorer på Hovedvejen 136 blev indtaget af Teknisk
Forvaltning under ledelse af kommuneingeniør Helge Peter
sen. Forvaltningen havde siden 1927 haft kontorer på rådhuset
(Bryggervillaen), men også denne forvaltning behøvede mere
plads. Det fik den nu, og selv om huset ikke var opført til for
målet, har der været tale om en stor forbedring.
Også kommuneingeniøren havde en vigtig opgave at spille in
denfor Statens Civile Luftværn. Han var chef for civilforsvarets
såkaldte Sektor Glostrup, der også omfattede Brøndby og Val
lensbæk. Civilforsvaret havde ligesom brandvæsenet station i det
gamle bryggeri, og dets forskellige tjenester havde til opgave at
rykke ud i tilfælde af en katastrofesituation. Et stort antal civil
betjente var tilknyttet civilforsvaret.
Den militære situation i Europa udviklede sig fortsat ugunstigt
for tyskerne. Den 6. juni 1944 gik de allierede i land i Norman
diet, og Paris blev befriet 25. august samme år. Under kampene
i den franske hovedstad havde byens politi aktivt bekæmpet
den tyske besættelsesmagt, og det ville tyskerne for enhver pris
undgå i Danmark.
Den 19. september 1944 iværksatte tyskerne derfor en falsk
luftalarm. Da betjente og civilbetjente mødte op på de lokale
stationer, blev de omringet af tysk militær. I Glostrup fandt
en kort skudveksling sted, hvorefter alle blev arresteret, og en
angstfuld ventetid fulgte. De civile betjente blev dog snart frigi
vet, medens politifolk fra Glostrup og andre steder i landet blev
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overført til Tyskland og placeret i koncentrationslejre. Dansker
ne var selvfølgelig rasende over tyskernes grove overgreb, og de
blev endnu mere ivrige efter at få de ubudne gæster smidt ud af
landet.
Midt i al denne elendighed skal en enkelt solstrålehistorie næv
nes. Politiet i Glostrup rådede over en tjenestebil af mærket Ply
mouth. To politifolk var denne skæbnesvangre dag med bilen på
patrulje i Avedøre. Lokale borgere havde fået efterretning om
det tyske svig, og de havde held til at advare de to mænd i tide.
Både politifolk og tjenestebil forsvandt derefter som dug for
solen. Efter befrielsen kom de to mænd atter frem, i hel tilstand
og med tjenestebil.

Bilen, som senere slap fra tyskerne, ved politistationen, 1944 (før 19. september)

Glostrup Brandkorps var som nævnt en del af Statens Civile
Luftværn. Det bestod fortsat af i alt 14 mand under ledelse af
Stephan Marius Thomsen. For at kunne løse større opgaver,
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f.eks. i forbindelse med bombenedslag, krævedes selvsagt en
større styrke. Der blev derfor stillet et antal civilbetjente (CB)
til rådighed, og en døgnvagt skulle sikre, at en fuldt bemandet
motorsprøjte kunne rykke i felten senest tre minutter efter, at
alarmen var gået i gang.
Stephan Marius Thomsen stod i nær og venskabelig kontakt
med Københavns brandinspektør,}. Bolt-Jørgensen, og det
samarbejde skulle få stor betydning. Det skete på mindst to for
skellige områder.
De danske myndigheder ønskede selvfølgelig et passende bered
skabslager af benzin til udrykningskøretøjerne, og de hjalp hin
anden med at etablere hemmelige lagre. Tyskerne var rasende
over, hvad de opfattede som tyveri, og det blev en farlig opgave
for de implicerede brandfolk og andre danskere. I Glostrup
blev der oprettet hemmelige lagre i Premier Is, Sunlight og Paul
Bergsøe & Søn.
Da politiet blev taget, måtte de modige folk i aktion igen. Kø
benhavnske politifolk, der havde undgået internering, bad det
lokale brandvæsen om hjælp til at redde politiets biler fra at
falde i tyskernes hænder. De velkendte grønne politibiler blev
derfor i al hast malet røde, og brandfolk i omegnskommunerne
blev bedt om at køre dem i sikkerhed.

Det var også en farlig mission, men brandfolkene havde en vig
tig fordel, nemlig deres uniform. Den gav dem pr. automatik lov
til at færdes på alle tider af døgnet, altså også når spærretiden
hindrede andre borgere i at færdes frit. Også Glostrup var med
i aktionen, der forløb godt. Tyskerne var kendt for at respektere
uniformer, og de implicerede brandfolk kunne med held over
drage politiets tidligere biler til nye opgaver i brandvæsenet.
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Glostrup Turistpavillon efter sabotagen, 23. juni 1943

Modstandsbevægelse og tysk terror
yskerne fik stadig større problemer ude i den store
verden, og i de besatte lande sås flere og dristigere mod
standsaktioner, som især gik ud over virksomheder, der
arbejdede for besættelsesmagten. Danmark var ingen undtagel
se, og Glostrup fik også sin del.

T

Glostrup Turistpavillon var anlagt af et privat konsortium. Hu
set var opført i træ med facade langs Hovedvejen, og bagved
fandtes turistanlægget, som vi i dag kender som Glostrup By
park. Driften gik vel ganske godt i en årrække, men de økono
misk trange tider i 1930’erne slog virksomheden ud.
Der var blevet for langt mellem de besøgende, og i 1938 buk
kede virksomheden under og kom på tvangsauktion. Glostrup
Kommune bød ind og købte både park og pavillon for i alt
60.000 kr.
Bygningen var ikke meget bevendt. Faktisk var den i så ringe
stand, at en nedrivning ville være det eneste fornuftige.
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Det var dog endnu ikke sket, da tyske soldater 30. april 1940
rykkede ind. Glostrup Kommune var selvfølgelig udmærket klar
over tingenes tilstand, men man ville dog ikke undlade at gøre
besættelsesmagten opmærksom på det gældende reglement. Gæ
sterne havde med andre ord at opføre sig pænt.
Tyskerne accepterede, men de forlangte til gengæld en gennem
gribende renovering af bygningen, hvilket var en alvorlig ekstra
udgift for Glostrup Kommune.

Glostrup Turistpavillon gik i daglig tale under navnet Turisten.
Vittige hoveder hævdede, at årsagen til, at navnet stod i ental,
var den enkle, at der aldrig havde været mere end en eneste tu
rist på stedet.
I to omgange, nemlig fra april til maj 1940 og fra oktober 1940
til marts 1941 var der kommet både mange og uønskede gæ
ster, og da det i 1943 forlød, at de ville komme tilbage, slog
modstandsbevægelsen til. Sankt Hans nat, kl. ca. 1, udbrød der
brand i den gamle træbygning.
En kraftig blæst satte yderligere fart i ilden, og huset forsvandt
meget hurtigt fra jordens overflade. Glostrup Brandkorps gjor
de deres bedste for at begrænse skaderne, men de måtte især
koncentrere sig om at redde de nærliggende villaer, hvilket hel
digvis også lykkedes.
I Glostrup Kommunes ledelse var man slet ikke utilfreds med
det store bål. Nu slap man nemlig for en dyr nedrivning, og
minsandten om det ikke efter krigen lykkedes kommunen at få
tilkendt 100.000 kr. i krigsforsikring.
På Kildevældets Allé 6-8 lå maskinfabrikken Globe, som bl.a.
fremstillede artilleritilbehør til den tyske hær. Det var en betyd
ningsfuld fabrik, og den var derfor særdeles velbevogtet: Bevæb
nede sabotagevagter holdt et vågent øje med omgivelserne.
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En dristig og farlig aktion fandt sted her 3. maj 1944.
Modstandsfolk angreb fabrikken fra flere sider, og vagterne be
svarede ilden. I forvirringen lykkedes det en ung mand, Jørgen
Ejvind Schacht (1924-1944), at nå ind på fabrikkens grund og
åbne porten for de andre. De medbragte sprængstoffer blev
hurtigt anbragt og fabrikken jævnet med jorden.

Jørgen Ejvind Schacht, der gik under dæknavnet Chang, havde
haft held til at infiltrere det nazistiske dagblad, Fædrelandet. Me
dens han tjente avisen som korrekturlæser, arbejdede han i sin
fritid som sabotør. Hans mod og dristige dobbeltspil fik ulykke
ligvis nu en ende.
Efter sabotagen vendte han nemlig tilbage for at hente sin cykel,
som han havde anbragt nær fabrikken. En af vagterne genkend
te ham, og han blev straks arresteret.
Tyskerne prøvede at presse oplysninger ud af ham, men det lyk
kedes ikke. Derefter lod de ham henrette i Ryvangen.
En anden betydningsfuld fabrik hed Globus, og den må ikke
forveksles med ovenstående af omtrent samme navn. Globus
befandt sig i Brøndby Kommune, lige syd for Roskildevej og
nær kommunegrænsen til Glostrup. Fabrikken var egentlig op
ført til fremstilling af cykler, men nu producerede den reserve
dele til tyske flyvemaskiner og var måske den vigtigste værnema
gerfabrik i Danmark.
Af let forklarlige årsager var den befæstet og bevogtet efter alle
kunstens regler. Modstandsbevægelsen forsøgte at få ansat egne
folk på fabrikken for at få mere præcise oplysninger om beman
ding og alarmering, men det lykkedes ikke. Sabotørerne gik der
efter over til at se nabolaget nærmere efter i sømmene og tale
med folk, som kunne sidde ind med oplysninger.
På det grundlag blev det muligt at iværksætte en aktion.
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En aktion af stor betydning: sabotagen mod Globus Cycler, 6. juni 1944

Aktionen fandt sted 6. juni 1944, samme dag som de allierede
gik i land i Normandiet. Ca. 100 medlemmer af BOPA, som var
den kommunistiske del af modstandsbevægelsen, deltog i an
grebet. For at forhindre vagterne i at få hjælp fra tyske tropper
i Avedørelejren gjorde man klar til at afspærre Roskildevej, og
ca. kl. 19 gik angrebet i gang. Vagterne forsvarede sig energisk,
og der skulle gå 25 minutter, før de overgav sig. Derefter kørte
to lastbiler med sprængstoffer ind på fabrikken, som blev totalt
ødelagt.
Tilbagetoget mod København foregik i lastbiler, men desværre
havde vagterne i Glostrup nået at orientere deres venner i en
anden værnemagervirksomhed, nemlig Carltorp i Rødovre. Det
kom til en kort skudveksling, og en modig læge, Erik Hagens,
der var med i aktionen, blev dræbt.
For aktionen mod Globus modtog Danmarks Frihedsråd et lyk
ønskningstelegram fra den allierede ekspeditionsstyrkes hoved
kvarter, SHAEF.
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Som hævn for modstandsbevægelsens aktioner rundt omkring
i landet slog tyskerne og deres håndlangere til mod forskellige
danske foretagender og institutioner. En sådan såkaldt schal
burgtage fandt sted i Glostrup 22. november 1944, da Premier
Is blev angrebet.
Nogle mænd havde sneget sig ind på virksomheden for at ud
øve schalburgtage, men var blevet opdaget. Folk fra vagtværnet
undersøgte sagen, men de blev holdt op, så snart de kom til
stede. Da folkene ikke kom tilbage, blev flere sendt af sted, og
resultatet var selvfølgelig det samme.

Premier Is, 22. november 1944

Det viste sig, at der var anbragt
tidsindstillede bomber på fabrik
ken, og lederen af schalburgta
gen gav alle ordre til at løbe ned
ad Emilsvej, så hurtigt de kunne.
Umiddelbart efter lød en øredø
vende eksplosion, og fabrikken
blev fuldstændigt ødelagt.
For at ingen skulle tro, at Premi
er Is var en tyskvenlig virksom
hed, som var blevet ødelagt af
modstandsbevægelsen, fortalte
man i den engelske radio, hvor
dan tingene hang sammen.

Fabrikkens produktion gik ikke i stå, således som tyskerne hav
de håbet. En fabrik ved navn Kaddara Is i København gav Pre
mier Is husly i sine lokaler. Plads var intet problem: Varemangel
betød, at begge virksomheder kørte på nedsat kraft.
Hurtigt påbegyndtes genopførelsen af fabrikken. Den stod som
tidligere nævnt færdig i befrielsessommeren 1945.

394

Slagne tyske soldater på vej hjem passerer Hovedvejen 78, maj 1945

Befrielsen
en 4. maj 1945 om aftenen lød den meddelelse, som
alle havde ventet på, nemlig den tyske kapitulation.
Danmark var atter frit, og folk strømmede ud på alta
ner og veje for at fejre glædens budskab. Den følgende morgen
lød kirkeklokkerne over byen, og sognerådet samledes i Rådhus
haven til taler af provst Charles Nedermark og sognerådsfor
mand Valdemar Hansen.

D

Midt i glæden måtte man med sorg konstatere, at fire friheds
kæmpere fra Glostrup var faldet på selve befrielsesdagen, da
tyske soldater åbnede ild mod dem. Samme dag måtte de slagne
tyske soldater begynde den lange rejse til fods, hjem til et søn
derbombet fædreland.
Modstandsbevægelsen havde i de første dage efter befrielsen
opslået sit hovedkvarter i det gamle bryggeri, men man beslut
tede snart at flytte til Kildevældets Allé og ind i den tidligere
værnemagerfabrik, Globe.
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Danske frihedskæmpere på Hovedvejen hilser britterne velkommen, 8. maj 1945

Glostrup Kommuneskole var inddraget til lazaret, så den var
ikke tilgængelig for børn. I stedet mødte lærere og elever på
idrætspladsen, hvor der var sang og taler. Derefter blev børnene
sendt hen til midlertidige skolebygninger.
En særlig frihedsfest blev afholdt ved politistationen 31. maj.
Der blev igen talt af provst Charles Nedermark og sogneråds
formand Valdemar Hansen. Endelig talte en mand, som under
krigen havde båret dæknavnet, Poul Olsen. De fleste var ud
mærket klar over, hvem han var, nemlig kaptajnløjtnant Gunnar
Jensen, der var chef for modstandsbevægelsens Glostrup Kom
pagni.

Endnu lever der mennesker, som husker befrielsessommeren
1945. De er alle enige om, at den var noget enestående og helt
fantastisk. I 1940 frygtede de, at Danmark aldrig mere skulle bli
ve frit, og så skulle de alligevel komme til at opleve al den glæde.
Mon nogen, som ikke var med dengang, kan sætte sig ind i de
menneskers følelser? Jeg tvivler.
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Investeringer i fremtiden
(1945 -1961)
En ny verden
ndnu en verdenskrig var overstået, og prisen havde
været langt højere end forrige gang. Endnu flere men
nesker var døde og lemlæstede. Europa lå i ruiner, og
landenes økonomier var brudt sammen. Kun få lande i den in
dustrialiserede verden havde undgået alvorlige skader, og et af
dem var Danmark.

E

Man kan roligt konstatere, at de ubehageligheder, som dansker
ne havde været udsat for, var yderst beskedne, når man sam
menligner med forholdene andre steder. Men selv om Danmark
ikke var ødelagt, var der også her fortsat varemangel og ratione
ringer. Hvad Europa behøvede, var en økonomisk saltvandsind
sprøjtning, der kunne bringe landene på fode igen.
Der fandtes i 1945 kun én økonomisk stormagt i verden, nemlig
USA. Heldigvis var der her forståelse for nødvendigheden af en
hurtig genrejsning af de europæiske økonomier, og efter forslag
fra udenrigsminister George Marshall fik Vesteuropa i årene
1948-1951 tilført ca. 13 milliarder dollars i lån og gaver. For
pengene blev der anskaffet de nødvendige råvarer og produkti
onsmidler.

Var der således udsigt til økonomiske forbedringer, var situatio
nen den stik modsatte storpolitisk set. Tyskland var efter krigen
blevet inddelt i fire zoner under administration af henholdsvis
USA, Storbritannien, Frankrig og Sovjetunionen. Af de vestlige
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zoner skabtes i 1949 Vesttyskland under navnet Bundesrepublik
Deutschland. Sovjetunionen etablerede til gengæld Østtyskland
(DDR).
Problemet var Berlin, der geografisk lå midt i Østtyskland, men
var inddelt i de tilsvarende fire zoner. Russerne ønskede vest
magterne ud, og de blokerede derfor al landtrafik til og fra byen.
Vestmagterne svarede igen med den berømte luftbro (19481949), som forsynede den indelukkede by med varer.
Vest-Berlin forblev under vestlig kontrol, men modsætningerne
mellem øst og vest var skærpede, og nu fulgte den såkaldte kol
de krigs periode.
Opførelsen i 1961 af den berygtede mur midt gennem Berlin
forværrede det allerede anspændte forhold.

Store planer: her en art Amalienborg Slotsplads gennemskåret af Nørre Allé, 1923

400

Planer for fremtidens Glostrup
om besættelsestiden skred frem, blev det klart, at tyskerne
ville tabe krigen. Dermed kom der også gang i diskus
sionen om, hvad der skulle ske i Glostrup efter krigen, og
sognerådsformand Valdemar Hansen var som leder af byens
dominerende parti stærkt optaget heraf.
Nogle områder var allerede vedtaget og havde været Idar til
iværksættelse, da krigen stoppede dem. I Socialdemokratiets
ledelse vedtog man en række nye indsatsområder, som blev of
fentliggjort i Folkebladet i befrielsessommeren 1945.

S

Glostrup havde tidligere vist en fremragende udvikling, og nu
var tiden inde til at tiltrække endnu flere indbyggere. Dertil kræ
vedes boliger, og det var ifølge Valdemar Hansen først og frem
mest en opgave for Glostrup Boligselskab. Han havde, som vi
så, startet selskabet i 1943, og det var allerede kommet godt fra
start. Dernæst skulle man prøve at få nye virksomheder til byen.
Glostrup havde gennem 50 år opbygget et ry som en fremra
gende erhvervsby, og det image skulle styrkes.

For at fremme sagen lod man i 1947 indspille en propaganda
film. Filmen har en varighed af 33 minutter, og den havde pre
miere i Glostrup Bio 7. februar 1948. Man bliver som beskuer
ført rundt i alle dele af Glostrup Kommune, og det fremgår af
filmen, at byen har alt, hvad tænkes kan. Der findes både bo
liger, skole og erhvervsvirksomheder, og flere tiltag er på vej.
Samtidig kan man glæde sig over at være på landet.

Den tids Glostrup havde stadig aktive gårde og gartnerier. En
københavnsk familie havde altså ingen grund til at flytte til
Lyngby eller andre dyre steder. Glostrup var en by med store
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planer for fremtiden, og her var alle familier velkomne.
Hvor meget filmen kom til at betyde for udviklingen, er svært at
vide, men det er en kendsgerning, at indbyggertallet i perioden
blev mere end fordoblet. I 1945 boede der 10.301 mennesker i
Glostrup Kommune. I 1961 var tallet steget til 22.505. Der var
igen kommet fart over feltet.

Hvis Glostrup Kommune fortsat skulle have succes, måtte der
gøres mere for børn og unge. Man havde allerede planer for
etablering af Glostrup Stadion i et helt nyt kvarter vest for Nor
dre Ringvej, og også en ny skole til afløsning af de forældede
landsbyskoler i Ejby og Hvissinge ønskedes opført snarest.
Man ønskede endvidere anlæggelse af parker og opførelse af en
erstatning for den nedbrændte Turistpavillon.
Glostrup Brandkorps havde vist sit værd under krigen. Opfø
relse af en egentlig brandstation havde byen endnu til gode, og
det var en sag, som burde iværksættes snarest muligt.
Et stort område vest for Nordre Ringvej og nord for Stadionvej
havde siden 1930’erne ligget og ventet på første spadestik. Her
skulle efterkrigstidens vigtigste arbejdsplads i Glostrup, nemlig
Københavns Amts Sygehus (KAS), blive rejst i løbet af 1950’erne.
Samtidig pressede de lokale politikere på for at få bedre trafik
forbindelser til København. Det drejede sig især om at få den
københavnske S-bane til byen.
Der var således store planer for efterkrigstidens Glostrup.

Medens Glostrups politikere så mod en spændende fremtid, så
Glostrup Grundejerforening tilbage på en tilfredsstillende for
tid. Foreningen var startet i 1897 med det formål at moderni-
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To ungersvende studerer udgravningen til det store hospital i Glostrup, 1953

sere det gamle Glostrup så hurtigt som muligt, og man må sige,
at den havde haft succes med sit forehavende.
I anledning af de forløbne 50 år udgav den i 1947 et jubilæums
skrift. Her behandledes selvfølgelig først og fremmest forenin
gen selv og dens ledende skikkelser. Men disse havde været
magtfulde folk, som blandede sig i de fleste politiske diskussio
ner, så bogen blev i høj grad en historie om Glostrup selv.
Vi står over for den første beskrivelse af byens historie, som
ganske vist ikke udpensles særlig grundigt, men den er berettet
af personer, som selv var med og oplevede det meste.

Halvtreds år er jo kun kort tid i Glostrups historie, men til gen
gæld handler det om de måske mest interessante fem årtier. Det
var jo netop i disse år, at den store forvandling fra landsby til
forstad fandt sted.
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Fra sogneråd til kommunalbestyrelse
fter befrielsessommerens fest og glæde vendte hverda
gen tilbage i Danmark, og den var ikke just fornøjelig.

E

Man måtte stadig trættes med varemangel og ratione
ring, og de økonomiske udsigter var ikke gode. Marshall-hjæl
pen lå endnu et stykke ude i fremtiden, og utilfredse arbejdere
begyndte at iværksætte arbejdsnedlæggelser for at opnå bedre
kår.
Disse var især inspireret af Danmarks Kommunistiske Parti, der
havde vundet en høj stjerne hos mange danskere. Partiet havde
været blandt de dristigste i kampen mod besættelsesmagten, me
dens gamle partier med deres samarbejdspolitik havde gjort en
uheldig figur.
Glemt var kommunisternes loyalitet over for Hitler-Stalin pag
ten i 1939, da Tyskland og Sovjetunionen kynisk delte Polen
imellem sig, ligesom russernes hårde fremfærd i Østeuropa blev
ignoreret.
For at rense luften og starte på en frisk blev der afholdt Folke
tingsvalg 30. oktober 1945. Venstre gik 10 mandater frem, og
det skete især på bekostning af Det Konservative Folkeparti og
nogle småpartier.
Det store chok var kommunisternes store fremgang. De opnå
ede i alt 18 mandater, som alle blev erobret fra socialdemokra
terne. Resultatet af valget var dog næppe, hvad kommunisterne
havde håbet. Det blev nemlig en ren Venstreregering under le
delse af partiets markante leder, Knud Kristensen.

Den 12. marts 1946 var det kommunernes tur til at afholde valg.
I Glostrup var opstillet fem lister, hvor antallet af vundne man
dater ses i parentes:
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Socialdemokratiet (5), Radikale Venstre (1), Det Konservative
Folkeparti (2), Danmarks Kommunistiske Parti (1) og Borgerli
sten (2).
Valget betød, at Socialdemokratiet mistede sit absolutte flertal.
Men da de borgerlige partier heller intet flertal kunne mønstre,
har Valdemar Hansen næppe sovet uroligt af den grund. Han
havde flere manøvremuligheder og kunne da også uden besvær
fortsætte som sognerådsformand.

Valgene til de kommunale råd afholdes jo hvert fjerde år, og ne
denfor ses resultaterne af periodens øvrige valg, som fandt sted
i marts måned 1950,1954 og 1958.
I 1950 var der atter fem lister opstillet, og mandatfordelingen
blev således: Socialdemokratiet (6), Radikale Venstre (1), Det
Konservative Folkeparti (2), Danmarks Kommunistiske Parti (0)
og Borgerlisten (2).
For Valdemar Hansen var det en ren gave. Med kommunisterne
ude sad socialdemokrater
ne atter på det absolutte
flertal.
Kort tid efter valget kun
ne han desuden glæde sig
over en vigtig nyskabelse,
nemlig en ændret styre
form for Glostrup Kom
mune.
Dengang skelnede man
skarpt mellem by og sogn.
Nordvangskolens grundsten lægges, 1949
I byerne havde man et by
styre bestående af en kommunalbestyrelse med en borgmester
som formand. På landet opererede man stadig med sogne, som
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blev ledet af en sognerådsformand. Gentofte Kommune nord
for København havde allerede opnået status som by, og denne
såkaldte Gentoftestatus blev i 1952 udvidet til Glostrup. Valde
mar Hansen kunne nu kalde sig borgmester, og sognerådet blev
herefter kaldt kommunalbestyrelse. Glostrup blev ikke længere
betragtet som et landsogn.
I 1954 var der opstillet seks lister, og mandatfordelingen endte
således: Socialdemokratiet (7), Radikale Venstre (1), Det Kon
servative Folkeparti (2), Danmarks Retsforbund (0), Danmarks
Kommunistiske Parti (0) og Borgerlisten (1). Stemmerne taler
for sig selv. Socialdemokratiet havde genvundet den overvæl
dende vælgertilslutning, som partiet havde haft i 1930’erne.

I 1958 blev der igen opstillet seks lister, som dog ikke var gan
ske identiske med de førnævnte. Mandatfordelingen blev for
denne sidste del af vor periode som følger: Socialdemokratiet
(7), Radikale Venstre (0), Det Konservative Folkeparti (3), Ven
stre (1), Danmarks Retsforbund (0) og Danmarks Kommunisti
ske Parti (0).
Der var altså sket store forskydninger blandt de borgerlige par
tier, men socialdemokraterne sad fortsat med 7 ud af 11 man
dater og havde al den magt og indflydelse, som de kunne ønske.
Da Valdemar Hansen, 75 år gammel, i 1961 trak sig tilbage fra
aktiv politik, kunne han se tilbage på en fantastisk karriere. Han
havde været medlem af kommunalbestyrelsen (sognerådet) i 40
år og været sin bys ubestridte leder siden 1929, altså i 32 år.
Han kunne aflevere et parti med absolut flertal til sin efterfølger
og samtidig glæde sig over en by i enestående fremgang. Han
må i sandhed have været en tilfreds mand.
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Et kig ind i Glostrup Apoteks ekspedition en dag i 1950’erne

Apoteket og fremtiden
et var ikke kun i den kommunale ledelse, at man
gjorde sig tanker om fremtiden. Det samme gjaldt
selvfølgelig i private virksomheder, halvofficielle fore
tagender og i staten. Vi har allerede set på en række af byens
store erhvervsvirksomheder og vil nu kaste et blik på apoteket,
hvor man allerede inden afslutningen af 2. verdenskrig foretog
vigtige moderniseringer.

D

Christian Julius Bølling Vilstrup (1866-1935) havde overtaget
apoteket i 1916. Han blev kandidat i 1887 og var derefter ansat
forskellige steder i landet. Efter et fireårigt ophold i Venezuela
vendte han tilbage til sit gamle lærested, nemlig Århus, hvor han
skulle opholde sig i årene 1895-1915. Det sluttede med en be
villing til at drive Glostrup Apotek, som han derefter købte af
Sprechler.
Han kunne glæde sig over et næsten nyt hus og har sikkert været
godt tilfreds med forholdene. I hvert fald blev han på posten i
Glostrup til sin død i 1935.
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Vilstrups efterfølger var en mand ved navn Sophus Johannes
Holm (1874-1941). Han var startet som elev i København og
blev kandidat i 1898. Han fik blot seks år i Glostrup, og på så
kort tid kunne han selvfølgelig ikke nå at sætte sig afgørende
spor.

Albert Georg Brofeldt (1889-1966) startede i 1905 som elev ved
St. Stefans Apotek i København og blev kandidat i 1912. Han
var i mange år tilknyttet apoteket Svanen i København, inden
han i 1942 fik bevilling til at drive Glostrup Apotek.
Brofeldts overtagelse blev indledning til en omfattende moder
nisering af huset som arbejdsplads. Først nedtog han den tidli
gere vognport med tilhørende staldlokale og karlekammer. Det
gjorde det muligt at udvide ekspeditionen, og både publikum og
personale fik herefter meget bedre forhold.
Også dengang fremstillede Glostrup Apotek selv tabletter m.m.,
og tiden var nu inde til at modernisere såvel maskinparken som
de tilhørende laboratorier.
Dernæst blev der skaffet mere lagerplads i kælderen, hvortil en
nyetableret nedgang fra Solvej lettede modtagelsen af varer fra
leverandørerne.
Med de nye tiltag, der alle fandt sted under den tyske besættelse,
havde Brofeldt gjort sit apotek parat til efterkrigstidens udfor
dringer.
Glostrup Apotek blev i 1952 udpeget til at være nattevagtsapotek. Valget skyldtes den centrale beliggenhed, og til glæde for
mange kunder består opgaven stadig.
Som sine forgængere havde Brofeldt privatbolig på husets første
sal, og herfra kunne han styre en stadig mere omfattende virk
somhed, hvis pladsproblemer øgedes i takt med opgaverne. Selv
blev han på posten indtil 1964.
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Den nyopførte biograf på Bryggergårds vej, ca. 1948

Fra Glostrup Biografteater til Glostrup Bio
nton Nielsen havde i 1921 solgt biografen i Glostrup
for at hellige sig biografdrift i Slagelse. Den nye ejer var
en tidligere fabrikant i Gentofte ved navn Emil Langebek (1870-1941), og han flyttede nu med sin hustru Olga ind i
lejligheden over biografen. Som sin første handling foretog han
en gennemgribende ombygning af huset, og han kunne derefter
begynde den egentlige biografdrift.

A

Allerede det følgende år (1922) påtog Langebek sig en ny op
gave, da han i en sidebygning til biografen etablerede butikken,
Glostrup-Bazaren. Den reklamerede med Største Udvalg i Galan
teri- og Lædervarer, Eegetøj og Dukker. 40 Års Erfaring i Branchen.
I 1929 døde Olga Langebek, og på Højvangsvej 20 byggede
enkemanden sig i 1931 et hus, hvor han tog ophold. Samme år
opførte han hus på Hovedvejen 114, hvor senere Otto Thims
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boghandel og Andelsbanken fik adresser. Huset kaldte han Olgahus efter sin afdøde hustru.
Endnu i 1920’erne var det af tekniske grunde kun muligt at vise
stumfilm. For at skabe den rette dramatiske stemning blev der i
de fleste biografer opstillet et klaver, så handlingen på lærredet
kunne få en passende lydside. Det skete også i Glostrup, hvor
danselærerinde Ella Koefoed i en årrække påtog sig hvervet som
pianist.

Mange børn i Glostrup har gennem tiden gjort bekendtskab
med fru Koefoed. Hun etablerede egen danseskole i 1924, først
på Røde Vejrmølle Kro, senere på Jernbanekroen og Siesta.
I efteråret 1930 lukkede biografen i tre dage, hvorefter man
6. november kunne byde publikum velkommen til den nyeste
opfindelse, nemlig talefilmen. Første film var Den Syngende Nar
med Al Jolson, der diverterede med den berømte Sonny B<y.
Emil Langebek døde i 1941, og bevillingen til at drive biograf
blev derefter opslået ledig. I alt 22 personer lagde ansøgning
ind, og en af dem var Emil Langebeks søn, Poul Langebek
(1899-1951), der endte med at få bevillingen.

Poul Langebek havde i mange år bistået faderen i biografen,
især som operatør. I 1925 blev han gift med en kvinde ved navn
Edith, og parret slog sig til en start ned på Hortensiavej. I 1931
greb de chancen og flyttede ind i en lejlighed i det nyopførte
hus på Hovedvejen 114. I ægteskabet fødtes i 1935 en søn, Palle
Langebek.
Edith Langebek blev hurtigt en del af familieforetagendet. Om
aftenen solgte hun billetter for biografen, og om dagen ekspe
derede hun i Glostrup-Bazaren.
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Emil Langebek gik i disse år med planer om at opføre en ny og
moderne biograf i Glostrup. Besættelsen i 1940 udsatte imidler
tid projektet, og efter hans død i 1941 blev planerne droslet ned.
De var dog ikke glemt, og så snart krigen var forbi, fremlagde
Poul Langebek arkitekttegninger til et nyt hus på Bryggergårds
vej 2, dengang kaldet Krogagervej.
Opgaven som arkitekt var efter Emil Langebeks oprindelige
ønske givet til firmaet Ivar Christensen & Erik Engelstoft, Kø
benhavn. Grundens areal blev 1228 m2, hvoraf 544 m2 blev
bebygget.

Den festlige åbning af den nye biograf fandt sted 2. juledag
1947 med arrangementer for et indbudt publikum. Det lidt
gammeldags ”Glostrup Biograftheater” var blevet udskiftet
med det mere mundrette ”Glostrup Bio”, og det navn har man
beholdt lige siden. Åbningsforestillingen var den vidunderlige
film De Pokkers Unger, som med rette er blevet kaldt den første
egentlige børnefilm.
Glostrup Bio var, ligesom vi tidligere så det med apoteket, klar
til en ny tids udfordringer.
Efter Poul Langebeks alt for tidlige død i 1951 blev bevillingen
endnu engang opslået ledig. Edith Langebek syntes det oplagte
valg, men sognerådsformand Valdemar Hansen foretrak en
kommunalt drevet biograf.
Det faldt dog ikke i god jord i Glostrup, hvor 5.000 underskrif
ter blev indsamlet til fordel for enken, der samtidig drog til Kul
turministeriet for at tale sin sag.
Sognerådsformanden endte med at bøje sig for folkets ønsker,
og i maj 1952 kunne Edith Langebek endelig smykke sig med
tiden som biografdirektør.
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Mange i Glostrup vil huske Edith Langebek som en myndig
dame, der forstod at holde eventuelt urolige gemytter i ave, så
forestillingerne kunne blive afviklet uden problemer.
Samtidig havde hun blik for biografens udvikling, og hun fore
tog gennem årene flere udvidelser og forbedringer. Et særligt
projekt fandt sted i 1956, da Glostrup Bio fik installeret Cine
mascope. Systemet betød store forbedringer både hvad angik
lyd og billedstørrelse, og Folkebladet kvitterede med en begej
stret anmeldelse og skrev bl.a.: Nu er der i allefald ingen undskyld
ningfor at tage til Københavnfor at gå i biografen.

1 1950’erne var fjernsynet ikke hver mands eje og konkurrencen
fra den kant derfor endnu ikke alvorlig. Det skulle snart blive
meget anderledes.
riv**'

GLOSTRUP]

Den gamle biografbygning blev hurtigt overtaget af Glostrup Sportsunion, 1948
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Stadion, sport og sportsklubber

F

or at fremme ungdomsarbejdet i Glostrup oprettedes 16.
september 1946 Ungdommens Fællesråd.

I rådet sad både politiske ungdomsorganisationer og
diverse klubber, men der skulle snart vise sig at være stor uenig
hed om linjen. Det medførte bl.a., at AIK udmeldte sig i no
vember 1949.
Allerede 20. januar 1947 havde en række sportsklubber imid
lertid oprettet Glostrup Sportsunion, som skulle få betydelig
indflydelse. Unionen havde tilslutning fra både GIC, AIK,
Glostrup Cykle Klub, Glostrup Badmintonklub og Glostrup
Tennisklub, og den kom i det følgende til at stå for en række ar
rangementer.
Da den gamle biograf på Heggelunds Allé i efteråret 1947 blev
ledig, rykkede unionen ind her. Ved fælles hjælp fra de delta
gende foreninger blev stedet sat i stand, og der blev indrettet
mødelokaler og marketenderi.

Sognerådsformand Valdemar Hansens løfte om et nyt stadion
blev indfriet i 1947. Fra den næsten nye Nordre Ringvej blev en
vej anlagt mod vest. Vejen, som ikke overraskende fik navnet
Stadionvej, førte ud til det sted, som endnu kendes som Glo
strup Idrætspark og er ramme om de fleste lokale sportsarran
gementer.
Indvielsen af Glostrup Stadion skete søndag 22. juni 1947 og
var arrangeret af Glostrup Kommune. Først talte Valdemar
Hansen, dernæst murer Axel Jensen som formand for Glostrup
Sportsunion og til sidst grosserer V. Ulf Andersen som repræ
sentant for Dansk Idrætsforbund.
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Sportsfolk på Stadionvej marcherer mod nye og bedre faciliteter, ca. 1952

En planlagt gymnastikopvisning af et svensk elitehold blev af
brudt af en tordenbyge, men opvisningen blev under klapsalver
genoptaget efter en halv times tid. En efterfølgende planlagt
tenniskamp måtte dog opgives pga. vejret.
Glostrup havde fået sit nye anlæg. Det var nu op til idrætsud
øverne at skabe resultaterne.

GIC var startet som en fodboldklub, og det var her tyngden lå.
Et blik på fodboldresultaterne fra 1945 til 1961 er dog noget
blandet læsning. I 1950 rykkede man op i Sjællandsserien for i
1954 at rykke ned i serie 1.1 1958 gik det klart bedre, da man
opnåede mesterskab i serie 1 og ny oprykning. En ny nedryk
ning i 1962 satte dog en stopper for glæden: Der var endnu lang
vej til de glade 70’ere.

På atletikfronten gik det ikke meget anderledes. 1 1960 kvalifi
cerede herreholdet sig til den nationale 1. division, der bestod
af ni hold. Men de gode takter varede ikke ved. Også inden for
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atletikken kom man i de følgende år til at se en længere periode
af skiftevis oprykning og nedrykning.

Bordtennis klubben blev oprettet i 1943 som en ny afdeling
af GIC. Klubben havde samarbejde med klubber i Sverige og
Tyskland, og resultaterne lod ikke vente på sig. Allerede i 1950
var klubben Sjællands absolut dominerende og vandt en lang
række sejre.
Gymnastikken kom for alvor i gang igen i 1949. Kvindegymna
stikken fik stor tilslutning i 1950’erne, medens det kneb mere på
herresiden. Fra 1951 blev det sædvane at tage idrætsmærket, og
her blev Grethe Hessilt den drivende kraft.

Arbejdernes Idrætsklub (AIK) havde efter den store krise i
1930’erne atter fremgang. Allerede i 1943 var der balance i øko
nomien, og de mange gældsposter kunne bringes ud af verden.
De såkaldte Glostrup-Revyer på Jernbanehotellet startede i
1944 og blev en stor succes, også økonomisk.
Den 8. september oprettedes en afdeling for husmodergymna
stik, som fik stor tilslutning. Afdelingen blev ledet af den dyg
tige og initiativrige Marie Nielsen, som også stod for dameholdbolden.

Fra 1947 var AIK at finde på det nye stadion, og de bedre betin
gelser skabte fornyet interesse for klubbens aktiviteter.
Glostrup Sportsunion arrangerede i 1949 en tur til Glostrups
norske venskabsby, Lillestrøm, hvor bl.a. Marie Nielsens hånd
bolddamer deltog. Unionen måtte desværre af økonomiske
grunde i 1951 opgive sit lokale i den gamle biograf. Men byg
ningen blev alligevel nedrevet kort tid senere og et moderne hus
opført på grunden.
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I 1953 havde AIK den glæde, at deres sværvægtsbokser, Folmer
Hansen, blev udtaget til det danske bokselandshold.
Samme år oprettedes støtteforeningen Gamle Drenge som et
bindeled mellem klubben og de passive medlemmer. Dameafdelingen lod ikke herrerne noget efter, da de året efter oprettede
Glade Piger med samme formål. Ved klubbens jubilæum i 1957
kunne man tælle 491 medlemmer.

På sportens område lykkedes det Glostrup at fostre to verdens
mestre, og de kom begge fra cykelsportens verden.
Henry Hansen, der var vokset op i Glostrup, var blevet olym
pisk mester i 1928, og tre år senere kom verdensmesterskabet i
hus. Han blev siden formand for Dansk Cycle Union, og som
sådan var han til stede i Glostrup Rådhus i august 1949, da et
andet bysbarn vendte hjem i triumf.
Viktualiehandler Knud E. Andersen (kaldet Kokken) havde
erobret verdensmesterskabet i fire kilometer individuelt forføl
gelsesløb for amatører, og modtagelsen i Glostrup var overvæl
dende.

Knud E. Andersen (Kokken) bliver verdensmester, august 1949

416

Ny brandstation under opførelse ved hjørnet af Kildevej og Bryggergårdsvej, 1949

Et moderne brandvæsen
eget havde ændret sig under krigen. Det gjaldt også
for Glostrup Brandkorps, som havde været en vigtig
bestanddel af det samlede beredskab. Brandfolkene
havde gjort, hvad de kunne for at narre besættelsesmagten, og
fremtiden i et dynamisk Glostrup ville med sikkerhed bringe
mere arbejde til korpset. Noget måtte ske.

M

Umiddelbart efter befrielsen havde den lokale modstandsbevæ
gelse overtaget det gamle bryggeri som hovedkvarter. Brandvæ
senet måtte altså dele plads med nye folk, men det blev nu en
kortvarig affære. Mere interessant var det, at sognerådsforman
den inddrog brandkorpset i sine udbygningsplaner. Han lovede
simpelthen en snarlig opførelse af ny brandstation, tegnet og
indrettet til formålet.
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Allerede inden krigen havde der været planer fremme om at rive
de gamle bryggeribygninger ned. Man havde i 1939 udskrevet
en arkitektkonkurrence om områdets anvendelse, og den var
blevet vundet af arkitekt Vilhelm Lauritsen. Hans forslag var
et torv omkranset af vigtige bygninger. Ved den østlige side
tænkte han sig et nyt rådhus, den allerede eksisterende Tekniske
Skole lå mod syd, og så skulle man opføre en ny politistation i
vest.

Planer for Glostrup Bymidte offentliggjort i Berlingske Aftenavis, 23. marts 1940

Nu var pludselig en ny biograf på vej, og så kunne man pas
sende opføre brandstationen som vestlig nabo til Teknisk Skole.
De omtalte bygninger blev som bekendt opført, medens torvet
ikke blev til noget. Til gengæld fik vi et dejligt grønt område,
nemlig Rådhusparken.

Vedtagelsen af den nye brandstation skete i 1947. Et stort areal
på hjørnet af Bryggergårdsvej og Kildevej blev erhvervet til for
målet, og i april 1948 var økonomien for hele projektet på plads.
Byggeriet kunne gå i gang.
Den 3. december 1949 er en mærkedag i brandvæsenets historie.
Nu fik man endelig den længe savnede, rigtige brandstation, og
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kl. 15.00 startede den højtidelige indvielse. Der var ikke tale om
invitationer til alle og enhver, som tilfældet havde været ved ind
vielsen af De Gamles Hjem i 1929. Til gengæld kom alle, som
betød noget i de kredse, politikere, brandfolk, politifolk m.fl.
Blandt dem var selvsagt brandinspektør Stephan Marius Thom
sen og hans gode ven fra besættelsens dage, brandinspektør J.
Bolt-Jørgensen fra København.
De prominente gæster blev vist rundt i tre hold på den nye sta
tion. Det siges, at alle nåede at bestige det 22 meter høje slange
tårn.
Forestillingen om et brandvæsen med flere opgaver kom til at
holde stik. Et blik på antallet af udrykninger viser en impone
rende stigningstakt. Fra ca. 10 udrykninger om året før krigen
over 55 i året 1953-1954 til 96 i 1960-1961. Der var kommet fart
over Glostrup Brandkorps.

Den gamle automobilsprøjte fra 1927 fik fra 1942 selskab af en
mere moderne af slagsen, den såkaldte Ml. I 1955 fulgte endnu
en sprøjte, kaldet M3. Sprøjten fra 1927 blev foræret til en bør
nehave, og det tog ikke børnene lang tid at splitte den ad. Det
kom Børge Kaa fra Trafikhistorisk Museum i Rågeleje for øre,
og det lykkedes ham at få lov at adoptere den. Han byggede den
derefter om, så den blev lige så smuk og velkørende som i 1927.
Selv de originale papirer lykkedes det ham at redde.
Nogle særligt voldsomme og spektakulære brande i perioden må
nævnes.
Glostrupgårds store lade havde undgået sin skæbne, da gården
brændte i 1927. Men ilden nægtede at slippe sit bytte. Den 10.
oktober 1949 slog den til igen, og denne gang gjorde den arbej
det færdigt: Laden brændte ned til grunden. Glostrup Bys sidste
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Glostrupgårds store lade brænder ned til grunden, 11. november 1949

aktive landbrugejendom måtte endelig give fortabt.
Automobilvirksomheden DOMI brændte 25. maj 1952, og ca.
200 nye biler blev flammernes bytte.

I 1956 brændte en virksomhed på Kærmindevej 6. Ilden var
startet i et mekanisk værksted i husets ene ende og bredte sig
hurtigt til en papirvarefabrik i den modsatte side. Det lykkedes
dog at begrænse skaderne.
Glostrup Grynmølle var ejet af fouragehandler Svend Svendsen
og lå på Solvej 1. Den blev antændt 28. maj 1959 og udbrændte
totalt. Det lykkedes dog heldigvis at redde nabobygningerne.
Chefen for Glostrup Brandkorps var fortsat Stephan Marius
Thomsen. Han kunne i 1961 fejre 40-års jubilæum som brand
inspektør og må med sin erfaring og viden have virket nærmest
guddommelig på medarbejderne. Hans venlige og imødekom
mende væsen gjorde ham samtidig særdeles afholdt.
Nye tider havde holdt deres indtog, med udviklingen standsede
selvfølgelig ikke her.

420

Grønne oaser

lostrup Kommunes ledelse havde allerede før krigen
planer om etablering af parker i den hastigt voksende
by. Der fandtes flere oplagte muligheder, og efter be
frielsen gik man i gang med at realisere dem. Det var både frem
synet og imponerende, hvad der blev gennemført, og det viser,
at tanker om miljø og grønne områder var opstået, længe før de
blev store, politiske debatemner.

G

Kommunen havde i 1938 købt Glostrup Turistpavillon med det
tilhørende grønne anlæg. Man ønskede at anlægge en egentlig
bypark, men krigen var kommet i vejen og sagen udsat. Nedbrændingen af turistpavillonen i 1943 skulle vise sig at blive til
fordel for kommunen. Som tidligere nævnt kunne den efter kri
gen hæve 100.000 kr. i krigsskadeforsikring.

Nu gik planerne gå i gang, og de indbefattede en ny hotelbyg
ning til erstatning for den gamle. Den blev placeret omtrent på
samme sted som den forrige, idet den dog blev opført langs
Glostrup Hule, medens den gamle havde ligget parallelt med
Hovedvejen. Restaurant Byparken stod færdig i 1950 og hører i
dag til det privatejede Glostrup Park Hotel.
Samtidig gik man gang med anlæggelse af selve parken, som
siden skulle blive til stor glæde for mange af byens borgere.
På den store græsplæne blev i 1967 opstillet bronzeskulpturen
Hest Der Drikker Af Kumme. Det smukke arbejde er udført ef
ter levende model, nordbakken Tulle fra Roskilde, og udført af
kunstneren Gudrun Lauesen.
Byparkens areal udgør ca. 3,3 hektar (33.000 m2). Parken er
kendt for sine gamle træer, smukke plæner samt den lille sø med
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Byparken med den hyggelige lille sø, 2. juli 2008

balkon. Den står med sine slyngede stier, rododendron og kunst
i gæld til den romantiske have.
Fra restauranten er der en smuk udsigt over anlægget, hvor man
kan finde kastanje, bøg, eg, kirsebær, lind samt en lang række
buske.
Glostrup Kommune havde i 1930 etableret Den Kommunale
Idrætsplads, også kaldet Solvangsbanen, til skole- og idræts
formål. Banen lå lige over for et stort, grønt område, nemlig
den endnu ikke anlagte Solvangsparken. Stedet blev undertiden
brugt til fodboldkampe eller andre sportsbegivenheder, hvis ba
nen ikke rakte til.
I disse år blev Glostrup som bekendt udbygget i hastigt tempo
nordover mod Hvissinge, og et grønt område på disse kanter
var selvfølgelig ingen urimelig tanke.
Påtænkt kommunalpark står der at læse på et kort over Glostrup,
dateret juli 1935. Efter etableringen af Glostrup Stadion i 1947
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En af stierne gennem Solvangsparken, 19. august 2003

var sportens folk ude af billedet, og parken kunne blive til vir
kelighed.
Solvangsparkens areal udgør ca. 5 hektar (50.000 m2). Parken
er i dag et stort og dejligt åndehul, og mange mennesker går tur
og nyder parkens træer, blomster og smukke plæne. Desuden
benyttes den til sportsarrangementer, bl.a. af byens kricket
entusiaster og Glostrup Parkstafet. Områdets børneinstitutioner
besøger ofte parken.
Parken er i virkeligheden en lille botanisk have med et væld
af træarter og blomster. Eksempler er bøg, pil, kastanje, lind,
ahorn foruden hortensia og forskellige roser. Ved den sydlige
ende er anlagt et højbed, som om sommeren er et fyrværkeri af
blomster.

Vestervangkvarteret begyndte i virkeligheden med Glostrup
Stadion, og også her måtte der selvfølgelig tænkes grønt. Det
blev der i 1950’erne, da kommunen fik den verdenskendte land-

423

Egeparken med den karakteristiske pavillon, 20. juni 2005

skabsarkitekt, C.Th. Sørensen (1893-1979), til at udføre tegnin
gerne til Egeparken. Han anlagde parken efter en plan, hvor alle
egetræerne indgår i en spiral. De såkaldte stilkege fremtræder på
den måde usystematisk, selv om de er plantet i et bestemt for
hold til hinanden.
Parken har i moderne tid fået et gevaldigt løft. Den tilhørende
sø er oprenset og gjort levende igen. Den er blevet tilholdssted
for en lang række andefugle samt truede dyr som frøer og pad
der.
Også denne park et yndet udflugtsmål for børn og pædagoger.
Her er for få år siden anlagt naturlegeplads samt en smuk pavil
lon.
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Fra Egeparkens udgang ved Herstedøstervej kan man se ind
gangen til en anden park. Det drejer sig om den såkaldte I<onsulindelund, som efter at have været lukket i mange år i 2005
blev åbnet for publikum.
Lunden var i 1949 blevet foræret til Glostrup Kommune af
konsulinde Gerda Hartmann, som var enke efter den tidligere
omtalte frøgrosserer, Hjalmar Hartmann.
Lunden er tilholdssted for en række træarter, bl.a. birk, bøg, eg,
el, skovfyr, elm, ahorn og lind. Ved den lille sø findes forskellige
arter af andefugle, og med lidt held kan man se en fiskehejre på
udkig efter en padde eller en fisk.
Konsulindelunden kan betragtes som et slags vedhæng til Ege
parken, men den er mere vild og uberørt og supplerer derfor sin
nabo på bedste vis.

Konsulindclundens næsten uberørte natur, 20. juni 2005
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Glostrup Station med pakhuset og godsrampen, 12. september 1943

S-tog til Glostrup
lostrup havde efter mange års pres endelig i 1918 fået
en ny jernbanestation. Det nye hus rummede plads
til både DSB og postvæsen, og med de nye broer,
Østbroen og Vestbroen, havde området fået et gevaldigt løft.
Glostrup var med sin centrale beliggenhed en rigtig stationsby,
som kunne tilbyde rejsende på vej ud i den store verden gode
muligheder.

G

Helt så godt stod det ikke til, når det gjaldt det daglige rejsebe
hov. Mange af byens borgere arbejdede i København, og disse
tidlige pendlere havde desperat brug for flere og hurtigere for
bindelser til hovedstaden. Glostrup Grundejerforening havde
hurtigt været fremme med krav om forbedringer på dette vigtige
område, men henvendelserne gjaldt i første omgang ikke selve
jernbanen. Copenhagen Railway Company havde så tidligt som
i 1863 åbnet den første hestesporvognslinje i København, og
samtidig med stiftelsen af Glostrup Grundejerforening (1897)
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sattes de første elektriske sporvogne i drift i hovedstaden.

Denne udmærkede transportform inspirerede i 1905 Glostrup
Grundejerforening til at foreslå en sporvognsforbindelse ad
Roskildevej, men forslaget blev som bekendt afvist.
I 1907 nedsattes et ministerielt udvalg til at undersøge mulighe
den for en bane til Køge. Også denne gang prøvede grundejer
foreningen at præge beslutningerne, idet man foreslog, at banen
skulle udgå fra Glostrup. Forslaget led dog samme triste skæbne
som det forrige.
Efter etableringen af den nye stationsbygning i 1918 fortsatte
kampen for bedre forhold for de rejsende. Det stod klart, at
Glostrup behøvede allierede, og man forsøgte sig i 1920’erne
med fælles henvendelser med andre bysamfund på Vestegnen.
Efterhånden lykkedes det også at skabe mere lydhørhed, og
bedre blev det i 1938, da samtlige grundejerforeninger for Rød
ovre, Hvidovre, Vridsløse, Taastrup og Glostrup arrangerede
et trafikmøde på Glostrup Jernbanehotel. Nu dannedes Trafik
udvalget For De Vestlige Forstadskommuner, som straks gik i
gang med at rejse krav.

På dette tidspunkt var der allerede sket afgørende nyt i Køben
havn. I april 1934 åbnedes nemlig den første S-bane (Frederiks
berg-Vanløse-Nørrebro-Hellerup-Klampenborg). Den fulgtes
allerede i maj af strækningen fra Københavns Hovedbanegård
til Hellerup.
I november kom linjen fra Københavns Hovedbanegård til
Valby, og i maj 1936 fulgte strækningen fra Hellerup til Holte.
Endelig åbnede i september 1941 linjen fra Valby til Vanløse, og
i maj 1949 kom turen til strækningen mellem Vanløse og Bal
lerup.
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Banegårdskiosken på Glostrup Station, 12. september 1943

I Glostrup kunne man i 1945 glæde sig over et tilsagn om at
komme med på S-banens net, men spørgsmålet var selvfølge
lig, hvornår det ville ske. Heldigvis udkom i 1947 den såkaldte
Fingerplan, hvis formål var at styre udviklingen i bysamfundene
vest for København. Hidtil var det meste foregået uden over
ordnet indblanding, men nu kom der forslag om regulering af
både byudvikling og samfærdselsmidler.

Hovedprincippet var at udbygge hovedstadsområdet ad fem
linjer (fingre) langs S-baner mod Køge, Roskilde, Frederikssund,
Hillerød og Helsingør. Fingrenes bredde måtte ikke være større,
end at man kunne nå en S-station til fods. Mellem fingrene skul
le der endvidere etableres grønne områder.
Som tidligere omtalt var man i Glostrup i fuld gang med at
planlægge og opføre et stort antal sociale boliger, og investerin
gerne i fremtidens Glostrup var i det hele taget kommet godt
i gang. I begyndelsen af 1950’erne passerede byen 14.000 ind-
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byggere, og jernbanestationen kunne i året 1950-1951 melde om
432.000 togrejser. Ingen kunne bestride, at byen var moden til
en S-togsstation.

Anlæggelse af S-banen til Glostrup krævede store investeringer.
Der skulle først og fremmest eksproprieres jord til nye spor,
som dernæst skulle anlægges. Der skulle opføres broer og tun
neller, da det kunne forudses, at fremtidens øgede trafik ville
gøre det alt for farligt at færdes direkte hen over sporene. Såle
des skete det endnu mange steder, bl.a. ved Hortensiavej i Glo
strup. Her blev en sådan fodgængertunnel opført i 1951.
Ved selve Glostrup Station var det nødvendigt med både tilbyg
ninger og nybygninger for at klare de nye krav. Stationsbygnin
gen blev forlænget mod øst med forhal og billetsalg, og på selve
perronen blev etableret et lille aflukke for billetkontrol. Tidens
smukke S-togsskilte blev placeret dels ved nedgangen til per
ronerne dels på Hovedvejen ved hjørnerne af Nyvej og Bane
gårdsvej.
De store udgifter krævede besparelser andre steder. Det gik ud
over sporanlæggene, idet man kun anlagde ét S-togsspor mel
lem Hvidovre og Glostrup. Det var lige akkurat nok til at klare
20-minutters drift.

De mange forberedelser kronedes 17. juni 1953 med et festligt
møde på Københavns Hovedbanegård. Til mødet var inviteret
de berørte politikere og trafikembedsmænd, og blandt disse var
selvfølgelig borgmester Valdemar Hansen. Også andre person
ligheder fra Glostrups ledelse var at se, og de kunne høre DSB’s
generaldirektør Emil Therkildsen byde velkommen. Overinge
niør Thorning-Christensen berettede om de tekniske udfordrin
ger, og han kunne fortælle, at den nye bane var 8 km. Dermed
var S-banens net bragt op på i alt 60,5 km.
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S-togsindvielse på Glostrup Station, 17. juni 1953

Dernæst steg gæsterne på et smukt pyntet S-tog, som først
kørte til Valby. Med i toget fandtes Folkebladets journalist, og
han kunne berette om det højtidelige øjeblik, da man for første
gang kørte ind på det nye spor mod Glostrup. Han fortæller om
glade mennesker, som vinkede langs ruten og skriver bl.a.:

Få minutters kørselfra Brøndbyøster — og man nåede den foreløbige ende
station for S-toget, Glostrup. Både på perronen og uden for banegården stod
derfuldt af mennesker, som begejstret gav deres glæde til kende og vinkede
og viftede deres velkomst til detførste tog. Overalt smældede det rød-hvide
flag mod den blå himmel og gjorde derved sit til at gøre dagen til en rigtig
festdag.

Borgere og pendlere kvitterede for de bedre rejseforhold. Midt
i 1950’erne var antallet af rejser fra Glostrup Station vokset til
mere end 2 millioner årligt. Det var på høje tid, at byen fik sin
S-station.
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Langs jernbanen
lostrup Station havde undergået store forandringer.
Men det var den ikke ene om. Hele strækningen
langs jernbanen, fra Banegårdspladsen til Vestbroen
og videre endnu, skiftede karakter i disse år. Også her gjorde
man sig selvfølgelig parat til at møde en ny tids krav. Det be
tød forbedring i postbetjening og vejforbindelser samt nye er
hvervsvirksomheder.

G

I tilslutning til den hidtidige stationsbygning blev der mod vest
opført et smukt, nyt hus til brug for postvæsenet. Huset blev
indviet 8. maj 1953, altså lidt mere end en måned før S-banen.
Postvæsenets personale kunne glæde sig over at flytte ind til nye
og større forhold, og DSB’s ansatte kunne glæde sig over den
meget bedre plads, som de nu fik til rådighed.
Det må alt sammen have betydet mærkbart bedre forhold for
byens borgere, og selve Banegårdspladsen har næppe været til at
kende igen.

Flag på Banegårdspladsen i anledning af S-togsindvielsen, 17. juni 1953
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Sydvestvej er en af Glostrups gamle veje. Ca. 1890 var grun
dene på den attraktive Stationsvej bebygget, og den fortsatte
efterspørgsel betød opførelse af de første huse på den nye vej,
som netop kom til at udgå fra Stationsvej.
Der blev dog til en start kun bygget få huse her. Området er
temmelig sumpet, og vejen blev standset af et vandløb, som
kom fra nord, flød langs Kildevældets Allé og videre under
jernbanen mod syd til Rosenåen, som den forenede sig med i sit
videre forløb mod Køge Bugt.
Vi står her overfor det tidligere omtalte, offentlige vandløb, som
byens bønder brugte til vanding af kvæg. Vi tænker uvilkårligt
på stednavne som Kildevej, Kildegården og Kildevældets Allé

Sydvestvej ved Kildevældets Allé, 28. maj 1944

Som tiden gik, rykkede bebyggelserne ved Sydvestvej alligevel
videre mod vest, indtil de mødte en ny og tilsyneladende uover
stigelig forhindring, nemlig Knudsvej. Vejen blev fra 1930’erne
kendt som Søndre Ringvej, og den skulle senere blive en af by
ens vigtigste færdselsårer.

Samtidig med anlæggelsen af S-togslinjen til Glostrup begyndte
arbejdet med at forcere forhindringen. Af hensyn til den frem-
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tidige trafik på Søndre Ringvej blev det besluttet at udvide Vest
broen, og den blev nu ført hen over Sydvestvej, som derefter
kunne fortsætte sin ekspansion vestpå. Det store arbejde stod
på fra 1952 til 1954 og krævede 3.000 m3 jord til nye ramper
nord og syd for broen. Jorden blev bekvemt hentet nogle få
hundrede meter borte, nemlig fra den netop påbegyndte ud
gravning til amtssygehuset.

Vestbroen under ombygning med Christiansgården til venstre. Set mod nord, 1953

Resultatet af det store projekt kan kun kaldes fremragende,
og utalte tusinder af trafikanter har i eftertiden kunnet glæde
sig over det. Nogle tog forskud på glæderne. Et par år før pro
jektets start var etagebyggeriet Christiansgården blevet anlagt
umiddelbart vest for broen og de første beboere flyttet ind.
I de følgende år fortsatte Sydvestvej hurtigt sin færd mod vest.
Det var især mindre fabrikker og håndværksvirksomheder, som
slog sig ned her. Enkelte kom fra andre dele af Glostrup, men
de fleste var nytilkommende. Glostrup havde således igen fået
både flere indbyggere og flere arbejdspladser. Byen var på rette
spor, som tilfældet havde været i de gode år før kriser og krige.
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Børn og skole
iden omkring befrielsen havde været præget af både
glæde og forvirring. Det gjaldt ikke mindst i skolens
verden, hvor det nye skoleår efter reglerne var startet 1.
april 1945. Blot 11 dage senere havde tyskerne givet besked om,
at kommuneskolen pr. 13. april ville blive inddraget til lazaret.
Der måtte i hast skaffes plads til undervisningen andre steder,
og klasserne blev fordelt over hele Glostrup: Missionshuset,
KFUM-bygningen, børneasylet, biografen og kirken. De to
øverste klassetrin, 4. mellem og realklassen, blev placeret på
Teknisk Skole.

Befrielsesdagen gav ingen ændringer i de nævnte forhold. Sko
len blev fortsat anvendt som lazaret. Vi skal helt frem til 10.
august, før de sidste tyskere er ude, og nu fulgte en grundig des
infektion af lokalerne. For at være helt sikker på, at der ikke var
nogen smittefare, forlangte sognerådet professionelle folk sat
på opgaven, og det tog selvfølgelig sin tid. Den 1. oktober var
endelig alt i orden, og den følgende dag mødte børnene til deres
første normale skoledag i meget lang tid.
Samtidig blev det vedtaget at ændre skoleåret, så det for fremti
den skulle begynde første dag efter sommerferien. Det betød, at
undervisningen for året 1945-1946 blev forlænget med næsten
tre måneder, og det var vel ingen dårlig idé, de urolige forhold
taget i betragtning. Dertil kom det pædagogisk fordelagtige, at
sommerferien ikke kom som en lang afbrydelse midt i et sko
leår.
Antallet af børn i Glostrup havde allerede før krigen været
stærkt stigende, og med de mange fødsler under besættelsen
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var man i sognerådet i 1944 klar over, hvor det bar hen. Jens
Jørnung, som i 1941 havde afløst afdøde Ernst Winther som
skolens inspektør, havde intet problem med at overbevise politi
kerne om nødvendigheden af at bygge en ny skole til aflastning
af den eksisterende.
Alvoren blev understreget i 1946, da i alt 8 nye førsteklasser
begyndte i skolen. Aldrig havde man set noget lignende, og de
barske tilstande fortsatte i den nærmest følgende tid: Skolens
samlede elevtal kulminerede i 1949 med ca. 1.350 skolesøgende
børn og unge.

Arkitekten til den planlagte skole var let at finde. Det blev igen
Glostrups foretrukne mand på kommunale byggeopgaver, nem
lig V.K. Jensen.
Det var straks mere vanskeligt at skaffe de nødvendige byg
gematerialer. Men alligevel lykkedes det allerede i 1949 at lægge
grundstenen til den nye skole. Det skete på motorbanens gamle
grund mellem Sofielundsvej og Nordre Ringvej.

Seks forventningsfulde børn ved Nordvangskolens indvielse, 1950
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N ord vangs kolens skolekøkken. Her har drenge ingen adgang, ca. 1958

Sigtet med den nye skole var tredobbelt. For det første skulle
den som nævnt aflaste den overfyldte kommuneskole. Dernæst
skulle den være med på de nyeste pædagogiske tiltag med ud
strakt anvendelse af særlige faglokaler, og endelig skulle den
afløse de gamle landsbyskoler i Ejby og Hvissinge.

Skolen blev indviet i 1950, og alle tre opgaver blev løst. Man må
dog sige, at mange børn i Glostrup fik uhyggeligt langt til skole.
For at aflaste den gamle skole, herefter kaldet Højvangskolen,
blev børn helt nede fra området omkring jernbanen nemlig
tvunget til at vandre op til Nordvangskolen, som blev navnet
på den nye skole. Skoledistriktets sydgrænse blev dog heldigvis
snart forskudt længere mod nord.
For børnene i Ejby og Hvissinge blev skolen en helt ny ople
velse. Den store, supermoderne skole må have virket temmelig
overvældende på dem, men pædagogisk var der tale om et stort
fremskridt. Under ledelse af skolens nyudnævnte inspektør, den
dygtige og afholdte Johannes Carstensen (1900-1986), kom alt
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i rigtig gode rammer. Men selvfølgelig havde specielt børnene
i Ejby fået en meget lang skolevej efter lukningen af deres lille,
lokale skole.
Høj vangskolen havde fået et pusterum. Den 19. februar 1952
kunne skolen fejre sin bygnings 50-års jubilæum, og det skete
på særdeles festlig vis. Alle elever blev inviteret i Glostrup Bio,
hvor de kunne nyde Jørgen Bitschs safarifilm, Tværs Gennem
Afrika. Samme aften var der fest i gymnastiksalen med deltagel
se af politikere, lærere og gamle elever. Nogle af de sidstnævnte
havde været elever i den nyopførte bygning i 1902.
Inspektør Jørnung var ved Nordvangskolens start blevet ud
nævnt til stadsskoleinspektør med det overordnede ansvar for
hele kommunens skolevæsen. Han skulle dog fortsat fungere i
sit hidtidige job som leder af Højvangskolen, og det blev efter
hånden for meget. I 1959 fik han titel af skoledirektør, og som
ny inspektør på Højvangskolen blev udnævnt den hidtidige viceinspektør på Nordvangs kolen, Svend Aage Kjeldgaard-Olesen
(1905-1982).
En af kommuneskolens elever, Mogens Selck, tog sammen med
sin afgangsklasse i 1945 initiativet til oprettelse af Glostrup
Kommuneskoles Elevforening. Foreningen eksisterede i 10 år
og stod bag en række festlige elevopførelser af forskellige skue
spil og komedier. Foreningen kunne ved sin start glæde sig over
et skuespillertalent i særklasse. Preben Uglebjerg (1931-1968)
blev snart landskendt skuespiller og entertainer. Han døde alt
for ung i en tragisk og meningsløs trafikulykke.

Man må imponeres over Glostrup Kommunes initiativer på
skoleområdet i disse år. Foruden Nordvangs kolen byggede man
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både en ny skole i Avedøre (1956), Søndervangskolen (1956) og
Vestervangskolen (1961).
Set med en planlæggers øjne her i begyndelsen af 1950’erne må
man sige, at skoleforholdene i kommunens nordlige del nu var
acceptable, idet børnene i Ejby dog burde have bedre forhold, i
hvert fald for de små klassers vedkommende.
Anderledes så det ud i kommunens østlige og sydlige dele. Alt
for mange børn havde stadig en urimelig lang skolevej, og der
var ingen udsigt til bedring, tværtimod. Kommunens aktive by
udvikling bragte stadig flere boliger og mennesker til Glostrup.
Glostrup Andelsboligforening, der trods navnet ikke er en an
delsboligforening, men et almennyttigt boligselskab, blev stiftet i
1947 og opførte det store byggeri ved Søndervangsvej.

Boligselskabet Lejerbos kendte etagebyggeri på Florasvej blev
bygget et par år senere på gartner Wognsens tidligere grund.
Samtidig sås nye, store byggerier opført ved Søndre Ringvej,
Magnoliavej og Brøndbyvestervej. Der var masser af skolesø
gende børn på vej.
Løsningen blev Glostrup Kommunes overtagelse i 1952 af den
tidligere nævnte Alfred Mikkelsens handelsgartneri, Nybo, som
var nabo til Wognsen.

Søndervangskolen set fra Gerdasvej mod nord, 10. august 1958
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Grunden blev nu ryddet, og den selvfølgelige arkitekt på op
gaven, V.K. Jensen, kunne hurtigt klare tegningerne til den nye
skole. Søndervangskolen, som navnet blev, stod færdig til indvi
else i 1956.
Offensiven på skoleområdet standsede ikke her. Avedøre fik
som nævnt sin moderne skole samtidig med indvielsen af Søn
dervangskolen. Vestervangkvarteret udviklede sig eksplosivt
med nye, store byggerier i slutningen af 1950’erne, og selvfølge
lig skulle de mange tilflyttere i denne sydvestlige del af byen og
så have deres egen skole: Vestervangskolen blev indviet i 1961.

Vestervangskolens grundsten lægges, 1961

De mange, nye børn i Glostrup Kommune blev som oftest
passet hjemme af deres mødre. Men ikke alle kvinder var hjem
megående, og vi har set Glostrup Asyl tage sig af mange børn
gennem årene.
Glostrup Husholdningsforening tog under krigen (1943) ini
tiativ til etablering af en børnehave. Man dannede en foræl-
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dreforening, og det lykkedes at få lov at leje sig ind i Teknisk
Skole. Efter en ubehagelig skudepisode i 1944 blev lejemålet
dog opsagt, og børnehaven rykkede over i KFUM’s bygning på
Stations vej.

Efter krigen blev der åbnet mulighed for statstilskud til bør
nehavens drift. Det var dog en forudsætning for at få del i
midlerne, at lokaleforholdene blev væsentligt forbedret, og det
var en alvorlig udfordring. Men til sidst lykkedes det at få både
statslånsmidler og kommunegaranti til bygning af nyt hus, og
arkitekt V.K. Jensen blev bedt om at udfærdige de nødvendige
tegninger. Byggeriet kunne dernæst gå i gang, og Solvangen
Børnehave på Nørre Allé stod færdig i 1949.
Indvielsen fandt sted 11. august, og projektet blev af myndighe
derne anset for så betydningsfuldt, at der måtte sendes repræ
sentanter for både regering og sogneråd.
Glostrup havde taget et stort skridt mod en ny tid, hvor arbej
det sættes i højsædet, og børn passes af pædagoger.

Solvangen Børnehave, Nørre Allé 34, under opførelse, 6, juni 1949
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Nyt rådhus
et var med et lettelsens suk, at Glostrups politikere og
fåtallige embedsmænd i 1927 satte sig til rette i bryg
gerens tidligere villa, som fra nu af udgjorde byens
administrationsbygning, senere kaldt Glostrup Rådhus. Der var
almindelig enighed om, at der ikke ville blive behov for flere ud
videlser foreløbigt — hvis nogensinde.

D

Den egentlige centraladministration bestod af 3!/2 personer,
nemlig kommunesekretær (kommunaldirektør) Peter Petersen,
kommuneingeniør (stadsingeniør) Helge Petersen, en kasse
rerske og en halvdags kontordame. Byens indbyggertal var i alt
4.895.
De provinsielle forhold blev understreget af den kendsgerning,
at Helge Petersen var søn af Peter Petersen, hvilket dog ikke
skal komme de to mænds eftermæle til skade. De var begge
både dygtige og skattede medarbejdere.
De følgende år gav stadig mere arbejde, og folkene på rådhuset
fik tilsvarende flere kolleger. I 1943 var pladsen blevet så trang,
at ingeniørerne (Teknisk Forvaltning) måtte flytte ud. Deres nye
arbejdsplads var herefter den hidtidige politistation på Hoved
vejen 136, som netop var blevet ledig.
Arbejdsbyrden blev ikke mindre efter krigen. Glostrup Kom
mune oprustede stærkt til mødet med en ny tids krav, og i 1949
nedsatte sognerådet et udvalg til at arbejde med planer om et
nyt rådhus.
Udvalget overvejede først en egentlig arkitektkonkurrence.
Kloge hoveder gjorde så opmærksom på, at man jo havde frem
ragende folk lige ved hånden, nemlig vinderen af arkitektkon-
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Fundamentet til Arne Jacobsens rådhus støbes. Bagest præstegården, 1957

kurrencen i 1939 om bryggeriarealets anvendelse, Vilhelm Lau
ritsen, og kommunens velrenommerede arkitekt, V.K. Jensen.

De to arkitekter ville gerne påtage sig opgaven, men det skulle
desværre vise sig at være en dårlig løsning, da de slet evnede at
samarbejde. I oktober 1951 opgav kommunalbestyrelsen derfor
videre forhandling og udskrev alligevel en offentlig projektkon
kurrence. Det skete i nært samarbejde med Danske Arkitekters
Landsforbund.
I dommerkomitéen kom der til at sidde tre folk fra arkitektfor
bundet, medens Glostrup Kommune valgte fire toppolitikere og
to ledende embedsmænd. Ved fristens udløb 15. oktober 1953
var der modtaget i alt 64 forslag. Vinder blev den landskendte
arkitekt, Arne Jacobsen.
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Fundamentet til Arne Jacobsens rådhus støbes. I baggrunden Bryggervillaen, 1957

Hvis de involverede parter nu troede, at alle sten var ryddet af
vejen for projektets gennemførelse, måtte de i hast tro om igen.
Der var i 1953 endnu lang vej til målet.
Det første problem var at skaffe materialer. Der krævedes fort
sat ansøgning med særdeles gode begrundelser for at få del i
de knappe ressourcer, og et nyt rådhus blev ikke betragtet som
specielt vigtigt. Det lykkedes dog efter lang tid og meget besvær,
men med en samlet anslået udgift på 6,8 millioner kr. var borg
mesteren i 1956 mere end betænkelig.
Planen var opførelse af et moderne hus i tre etager, hvor alle
funktioner kunne få plads, men nu fremkom forslag om at skæ
re ned til to plan og så bevare det gamle rådhus til mødesal og
Teknisk Forvaltning.
Arne Jacobsen erklærede sig villig til en reduceret model, selv
om den ikke var så utraditionel, som han ønskede. Samtidig
ønskede borgmesteren, der jo var udlært murer, flere andre æn-
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dringer, bl.a. murede gavle. I juli 1956 var der opnået enighed
om det skrabede projekt, og i marts 1957 blev de første hånd
værkeropgaver udbudt.

I august 1957 ændredes billedet fuldstændigt. Glostrup Kom
mune havde fået tildelt dommerembede og var blevet bedt om
at stille kontorfaciliteter til rådighed.
Herefter lå løsningen ligefor. Det gamle rådhus blev vedtaget
anvendt til dommerkontor, og det nye rådhus skulle så alligevel
opføres i de oprindeligt planlagte tre etager. Nu kunne arbejdet
gå i gang, og 3. februar 1959 skete overflytningen til de nye kon
torer, selv om alt ikke var helt færdigt.
Den 21. november 1959 fandt endelig den officielle indvielse
sted. Borgmester Valdemar Hansen holdt indvielsestalen og
gjorde rede for udviklingen fra den spæde start på Østervej til
nutidens smukke og rummelige bygning. Han fortalte, at der på
rådhuset nu fandtes i alt 74 tjenestemænd mod de oprindelige
372 i 1927. Endvidere kunne man glæde sig over, at det gamle
rådhus havde fået ny funktion som dommerkontor, og at de to
bygninger var blevet forbundet med en overdækket gang.

Området havde ændret sig markant. For at skaffe plads havde
det været nødvendigt at rive en del bygninger ned, og det betød
farvel til de sidste rester af det gamle bryggeri. Nu forsvandt
både længen langs Kildevældets Allé og bygningen med det
gamle tårnur. Tårnuret selv overlevede heldigvis. Knud Hansen,
der jo var urmager, sørgede godt for det, og siden blev det gemt
på loftet af det gamle rådhus. Urskiven og klokkerne findes i
dag på muren til det tidligere alderdomshjem (nu en del af råd
huskomplekset), medens værket selv kan ses på repos’en til Lo
kalhistorisk Arkiv.
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Ved Bandholm & Hansen, Hovedvejen 150. Bagest Solgården, 11. juni 1959

Hovedvejen — huse, trafik, erhverv
i har i det foregående fulgt Hovedvejens historie fra
den første anlæggelse i begyndelsen af 1770’erne under
ledelse af franske ingeniører til den nye belægning med
cementbeton umiddelbart før besættelsen. Efter krigen kom
motorkørslen kun langsomt i gang igen, men sidst i 1950’erne
var trafikken blevet så stor, at der måtte iværksættes forskellige
tiltag for at klare opgaven. Inden vi ser på det, vil vi tage en ha
stig gennemgang af bebyggelserne ved Roskilde Landevej, som
vejen endnu kaldtes længe efter det officielle navneskift til Ho
vedvejen.

V

Vejen var selvfølgelig til en start kun sparsomt bebygget. De
velkendte otte gårde og 13 huse fyldte ikke meget, og byen vok
sede kun langsomt. Den var helt op til 1880’erne en landsby
blandt andre. Nye bondehuse kom til efterhånden. De fleste
havde den karakteristiske langstrakte form, og der boede næsten
altid flere familier under samme tag.
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I begyndelsen af 1900-tallet så man den første spæde begyn
delse til en ændring i dette mønster. Nu blev der bygget enkelte
større ejendomme, ofte med en købmand eller manufaktur
handler som bygherre. I 1920’erne blev der opført en lang ræk
ke villaer langs vejen, vel at mærke villaer i den gamle betydning
af ordet. Hermed mentes ikke et parcelhus for en enkelt familie,
således det er almindeligt nu om stunder. Villaer var typisk op
ført i to etager og fortsat beboet af flere familier.

Sidst i 1920’erne var Hovedvejen ved at overtage Stationsvejs
rolle som den dominerende vejstrækning, og selvfølgelig måtte
erhvervsvirksomheder slå sig ned her. Villaerne blev tilholds
steder for købmænd, håndværksmestre og diverse servicefore
tagender, og de fungerede samtidig som private hjem for de
omtalte familier.
Det er vigtigt at notere sig, at dette kun fandt sted langs Ho
vedvejen eller i dennes umiddelbare nærhed. Endnu i 1930’erne
fandtes mange af de oprindelige bondehuse blot et stenkast
herfra.

I 1930’erne begyndte en ny udvikling at tage fart. Trods økono
misk tilbageslag blev der opført en række større etagebyggerier
som boliger for en stigende befolkningsmængde. Det betød ofte
nedrivning af ældre huse, og man forstår Historisk Selskabs
hjertesuk, da de i august 1943 påbegyndte deres store fotokam
pagne med at konstatere, at mange interessante huse allerede
var revet ned. Heldigvis lod selskabets folk sig ikke gå på, men
fotograferede på livet løs til glæde for en historisk hungrende
eftertid.
Hvilke nye, store og vigtige bygninger var så opført før 1943?
Ja, man kan f.eks. nævne etagebyggeriet Ringgården (1934) ved
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Søndre Ringvej. Byggeriet blev i krigens første år nærmeste
nabo til Nordre Ringvej og de store huse, som Valdemar Han
sen lod Glostrup Boligselskab opføre her. Pludselig var Ring
vej skrydset opstået, og det blev hurtigt et af Danmarks mest
befærdede steder.

Solgården (1943) ved Vestervej er et andet markant byggeri,
som kom til på dette tidspunkt. Det ligger ganske vist lidt tilba
getrukket fra Hovedvejen, men det hører alligevel med her.
Bankerne var hurtige til at rykke op på Hovedvejen. Forstæder
nes Bank købte Maren Posts hus på Hovedvejen 110 og lod det
i 1937 rive ned til fordel for en på den tid ganske imponerende
bygning.

Der findes et interessant postkort, dateret 1938, som viser
netop denne del af Hovedvejen, og hvis man ikke vidste bedre,
kunne man tro, at der var tale om en større provinsby.
På den ene side ses etagebyggeriet Hovedvejen 114 (Andelsban
ken), og på den anden findes det store hus, Hovedvejen 87-89,
med både Landmandsbanken og benzinstation (Shell). Her fin
des også Glostrup Kaffelager (GK), der kan stå som repræsen
tant for tidens mange små specialforretninger. Den var ejet af
Einer Raae Hansen og hustru Else Raae Hansen.
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Efter krigen tog udviklingen atter fart. Villaerne mellem Bryg
gergårdsvej og Ringvejskrydset blev revet ned. Det skete i to
tempi, således at de østlige forsvandt først. Det var samtidigt
et endeligt farvel til Bryggergården, der i nogle år havde været
nabo til den nye biograf. På stedet opførte Glostrup Boligsel
skab i 1954 et stort byggeri, og i 1960 blev de sidste grunde hen
til Ringvejskrydset ryddet. Her opførte boligselskabet i løbet af
1964-1965 et nyt etagebyggeri i forlængelse af det foregående.

Det var ikke kun Glostrup Boligselskab, der var aktiv i disse år.
Københavns Almindelige Boligselskab (KAB) havde været ak
tiv på byggefronten siden 1920, og selskabet erhvervede på et
tidspunkt Vestergård (Hovedvejen 200) med tilhørende marker.
Gården blev revet ned, og i 1950 begyndte opførelsen af det
store byggeri, Glostrup Vestergård, mellem Hovedvejen og Vestergårdsvej. Det skete i to omgange, idet Glostrup Vestergård
I blev bygget i 1950 og kom til at bestå af 102 lejligheder samt
12 enkeltværelser. Glostrup Vestergård II fulgte i 1955 med 204
boliger. Projektet var tegnet af arkitekt Ole Hagen.

Vestergårdsvej bliver til, nyopførte etagebyggerier nær Hovedvejen, ca. 1955
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På begge sider af Hovedvejen var der i disse år gang i rydninger
og opførelser af nye huse. Et markant eksempel er Smedens
Hjørne (Hovedvejen 150), som i 1960 afløste Bandholm &
Hansen (tidl. Christian Larsens smedje).
Trafikken øgede samtidigt dramatisk, og det blev en hel fol
keforlystelse at studere de skøre søndagsbilister og deres sære
manøvrer. Et vidnesbyrd om trafikudviklingen i disse år kan ses
derved, at man i 1956 så sig nødsaget til at forsyne Ringvejs
krydset med et lyssignal. Hensigten med denne moderne anord
ning var at mindske antallet af ulykker.
Færdslen til og fra stationen var blevet meget større efter S-togets komme, og det gjaldt både private biler og DSB’s rutebiler,
som havde holdeplads her.

For at lette tilværelsen for trafikanterne blev det besluttet at
udvide Nyvej. Glostrup Kommune eksproprierede købmand
Gunsts gamle hus på hjørnet af Stationsvej og ansøgte Boligmi
nisteriet om lov til nedrivning.

I en tid med bolignød kunne man selvfølgelig ikke bare rive
ned, som man selv ville, men i Glostrup Kommune kendte man
det lille trick, der fik alle sådanne andragender til at gå glat igen
nem. Tricket bestod i begrundelsen: Planlagt vejarbejde.
Den 20. januar 1961 var et positivt svar modtaget, og nedriv
ningsfolkene kunne gå i gang. Samtidig lykkedes det at få til
ladelse til at afkorte svinget fra Nyvej til højre ad Hovedvejen.
Man skar simpelthen Raagaards gamle købmandshus, der på
dette tidspunkt var kendt som Kolonial-Lageret, halvt igennem
til glæde for især de store busser. Huset på Hovedvejen 105 kan
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i sin afkortede skikkelse stadig ses på den gamle adresse. Andre
steder i byen benyttede man sig selvsagt af samme metode. Bi
lerne og de dertil nødvendige parkeringspladser trængte uimod
ståeligt frem.
Ved besættelsestidens begyndelse i 1940 havde der i selve Glo
strup været i alt 25 købmandsforretninger at finde i den lokale
vejviser. En optælling i vejviseren for 1961 viser, at tallet nu er
fordoblet til 51.
Foruden købmænd fandtes en lang række specialbutikker i byen,
og en højkonjunktur stod for døren. Vi befinder os i de små,
familieejede butikkers absolutte storhedstid. Men snart skulle
supermarkeder og store indkøbscentre ankomme og tage livet
af de fleste.

Glostrup Butikstorv med hospitalet i baggrunden, 20. oktober 1962

Det første varsel herom skete i årene 1957-1959, da Glostrup
Boligselskab opførte et indkøbscenter lige syd for det nye ho
spital. Indkøbscentre var dengang et temmelig ukendt fænomen,
og faktisk var Glostrup Butikstorv på Diget det første udendørs
butikscenter i Danmark. Der fandtes ved starten i april 1959 i
alt 20 butikker, og i 1965-1966 udvidede man med yderligere
to. I en årrække gik alt efter planen, men senere kom man ud i
alvorlige problemer.
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Præst, kirke og kirkegård
harles Nedermark (1892-1954) blev teologisk kandidat
i 1917. Allerede samme år overtog han stillingen som
sekretær i krigsfangelejrene i Sibirien, hvor han kom til
at opholde sig indtil 1919. Det var en tid med brutal krig og re
volution, og det må have været en barsk oplevelse for den unge
teolog at være vidne til al den lidelse og elendighed.

Efter hjemkomsten til Danmark opnåede han stilling som
hjælpepræst ved Nathanaels Kirke i København for i 1921 at
blive kaldskapellan samme sted. I 1924 gik turen til Allehelgens
Kirke, ligeledes i København, hvor han var præst indtil 1930, da
han tiltrådte stillingen som sognepræst i Glostrup.
Opmærksomme læsere vil erindre, at navnet Charles Neder
mark allerede er strejfet nogle gange. Han var i 1923 blevet gift

Pastor Charles Nedermark med familie i præstegårdens dagligstue, ca. 1950
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med Louise Carla Halgreen, og de to kom fra 1930 til at sætte
deres præg på Glostrup Kirke og dens menighed.
Oplevelserne i Sibirien havde gjort Charles Nedermark til en
såvel modig som beslutsom mand, og han stod i urokkelig
modsætning til den tyske besættelsesmagt. Han var byens klare
stemme lige fra alsangsstævnerne i 1940, hvor han talte om
Danmarks frelse, til befrielseshøjtideligheden i 1945.

I 1940 blev han forfremmet til provst for Smørum Herred, men
det ændrede ikke ved hans forpligtelser som sognepræst i Glo
strup. Han fortsatte de sædvanlige kirkelige handlinger, både de
ugentlige gudstjenester, dåb, konfirmation, vielser og begravel
seshøjtideligheder.
Han var en udmærket prædikant, og mange glostruppere husker
ham med glæde. Det gælder ikke mindst hans konfirmander,
som han ind i mellem underholdt med sine oplevelser i Sibirien.
Disse blev i øvrigt trykt i KFUK’s julebog for 1939 og gengivet
i Glostrup Bogen, bind 5.
I 1943 fik han tilknyttet en hjælpepræst, nemlig Knud Langberg
(1911-1986), som her for første gang trådte ind på scenen i
Glostrup. De to præster syntes til en start at være kommet ud
mærket ud af det med hinanden, men i 1954 opstod en alvorlig
uenighed. Sagen kørte i de lokale aviser, og det tog hårdt på Ne
dermark. Om efteråret blev han syg, og 2. december døde han.
Hans venner og familie mente, at Knud Langberg med sin op
førsel havde medskyld i hans død, og enken forlod kort tid efter
Glostrup med en afskedsartikel i Folkebladet.

Uanset sagens sammenhæng eller placering af nogen form for
moralsk ansvar kan det konstateres, at Knud Langberg i 1955
blev udnævnt til Nedermarks efterfølger som sognepræst i Glo-
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strup. Han forblev på posten, indtil han i 1981 fyldte 70 år og
dermed faldt for aldersgrænsen.
Glostrups stærke vækst fra ca. 1890 fik betydning overalt i lokal
samfundet. Flere indbyggere betød selvsagt også flere døde, og
den oprindelige kirkegård kunne slet ikke rumme det stigende
antal. Omkring 1900 udvidede man derfor med ca. 100 nye
gravpladser, hvilket dog ikke var tilstrækkeligt. Allerede i 1910
foretog man derfor endnu en udvidelse, denne gang med 300
nye pladser.

I mellemkrigsårene stod man atter over for pladsmangel, og
kirkegården blev denne gang udvidet mod nord, helt frem til
Kochsvej. Det nye areal kunne rumme 2.000 pladser, og proble
met var dermed løst for en tid.
Da situationen efter 2. verdenskrig igen blev kritisk, blev der
anlagt en helt ny kirkegård mellem Nordre Ringvej og Gamle
Landevej. Den kan rumme ca. 10.000 gravpladser og blev taget
i brug i 1960. Den nye kirkegård blev forsynet med et kapelkre
matorium og fik navnet Nordre Kirkegård. Den gamle kirke
gård skiftede samtidig navn til Søndre Kirkegård.

Nordre Kirkegård med
Glostrup Kapelkrema
torium, 10. marts 1998

Der har ikke siden været mangel på gravpladser, men det skyl
des ikke kun anlæggelsen af den nye kirkegård. Nye skikke med
fælles gravsteder eller kremering har vundet indpas, og det har
ændret behovet markant.
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Københavns Amts Sygehus (KAS) i Glostrup (Glostrup Hospital), 12. juli 1999

Amtssygehus og statshospital
anmark var indtil 31. december 2006 inddelt i am
ter. Kommunerne omkring København, heriblandt
Glostrup, hørte til Københavns Amt. Amterne skulle
varetage offentlige opgaver, som var for store for de enkelte
kommuner, men som statsmagten alligevel ønskede varetaget
lokalt. Den største og mest udgiftstunge af disse var driften af
hospitalerne.
Fra 2007 er amterne nedlagt og opgaverne fordelt, dels til de
nye og større (sammenlagte) kommuner, dels til de nyoprettede
regioner.

D

Københavns Amt drev hospitalet i Gentofte. Gentofte Kom
mune havde allerede i 1912 skænket grunden til det fremtidige
hospital, og 19. januar 1927 kunne man modtage de første 12
patienter. Der var til en start 300 sengepladser til rådighed, og
det moderne og gennemtænkte hospital vakte begejstring både i
Danmark og i udlandet.
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I 1936 stod hospitalet fuldt udbygget med 1.000 sengepladser,
og samtidig steg befolkningsmængden i amtet. Det var til at for
udse, at der inden for en overskuelig fremtid ville blive brug for
endnu et sygehus.

Glostrup Kommunes ledelse var hurtig til at se mulighederne. I
1937 købte man det nødvendige areal, som tidligere havde hørt
under Glostrupgård, og tilbød det vederlagsfrit til Københavns
Amt som fundament for et fremtidigt hospital. Tidens trykte
kort over Glostrup efterlod ingen tvivl om, at et hospital skulle
opføres her.
Efter krigen kom der for alvor gang i forhandlingerne. I 1949
var ventetiden i Gentofte oppe på to måneder for medicin
ske patienter og tre måneder for kirurgiske, og det var i følge
amtspolitikerne for meget. I 1950 blev der derfor udskrevet en
arkitektkonkurrence blandt danske, norske, svenske og finske
arkitekter om et nyt hospital i amtet.
Ved fristens udløb 1. maj 1951 var der indkommet 45 forslag.
Den 10. maj traf dommerkomiteen sin afgørelse: Vinder blev de
finske arkitekter, Ragnar Ypyä, Martta Ypyå og Veikko Malmio.
Officielt blev det første spadestik taget af en kæmpegravko 31.
marts 1953, men reelt var man allerede gået i gang med udgrav
ningen året før. Det skete, som vi husker, af hensyn til behovet
for jord til Vestbroens nye ramper.
Den egentlige udgravning blev afsluttet i løbet af efteråret, og
17. november 1953 var der fest på pladsen. I et telt rejst på fun
damentet til den senere vandrehal lagde man grundstenen til det
store byggeri.

Selve byggeriet blev rejst på mindre end fem år. I 1958 var de
første 368 sengepladser og alle behandlingsafdelinger klar til
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ibrugtagning, og selve indvielsen fandt sted 2. september 1958
under overværelse af kong Frederik 9. Majestæten kunne sam
men med et stort antal eksperter fra både Danmark og udlandet
glæde sig over et hospital i særklasse til en pris af 100 millioner
kr. Det var bygget til at rumme 800 senge og med mulighed for
udvidelse med yderligere 400.

Det var unge og initiativrige ansatte, der tog deres nye arbejds
plads i brug, og eksperter og beslutningstagere fra nær og fjern
kom for at bese herlighederne. Glostrup havde fået en fantastisk
institution, masser af arbejdspladser og stor, positiv omtale.
Med det nye hospital havde byen vundet endnu en vigtig sejr.

Udviklingen på sygehusområdet standsede ikke her. På nabo
grunden mod nord opførtes omtrent samtidig et psykiatrisk
hospital betalt af den danske stat. Hospitalet modtog den første
patient 9. juni 1960, og den officielle indvielse skete 25. august
samme år. Statshospitalet, som det blev kaldt, overgik 1. april
1976 til Københavns Amt og kaldtes derefter Amtssygehuset
Nordvang.
Københavns Amt stod nu for driften af begge hospitaler.
Efter amtets nedlæggelse er de overgået til Region Hovedstaden
og kaldes herefter henholdsvis Glostrup Hospital og Psykiatrisk
Center Glostrup.

Nybyggerier i Stadionkvarteret, 1958
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Ne/ 'Vil Atomvåben demonstrerer på Hovedvejen.
Forrest er Hovedvejen J27 netop blevet revet ned, 1960

Fremgang og nye farer

(1961 -1980)
På afgrundens rand
esteuropa var genrejst efter 2. verdenskrigs ødelæg
gelser. Med USA som lokomotiv var bedre tider om
sider kommet til vor verdensdel, men det betød ikke,
at politikerne bare kunne læne sig tilbage. Der var fortsat store
udfordringer, og her tænkes især på afviklingen af de mange
britiske og franske kolonier samt den dermed forbundne reor
ganisation og modernisering af de hjemlige økonomier. Let og
billig adgang til energi og råstoffer var en afgørende forklaring
på succes’en, og de vesteuropæiske lande styrkede yderligere de
res position ved at samle sig i frie markeder, EFTA (De Syv) og
Kul- og Stålunionen (De Seks), forløberen for EU.

V

Hvis de økonomiske forhold så lyse ud, så var situationen helt
modsat på den storpolitiske scene. Sovjetunionen havde sine
besværligheder, bl.a. opstanden i Ungarn (1956) og menneske
flugten fra Østtyskland. Berlinmuren var et vigtigt varsel om de
store modsætninger mellem øst og vest, og atomoprustningen
gjorde det hele så meget farligere. Opstillingen af sovjetiske
missiler på Cuba bragte i 1962 verden på randen af ragnarok.

Danmark ændrede sig på stort set alle områder i 1960’erne og
1970’erne. De gode tider gav efterspørgsel på arbejdskraft, og
det bragte kvinderne ud på arbejdsmarkedet. Mange arbejdede
halvdags, men efterhånden kom flere og flere op på fuld tid. For
pengene købte familierne bedre boliger (parcelhuse), biler, som-
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merhuse, ferierejser og nye industriprodukter som f.eks. fjern
syn, der nu blev folkeeje.
Fra 1960’erne så man protestmarcher mod atomoprustningen,
og kort tid senere kom ungdomsoprøret (1968’erne) og kvin
debevægelsen. Der blev i disse år stillet spørgsmålstegn ved alle
værdier.

Desværre gik det mindre godt med økonomien. Danskerne
levede over evne, og landet kom ud i større og større gæld.
Arabernes olieboykot i 1973 udløste den første oliekrise, også i
Danmark, hvor man for at spare på de dyre dråber bl.a. indførte
de såkaldte bilfri søndage.

Bilfri søndag på Roskildevej. I midten Pilegård ved Korsdalsvej, 10. februar 1974

Eftervirkningerne af oliekrisen blev forholdsvis hurtigt over
vundet, men hverken Danmark eller de øvrige vesteuropæiske
lande havde lært lektien. Den næste oliekrise ramte verden i
1979, og den gav nye, alvorlige rystelser i økonomierne. I Dan
mark bevægede man sig faretruende nær afgrunden.
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Kommunale valg og nye borgmestre
iels Georg Sortsø (1897-1976) stammede fra Falster.
Han blev i 1919 telegrafbud og tog i 1927 præliminær
eksamen. Han fik derefter stilling som postassistent,
og i 1939 gik turen til Glostrup Postkontor, hvor han nu kunne
kalde sig overassistent. I 1949 avancerede han til postkontrollør.
Sortsø blev hurtigt interesseret i den lokale politik og fik efter
følgende vigtige hverv for Socialdemokratiet. I 1946 blev han
indvalgt i sognerådet, og Valdemar Hansen gjorde ham i 1952 til
viceborgmester. Som sådan var han borgmesterens stedfortræ
der ogi 1961 et naturligt valg som dennes efterfølger.

Ved kommunalvalget i 1962 var der i Glostrup Kommune syv
lister opstillet. De vundne mandater ses i parentes:
Socialdemokratiet (6), Radikale Venstre (0), Konservative Fol
keparti (3), Venstre (1), Danmarks Retsforbund (0), Socialistisk
Folkeparti (1) og Danmarks Kommunistiske Parti (0).
Niels Georg Sortsø kunne ånde lettet op. Socialdemokratiet
havde med ham som borgmesterkandidat bevaret det absolutte
flertal.

I 1966 så man de samme syv Ester opstiUet. Det samlede antal
mandater var blevet forøget fra 11 til 13, og fordeHngen blev
således:
Socialdemokratiet (6), Radikale Venstre (0), Konservative Fol
keparti (5), Venstre (1), Danmarks Retsforbund (0), Sociahstisk
Folkeparti (1) og Danmarks Kommunistiske Parti (0).
Socialdemokratiet havde således mistet flertallet, men det lykke
des som ventet at opnå støtte fra SF’s medlem. Sortsøs tid som
borgmester blev imidlertid kort. AUerede i 1967 blev han syg,
og hans viceborgmester overtog foreløbig borgmesterstolen.

461

Borgmester N.G. Sortso og viceborgmester Bjarne Jensen, 25. september 1967

Socialdemokratiets nye kronprins hed Bjarne Jensen. Han havde
arbejdet sig op i fagbevægelsen og var i 1959 avanceret til for
mand for Dansk Formerforbund. I 1966 blev han indvalgt i
kommunalbestyrelsen og hurtigt udnævnt til viceborgmester.
Som afløser for Sortsø under dennes sygdom var han den åben
lyse kandidat som borgmester, da denne trak sig tilbage.

Socialdemokratiets manglende flertal i kommunalbestyrelsen
var selvfølgelig et problem. Ganske vist havde partiet en sam
arbejdsaftale med civilingeniør Preben Ikkala, der sad på SF’s
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mandat, men samtidig var SF på landsplan blevet splittet, da
nogle folketingsmedlemmer brød ud og dannede partiet Ven
stresocialisterne (VS). Preben Ikkala var gået over til VS, og han
brød sig slet ikke om Bjarne Jensen, som han opfattede som
højreorienteret.
Alt dette gav de borgerlige partier nogle spændende muligheder.
De kunne vælge at støtte Bjarne Jensen, og prisen kunne pas
sende være viceborgmesterposten og et par vigtige udvalgspo
ster. En anden mulighed var at manøvrere socialdemokraterne
ud på et sidespor ved at lave aftale med Ikkala.
Resultatet blev det sidstnævnte, og Ikkala gav sin stemme til den
borgerlige oppositions kandidat. Socialdemokraterne havde mi
stet borgmesterposten.
Den nye borgmester hed Fre
derik Aage Elmerkjær, til daglig
F.A. Elmerkjær (1913-1991).
Han stammede fra Bjælkerup
ved St. Heddinge og arbejdede
først ved landbruget. Siden tog
han både præliminæreksamen
og studentereksamen.
I 1947 bestod han juridisk em
bedseksamen og fik dernæst an
sættelse ved Københavns Byret.

Borgmester F.A. Elmerkjær, ca. 1969

I 1951 flyttede han til Glostrup og kom ind i den lokale politik.
Han blev formand for den konservative vælgerforening i 1953
og blev første gang valgt til kommunalbestyrelsen i 1958.
Da Axel Graff i 1962 trak sig tilbage, overtog han dennes ord
førerskab for den borgerlige gruppe, og i 1968 satte han altså
kronen på værket ved at erobre borgmesterposten.
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Det var et spændende kommunalvalg, der fandt sted i 1970. Det
store spørgsmål var selvfølgelig, om Elmerkjær kunne afsted
komme et egentligt systemskifte i Glostrup Kommune. Der var
nu 17 mandater at kæmpe om, og resultatet blev således:
Socialdemokratiet (9), Radikale Venstre (2), Konservative Folke
parti (5) og Socialistisk Folkeparti (1).
Socialdemokraterne havde dermed generobret det absolutte
flertal.
Den nye socialdemokrati
ske borgmester hed Mar
tin Nielsen (f. 1927). Han
kom fra landbruget og
var allerede ude at tjene
som 14-årig. 18 år gam
mel startede han i lære
som mejerist i Ry. Efter
militærtjenesten kom han
til postvæsenet og blev
hurtigt fagligt aktiv. Han
endte som fællestillids
mand og flyttede i 1956 til
Glostrup, hvor han blev
engageret i det socialde
Borgmester Martin Nielsen, ca. 1985
mokratiske partiarbejde.
Tabet af borgmesterposten i 1968 var i høj grad resultatet af in
tern uenighed i den socialdemokratiske partiforening, og det var
på dette tidspunkt, at et af partiets markante skikkelser, Børge
Jansbøl, henvendte sig til ham med opfordring til at stille op
som den borgmesterkandidat, der kunne samle partiet.
Efter nogen tøven accepterede han — og vandt både valget og
borgmestertitlen. Han skulle forblive på posten indtil 1983.
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Ved kommunalvalget i 1974 opstillede 10 lister. Resultatet blev
således:
Socialdemokratiet (9), Radikale venstre (1), Konservative Folke
parti (3), Danmarks Retsforbund (0), Socialistisk Folkeparti (1),
Danmarks Kommunistiske Parti (1), Centrumdemokraterne (0),
Kristeligt Folkeparti (0), Venstre (1) og Fremskridtspartiet (1).
Socialdemokratiet havde fortsat absolut flertal.
Kommunalvalget i 1978 bød på 9 lister, og resultatet blev såle
des:
Socialdemokratiet (10), Radikale Venstre (0), Konservative Fol
keparti (4), Danmarks Retsforbund (0), Socialistisk Folkeparti
(1), Danmarks Kommunistiske Parti (1), Kristeligt Folkeparti
(0), Venstre (0) og Fremskridtspartiet (1).

Socialdemokratiet havde udbygget sit absolutte flertal og sad nu
endnu mere sikkert på magten end før.

Glostrup Kommunalbestyrelse og ledende embedsmænd, 1982-1985:
Forreste række fra venstre: Knud E. Aarup, Gunner Larsen, Aage Petersen, Martin
Nielsen (borgmester), Poul Jørgensen, Aksel Findal. Midterrækken fra venstre: Karl
O. Nielsen, Lola Nilsson, Lone Matthiesen, Annelise Hansen, Nellie Olsen, Lis
Eskildsen. F.A. Elmerkjær, Connie Lindenskov. Bageste række fra venstre: Ib Küm
mel-Nielsen, Kaj Olsen, Børge Jansbøl, Bent Wolff, Ejvind Tofte, Johannes Grau
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Modernisering og erhverv
ra omkring 1960 begyndte en højkonjunktur uden side
stykke i Danmark. Den fik selvfølgelig også betydning
for Glostrup og satte yderligere skub i den modernise
ring, som allerede var godt på vej.

F

På Hovedvejen så man fortsat opførelse af nye etagebyggerier
til afløsning af de gamle huse. Turen var kommet til den nord
lige side, og midt i 1960’erne var strækningen mellem Ringvejs
krydset og Nørre Allé afsluttet.

Hovedvejen 100, kendt som Ritten, eksisterer stadig, 22. maj 1961

Hovedvejen 100 (B/tø/z) overlevede dog, medens nr. 96 og 98
ved Nørre Allé blev revet ned. Det havde noget at gøre med
forholdet mellem Hovedvejen, Nørre Allé og Banegårdsvej.
De to sidstnævnte veje lå oprindeligt forskudt for hinanden,
men nu blev der af hensyn til den stigende trafik etableret et
egentligt vejkryds. Det krævede nedrivning af husene på Ba
negårdsvejs vestlige side, og vejen blev dernæst udvidet til fire
kørebaner (1965).
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Det var også i årene omkring 1960, at udviklingen vest for
Ringvejskrydset for alvor satte ind. Vi hørte om opførelsen i
1950’erne af Glostrup Vestergård på vejens nordlige side, men
også på sydsiden kom der gang i nedrivninger og nye huse.
Det var først og fremmest erhvervsvirksomheder, som slog sig
ned her, og Glostrup kunne altså endnu engang glæde sig over
nye arbejdspladser i byen. Et eksempel kunne være nedrivnin
gen i 1960 af distriktslægeboligen på Hovedvejen 193.

Året efter opførte Hans Lys trup Automobiler A/S virksomhed
her, og bilsalg blev i øvrigt en succesfuld affære i Glostrup.
Det ses af et andet eksempel, nemlig nedrivningen af Gotfred
Pedersens gård på Hovedvejen 183. Her lod firmaet MasseyHarris A/S i 1953 opføre en udstillingsbygning tegnet af arki
tekt Arne Jacobsen.
Stedet blev i 1960’erne salgssted for Glostrup Bil Company
A/S, og nogle husker måske den hidsige debat for en del år
siden vedrørende bygningens bevaring eller nedrivning. Den
endte med sejr for det sidste synspunkt.
De gode tider i 1960’erne bragte købere frem, som ellers aldrig
havde vovet tanken om at anskaffe sig noget så dyrt som en bil.

Hulgården nær hjørnet af Hovedvejen og Clarasvej blev revet
ned ca. 1964. Stedet var blevet købt af Dansk Esso A/S, hvis
ledelse mente, at der savnedes muligheder for overnatning i
Glostrup.
I oktober 1965 startede man derfor opførelse af den impone
rende bygning, som snart skulle blive kendt som Esso Motor
Hotel. Tegningerne var udført af arkitekt Ole Hagen, og huset
fik officiel adresse på Hovedvejen 41.
Ingeniørfirmaet Henning Hansen, Erik Carlsen og Jens E. Frø-
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Interiør fra Esso Motor Hotels restaurant, 1976

lund stod for projektets praktiske udformning, og i 1967 kunne
man for et beløb af 6 millioner kr. indvie det nye hotel. Det var
i øvrigt organisationens 10. hotel af sin art i Europa, og flere
var på vej.
Hotellet i Glostrup havde 50 dobbeltværelser, som var udstyret
med bad, bidet, telefon og fjernsyn. Der fandtes konference
rum, restaurant til ca. 100 gæster, garageanlæg til ca. 50 biler,
stor terrasse og et moderne Esso Service anlæg til pasning af
gæsternes biler. Som leder af hotellet og den tilhørende Restau
rant Gastronomique ansattes den kendte direktør, Roy Hurtig
karl.

Hotellet blev i 1979 solgt til Thorleif Olsen (Nis Bodega) og
revisor Egon Winther Larsen. Det skiftede samtidig navn til
Glostrup Park Hotel.
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Hotellet har gennem årene gennemgået en række ændringer i
både ledelse og størrelse. En særlig stor udvidelse fandt sted i
2003. En ny fløj med plads til 72 værelser blev opført langs Ho
vedvejen, og den blev på fornem vis passet ind i de eksisterende
bygninger, så det hele kom til at fremtræde som en enhed. For
denne præstation modtog hotellet i 2004 Glostrup Kommunes
Bygningspris for særligt veludført arbejde.
Det lille vej stykke øst for hotellet, som tidligere var en del af
Clarasvej, kendes nu som Glostrup Hule.
En virksomhed ud over det sædvanlige kom til Glostrup i 1961.
Dansk Pelsdyravlerforening var startet i 1930. Produktionen
steg i de følgende år, og umiddelbart efter 2. verdenskrig grund
lagde man en særlig virksomhed, som skulle tage sig af salget.
Virksomheden kaldte sig Danske Pelsauktioner, og den skulle få
stor betydning.
I 1960 blev foreningen og dens organisation strammet op på en
række vigtige punkter, så den kunne møde fremtidens udfor
dringer. Der var gode udsigter for det fremtidige salg, ikke

Danske Pelsauktioners kompleks på Langagervej, ca, 1980
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mindst på det udenlandske marked, og det var nødvendigt at
samle alle aktiviteterne på et geografisk egnet sted.

Valget faldt ikke overraskende på Glostrup, nærmere bestemt
Langagervej i Hvissinge, hvor man i 1961 købte en 20.000 m2
stor grund af fabrikant Svend Bergsøe. Den 5. februar 1962
satte man spaden i jorden til det byggeri, som senere skulle blive
et af centrene for verdens pelshandel. Komplekset kom til at
rumme en 4.500 m2 stor sorteringshal, en mellembygning med
restaurant og auktionshal samt en kontorbygning.
Den 9. december 1963 var arbejdet tilendebragt, og indvielsen
kunne finde sted. Det skete under overværelse af kong Frederik
9., dronning Ingrid og prinsesse Benedikte.

Det velindrettede hus gav køberne mulighed for at inspicere
skindene, som samtidig kunne præsenteres på smukkeste vis.
Huset var tegnet af arkitekt H. Ralff, og nogle mente, at det var
alt for stort til opgaven. Det var dog ikke tilfældet. Tværtimod
måtte man i tiden frem til 1979 igennem fire store ombygninger
og udvidelser for at følge med udviklingen.
Glostrup havde fået en succesrig, international virksomhed til
byen.
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De offentlige værker
lostrups ekspansive udvikling fik selvfølgelig også ef
fekt på forbruget af gas og vand. Allerede i bestyrer
Niels Olsens tid (indtil 1935) skete vigtige udvidelser
af kapaciteten, og den udvikling fortsatte i de følgende år.
Værkernes nye bestyrer hed Gudmund Nielsen, og han skulle
forblive på posten helt til 1971. Blandt hans første opgaver var
indvielsen i 1937 af et hjælpevandværk ved Stadionvej, og fra nu
af skete fornyelser og forbedringer i stadig hurtigere tempo.

G

I 1948 overtog man det privatejede Hvissinge Vandværk, og det
samme skete i 1956 med Avedøre Vandværk. I 1951 indgik man
en aftale med København om levering af gas, og der blev etab
leret en forbindelse til det københavnske net.
I 1958 ophørte al produktion af gas i Glostrup. Gasværket på
Ørnebjergvej blev nedlagt, men til gengæld blev der opført en
ny, stor beholder til gas.

Vandforbruget steg dramatisk efter krigen. Det skyldtes tilvæk
sten af borgere i de nyopførte etagebyggerier, og efter 1958
blev amtssygehuset storaftager.
Det gamle vandtårn ved Hovedvejen kunne rumme 110 m3
vand, hvilket slet ikke var tilstrækkeligt til at dække behovet. Det
blev derfor besluttet at opføre et nyt vandtårn umiddelbart bag
sygehuset.
Tårnet på Kindebjergvej stod færdigt 23. november 1963, og det
havde en ganske anden kapacitet, nemlig 3.200 m3. Det er 40 m
højt og en kopi af Herlev Vandforsynings tårn. Dets arkitektur
adskiller sig afgørende fra forgængeren, der mest af alt ligner et
Middelalderligt borgtårn.
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Den nye bygning fik form
som en paddehattesky og
efterlignede dermed tidens
uhyggelige atomprøve
sprængninger.

Det gamle vandtårn havde
udspillet sin rolle og blev
taget ud af drift. Et eks
panderende benzinfirma
ønskede at udvide aktivite
terne og ansøgte derfor om
tilladelse til at købe tårnet
til nedrivning.
Men det ville politikerne
heldigvis ikke gå med til, og
tårnet blev derfor reddet.

Glostrups moderne vandtårn, 7. april 1994

Den tidligere omtalte restaurant og forsamlingsbygning, Siesta,
brændte 11. januar 1982. Under planlægningen af det nye byg
geri på grunden kom tårnet atter i fare, men endnu engang blev
det reddet.
Det står nu som byens smukke vartegn til glæde for både bor
gere og besøgende.
Der har i de senere år været en intens debat om håndteringen af
den stigende mængde affald. Problemet er selvfølgelig langtfra
nyt. Til alle tider har man måttet sørge for en eller form for be
handling.
Arbejdet med nedlægning af kloakrør til bortskaffelse af det fly
dende affald er tidligere omtalt, men hvad med det faste affald?
Hvordan klarede man det i det gamle Glostrup?
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I århundreder hed løsningen enten nedgravning eller afbræn
ding. Men Glostrup Grundejerforening, som jo fra starten pres
sede på for en hurtig modernisering af den voksende by, var og
så aktiv på dette område. I 1898 blev det besluttet at undersøge
mulighederne for en afhentningsordning, men der skulle gå fire
år, inden man fandt på at avertere i en avis efter tilbud. I 1902
kom så endelig en ordning på plads.
I 1915 vedtog grundejerforeningen at arbejde for etablering
af en egentlig losseplads, og det lykkedes at opnå aftaler med
ejerne af Vibeholm og Kirkebjerggård, begge i Brøndby. I den
nordlige del af kommunen så man i mellemkrigsårene losse
pladser på Motorgårdens jorder og i Ejby Mose.
De fritliggende lossepladser var selvfølgelig ikke nogen god løs
ning. Manglende orden og tilsyn samt en ubehagelig stank med
førte klager fra naboerne.
Det var i denne situation, at Glostrup Kommune omkring 1950
overtog størstedelen af Ejby Mose. Nu kom der ordnede for
hold, men affaldsbunkerne steg og steg, nogle steder op til syv
meters højde. Det kunne ikke fortsætte, og i 1960’erne begyndte
planer om en moderne forbrændingsanstalt at tage form. Det
endte med, at flere kommuner besluttede at gå sammen om at
løse den store opgave.

Projekteringen blev overdraget det rådgivende ingeniørfirma
Rambøll & Hannemann. Det maskinelle anlæg blev en opgave
for firmaet A/S Vølund, der var internationalt kendt for sin vi
den om roterende ovnanlæg og desuden havde praktisk erfaring
fra sådanne på Frederiksberg og i Gentofte.
Arkitektfirmaet Poul Kjærgaard skulle løse den indviklede op
gave med at få bygningsanlæggets meget forskellige elementer
til at fremtræde som en arkitektonisk helhed.
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Vestforbrænding og Ejby Mose, 1. marts 2002

Anlægget fik navnet I/S Vestforbrænding, og indvielsen fandt
sted 28. oktober 1970. Efter nogle indkøringsproblemer kom
værket i løbet af det første år op på fuld ydeevne, ogi 1972
fandt man på at anvende overskuddet af energi til varmeforsy
ning. Allerede samme år kunne man levere varme til de første
kunder: En varmeforsyningscentral var en realitet.
I de følgende år fandt en række udvidelser og forbedringer sted.
Det gjaldt ikke mindst hensynet til miljøet, hvor der nu findes
en effektiv rensning af røgen. Værket er blevet en både effektiv
og miljøvenlig virksomhed.
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Fra Glostrup Brandkorps til
Vestegnens Brandvæsen I/S
randinspektør Stephan Marius Thomsen døde 28. fe
bruar 1963. Det var en 42-årig æra, som dermed var for
bi, og næsten symbolsk skete samtidig en vigtig ændring
i korpsets organisatoriske forhold. Pr. 1. april samme år indgik
kommunalbestyrelserne i Brøndby og Glostrup nemlig en sam
arbejdsaftale om brandbekæmpelse i de to kommuner. Det nye
selskab, som fik navnet Glostrup Brandvæsen I/S, blev et halvt
år senere udvidet med Albertslund Kommune.

B

Som brandinspektør for interessentskabet udnævntes Glostrup
Kommunes bygningsinspektør, J. Due Østerbye. Han var al
lerede vicebrandinspektør, og hans tidligere stilling blev besat
med den erfarne brandmand, Marius Jørgensen, der samtidig
fungerede som udrykningsleder.

De fleste brandmænd var deltidsansatte. De havde deres almin
delige arbejde, hvorfra de kunne tilkaldes når som helst. På selve
stationen fandtes på dette tidspunkt to fastansatte folk, og det
var et stort ønske, der gik i opfyldelse, da man i 1967 kom op på
seks. Nu blev det nemlig muligt at indføre døgnbemanding, og
det var selvfølgelig langt mere effektivt, når alarmen gik.

Den 1. januar 1966 kunne brandkorpset fejre 50-års jubilæum,
og det skete efter alle kunstens regler. Ligesom tilfældet havde
været ved åbningen af den nye station i 1949, var der også den
ne gang stor deltagelse i fesdighederne. Der mødte ledende po
litikere og embedsmænd fra de deltagende kommuner, foruden
selvfølgelig brandfolkene selv.
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Due Østerbye havde i virkeligheden to krævende lederjobs. Det
var selvfølgelig i længden uoverkommeligt, ogi 1971 fratrådte
han derfor som administrativ chef for brandvæsenet.
Som ny leder valgtes i december samme år kaptajnløjtnant Bent
Knudsen (f. 1931). Han kom fra et job ved Søværnets Havari
skole, og han kunne straks glæde sig over, at hans nye arbejds
plads var i fremgang.
En brandstation var nemlig på vej i Brøndby Strand. Med et
dækningsområde på 90.000 indbyggere samt en lang række virk
somheder var en ny station en nødvendighed.
Den 17. april 1972 indviede Bent Knudsen nybygningen under
overværelse af et stort antal betydnings fulde gæster.
Den drivende kraft i udformningen af stationen havde været
brandmand Bent Roed-Sørensen. Han kom fra Glostrup og
blev fra 1979 dens daglige leder.

Tre store brande skal omtales. Den 25. februar 1967 antændtes
FDB’s Frølager på Godsbanevej (Stationsparken). En lagerhal
på 1.200 m2 nedbrændte og ca. 500 tons frø blev ødelagt. Ska
derne løb op i tre millioner kr.
Den 25. januar 1973 opstod en eksplosiv brand på Røde Vejr
mølles øverste loft. Flammerne rakte ca. 40 meter op i luften og
kunne ses viden om. Der blev tilkaldt assistance fra Falck både
i Glostrup og i Taastrup, men trods ihærdig indsats stod den
gamle mølle ikke til at redde. Med den forsvandt et af Vesteg
nens mest markante symboler.
En kæmpebrand udbrød 29. februar 1976 i frølageret, Nielsen
& Schmidt, på Godsbanevej. Branden udviklede sig helt ukon
trollabelt, og hele virksomheden brændte ned til grunden. Vær
dier for 15-20 millioner kr. gik tabt.
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Fra 1. februar 1973 fik
Glostrup Brandvæsen
en ny opgave.
For at mildne utryg
hed og ensomhed hos
kommunens ældre
medborgere blev der
etableret en telefonkæ
de, som pensionisterne
kunne skrive sig på.

En brandmand ringede
til nr. 1 på listen, som
ringede videre til nr. 2
osv. Hvis kæden blev
brudt, blev der givet
besked til eventuelle
pårørende, eller man
Røde Vejrmølles sidste timer, 25. januar 1973
tog på kontrolbesøg
hos den ældre. Kæden blev så stor en succes, at Brøndby og Al
bertslund sluttede sig til den fire måneder senere.
Brandbilen fra 1942, Ml, var udtjent. Den gik i 1974 ud af tje
neste, men til gengæld kunne man glæde sig over den nye, M4,
som efter nogen forsinkelse blev leveret i oktober 1975.

Den 1. april 1974 ændrede interessenterne navnet til Vestegnens
Brandvæsen I/S. Hvidovre kommune havde samme dag overta
get Avedøre, men her var man glad for den hidtidige brandord
ning. Den 18. juni samme år underskrev Hvidovre Kommune
derfor en aftale med Vestegnens Brandvæsen om fortsat brand
betjening af Avedøre.
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To markante byggerier: Glostrup Centrets snegl og det gamle vandtårn, 23. februar 1977

Glostrup Centret
øj konjunkturen fik selvsagt stor betydning for de
tailhandlen. Købmænd og specialbutikker levede i
begyndelsen højt på de gode tider, men noget nyt og
faretruende var under opsejling. I USA var ideen om store ind
købscentre, som kunne nås med bil, slået an, og med nogle års
forsinkelse fulgte Europa efter.
I 1966 åbnede det første storcenter på Vestegnen, nemlig Rød
ovre Centrum, som fra starten fik en vældig succes. De øvrige
kommuner var tvunget til at tage udfordringen op.
Det var ikke således, at Glostrup Kommunalbestyrelse havde
sovet i timen. Tværtimod havde man allerede i 1962 henvendt
sig til Institut for Centerplanlægning og bedt dem undersøge,
hvad der kunne gøres for, som det hed: Atfastholde Glostrup som
et centralt handelscenter på Vestegnen.
Instituttet afleverede i januar 1963 en 100 siders rapport: Detail
handelen i Glostrup, analyse og prognose.
Repræsentanter for Glostrup Kommune satte sig derefter sam
men med byplankonsulenterne, arkitektfirmaet Skaarup & Jes
persen og ingeniørfirmaet Anders Nyvig A/S, som var eksper
ter i trafikplanlægning.

Den første opgave var at finde det bedst mulige sted til det
kommende butikscenter. Et bycenter skal ligge centralt, har man
vel tænkt, for man valgte Glostrups bykerne, nemlig området
mellem jernbanen, Banegårdsvej, Hovedvejen og Jernbanevej.
Man forestillede sig et kommende Glostrup Center opført i to
afdelinger, idet man skulle starte med det østlige og siden rejse
et vestligt ned mod Bryggergårdsvej. Det sidste blev som be
kendt ikke til noget.
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Udgravning til Glostrup Centret. Til venstre Jernbanevej, august 1970

Medens man i Rødovre havde haft det held, at initiativtageren
til Rødovre Centrum også var ejer af de nødvendige jorder,
var situationen i Glostrup helt anderledes. Her var parcellerne
stort set alle på private hænder, og på initiativ af erhvervslivet
oprettedes derfor A/S Glostrup Forretningscenter med det ene
formål at opkøbe de nødvendige grunde, som derefter skulle
ryddes.

Rydningerne skete i årene 1967-1969, og folk i byen måtte drage
et nostalgisk suk, når kendte og elskede steder som f.eks. Glo
strup Jernbanehotel blev revet ned. Ved Jernbanevej forsvandt
Irmas store fabrikskompleks. Opgaven med at sprænge den
store fabriksskorsten blev i 1969 overdraget til Hjemmeværnets
Sprængningskommando, som løste opgaven perfekt.
Det var et mærkeligt syn, der i 1969 mødte byens borgere. Det
ryddede areal gav en fantastisk udsigt, og heldigvis sørgede Hi
storisk Selskab for, at det hele blev foreviget ved en stor foto
kampagne.
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Glostrup Centret på vej. Set fra Banegårdsvej, 31. januar 1971

Et handelscentrum af de planlagte dimensioner ville selvfølgelig
betyde en kraftig trafikforøgelse i området og stille store krav til
parkerings faciliteter.
Det blev en fælles opgave for Glostrup Centret og Glostrup
Kommune. Centret sørgede for parkeringspladser i kælderen
og på taget. Den karakteristiske snegl omtrent midt i bygningen
førte bilerne op på den tids største tagparkering.
Kommunen sørgede for de nødvendige tilkørselsveje og etable
rede bl.a. lysregulering i det opståede kryds ved Banegårdsvej og
Østbrovej.

Hovedvejens forretningsdrivende var selvfølgelig ikke begej
strede over udsigten til den store nabo, og helt galt gik det, da
kommunen så velvilligt hjalp til med afviklingen af den kom
mende trafik. Det var unfair konkurrence, mente man, og klage
de til kommunen. Her kunne man godt se, at der var noget om
snakken, og for at komme kritikerne i møde omdannede man
Høj vangs vej mellem Skolevej og Nørre Allé og anlagde et stort
antal parkeringspladser til glæde for Hovedvejens handlende og
deres kunder.
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Glostrup Centrets bomærke, cirklen der til
trækker de to linjer, er inspireret af sneglen,
der forbinder gadeniveauet med parkeringster
rassen. Et rundspørge inden åbningen viste
dog, at fortolkningen ikke var umiddelbart
indlysende. Der var omtrent lige så mange for
slag, som der var interviews.
For at få et godt og rammende slogan blev der udskrevet en
konkurrence. Der indkom ca. 12.000 forslag med alskens gode
(og mindre gode) ideer. Efter nøje gennemlæsning enedes man
om J/z ses i Glostrup Centret. Forslaget opfyldte kravet om noget
nært og hyggeligt. Vinderen var fra Glostrup, nemlig lægesekre
tær Inger Overgaard fra Stadionvej.

Glostrup Centret tager form. Set fra Solvej over Banegårdspladsen, 18. juli 1971

Den 26. april 1972 åbnede man med en række indvielsesarran
gementer og taler. Borgmester Martin Nielsen holdt festtalen og
udtrykte sin glæde ved bl.a. at sige: Vi befinder os i et velindrettet,
smilende og tiltalende butikscenter, der er en stor gevinstfor Glostrup. Jeg
vilgerne ønske alle, der har haft andel i dette byggeri, hjertelig til lykke
med resultatet.
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Slaget om Avedøre
ndnu i 1950’erne fandtes der så mange som 1.389 selv
stændige kommuner i Danmark. Langt de fleste havde
mindre end 2.500 indbyggere, og de kunne selvfølge
lig ikke leve op til tidens stigende krav til kommunal service.
Indenrigsministeren nedsatte derfor i 1958 en kommission,
som i 1966 afgav betænkning om en nyordning. Den praktiske
udformning af forslagene blev overladt til en særlig kommu
nalreformkommission, som afsluttede sit arbejde i april 1970.
Der var herefter blot 277 kommuner tilbage, og de skulle være i
stand til at klare de kommunale opgaver uden problemer.

E

Kommunalreformen var i første omgang gået udenom Storkø
benhavn. Her fandtes en særlig struktur med større kommuner,
som desuden arbejdede sammen på en række områder. Det be
tød selvfølgelig ikke, at alting var perfekt, og i 1972 fremkom en
række forslag til en ny kommunal inddeling i amtsrådskredsen.
For at kommunerne kunne løse de fremtidige opgaver på bedste
vis, ønskede man især to ting gennemført: Et passende befolk
ningsunderlag og geografisk sammenhæng.
Det sidste havde direkte adresse til Glostrup. Ingen andre kom
muner i området bestod af geografisk adskilte dele. Man stod i
overhængende fare for at miste Avedøre.

I Glostrup Kommunalbestyrelse var alle enige om at kæmpe til
det yderste for at bevare kommunen samlet. Til kommunalre
formkommissionen blev der derfor afsendt et brev med solide
og udførlige argumenter for at beholde Avedøre.
Samtidig lurede Hvidovres borgmester, Svend Aagesen, i bag
grunden. Det var ingen hemmelighed, at han hellere end gerne
ville overtage Avedøre.
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Brevet til kommissionen skulle vise sig at have gjort betydeligt
indtryk. Man anerkendte argumenternes værdi, men samtidig
var man bundet af de politiske krav om geografisk enhed. Hvad
skulle man stille op?
Efter at have tænkt grundigt over problemet fremsatte kom
missionen 5. marts 1973 et forslag, som den formentlig selv har
fundet genialt: Sammenlægning af Glostrup og Brøndby Kom
muner.
Avedøre ville på den måde fortsat være sammen med Glostrup,
som desuden tidligere havde talt for en sammenlægning med
Brøndby. Sidstnævnte havde på dette tidspunkt overhalet Glo
strup i indbyggerantal, så der kunne næppe forventes protester
fra den kant.
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Forslaget slog ned som en bombe. Brøndbys borgmester, Kjeld
Rasmussen, var ovenud begejstret, medens Martin Nielsen nær
mest var i chok. Under ingen omstændigheder ville man finde
sig i at ende som lillebror i en storkommune med Brøndby, end
sige være med til at betale denne kommunes langt højere skatter.
I løbet af få dage kom en veritabel protestbevægelse i gang i
Glostrup. Den kulminerede 20. marts i et møde i Glostruphal
len, hvor samtlige politiske partier og ca. 800 borgere deltog. En
Protestresolution forfattet af Børge Jansbøl blev udsendt til alle
byens husstande. Mere end 13.000 personer skrev under.

Kommunalreformkommissionen havde samtidig med det nye
forslag bedt de berørte kommuner om at forhandle indbyrdes,
så en mulig fælles udtalelse kunne præsenteres inden en endelig
afgørelse.
Det store spørgsmål var selvfølgelig, hvordan Kjeld Rasmus
sen ville stille sig. Det skulle vise sig, at hans begejstring for
forslaget var kølnet under indtryk af de mange protester, og de
to kommuner kunne 9. april fortælle kommissionen, at de ikke
havde nogen interesse i en sammenlægning.
Glostrup Kommune havde dermed reddet sig ud af klemmen.
Til gengæld tog Svend Aagesen i Hvidovre nu bladet fra mun
den. I et brev til kommissionen gjorde han gældende, at Aved
øre og Hvidovre både kulturelt og trafikalt hørte sammen.
I Glostrup var man klar over, at spillet var tabt. Man bad om, at
der i det mindste ville blive afholdt en folkeafstemning i Aved
øre, så borgerne kunne vælge mellem Hvidovre og Brøndby.
Men kommissionen ønskede sagen afsluttet, og den indstillede
til indenrigsministeren, at Avedøre pr. 1. april 1974 blev overført
til Hvidovre Kommune.
Sådan blev det: Glostrup Kommune havde endegyldigt mistet
Avedøre.
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Glostrup Idrætspark
et nye stadion i Vestervangkvarteret blev som bekendt
indviet i 1947. Det var et stort fremskridt, som var
blevet modtaget med megen glæde af idrætsorganisa
tionerne.
Ambitionerne rakte dog langt videre. For at kunne drive sport
på optimal vis var det nødvendigt med en egentlig idrætspark
med dertil hørende faciliteter. Her tænktes særlig på en idræts
hal, som kunne være ramme om de mange indendørs aktiviteter,
som jo især foregår i vinterhalvåret.
Idrættens repræsentanter henvendte sig derfor til sognerådsfor
mand Valdemar Hansen, og han var ikke spor uvillig. Tværti
mod lod han allerede i 1949 Glostrup Kommune afsende en an
søgning til de centrale myndigheder og bad om de nødvendige
byggetilladelser.
Ikke overraskende blev ansøgningen afslået. Tidens byggere
striktioner var så stramme, at man knap kunne få lov at opføre
noget så nødvendigt som en skole. Et idrætsanlæg havde be
stemt ikke topprioritet. Projektet måtte foreløbig udsættes.

D

Der skulle gå mange år, før det lykkedes at få lov at bygge. I
1962 sendte både kommunen og sportsfolkene selv endnu en
anmodning til ministeriet, men det var først i foråret 1966, at
man så de første tilladelser.
Selv nu var ministeriet ikke særlig velvilligt indstillet. Tilladel
serne indløb i tre tempi, og det gjorde selvfølgelig både planlæg
ningen og udførelsen af arbejdet meget besværlig. Til gengæld
havde de mange år skabt nye idéer og muligheder. Da man en
delig begyndte at bygge, gjaldt det både et friluftsbad og en sta
dionhal. En fornem idrætspark var kommet på tegnebrættet.
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Svømmebassinet blev bygget først, og det foregik ikke uden
uheld. En nat i oktober 1966 var regnen så voldsom, at den
oversvømmede et nærliggende engareal og trængte ind under
det halvfærdige bassin, som brækkede midt over. Ødelæggel
serne betød store forsinkelser i arbejdet.
Til gengæld var glæden så meget desto større, da man endelig 6.
juli 1967 kunne foretage den officielle indvielse. Man havde fået
et friluftsbad på 25x50 meter, hvilket var international standard.
Vanddybden var 4'/2 meter på det dybeste sted, og den samlede
vandmængde udgjorde 2.600 m3.

Borgmester Niels Georg Sortsø holdt indvielsestalen, og han
glædede sig over, at det nu var blevet muligt at få en svømmetur
i det fri, også i Glostrup. Som han så rigtigt påpegede, var bade
mulighederne ved den tids Køge Bugt ikke gode. Der var både
forurenet og ikke spor rart. Han udtalte endelig sin glæde over,
at byens skolebørn nu kunne få den nødvendige svømmeunder
visning, idet der var blevet en fast svømmelærerinde tilknyttet
svømmebadet.
Navnet på svømmeanlæggets arkitekt er ikke svært at gætte. Det
var endnu engang V.K. Jensen, der havde været på spil. Det råd
givende ingeniørfirma, Thorkil Laursen, havde stået for projek
tering og tilsyn.

Borgmesteren havde ved samme lejlighed udtalt det løfte, at
man til næste år ville se et springtårn ved bassinet. Det kom til
at slå til. Den 15. maj 1968 blev et imponerende tårn med 10m
udspringsvippe indviet.
De mindste brugere var heldigvis ikke blevet glemt. Til dem
blev der fremstillet et soppebassin med skridsikker bund.
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Glostrup
Idrætspark

Glostrup Idrætspark, 14. september 2001

Samtidig med alt dette blev der bygget flittigt på den nye idræts
hal, og endelig 22. februar 1969 kunne den officielle indvielse
finde sted.
Formanden for Dansk Idræts Forbund, Kurt Møller, talte for
400 indbudte gæster og causerede over idrættens betydning som
centrum i det danske kulturmønster. Viceborgmester Bjarne
Jensen og borgmester F.A. Elmerkjær opridsede det historiske
forløb med alle besværlighederne for at nå frem til dagens resul
tat.
Endvidere talte den tidligere formand for Glostrup Sportsuni
on, Henrik Lundgren, som bl.a. sagde: Vi synes, atpengene er givet
godt ud. Og hvad nytte er en lav skatteprocent, nårfaciliteterne mangler?
Med disse ord overrakte han på sin forenings vegne en gave
check på 100.000 kr. til borgmesteren som udtryk for sportsfol
kenes glæde over Glostruphallen. Det var en flot gestus, men de
samlede udgifter til byggerierne i idrætsparken var også kommet
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Glostruphallen, Sportshal Øst, marts 1969

op på det for tiden enorme beløb af 14 millioner kr. Sporten
havde fået en meget flot gave af Glostrup Kommune.
Glostruphallen var et imponerende tiltag. Den var tegnet af
V.K. Jensen i samarbejde med arkitekt P. Vinde, og det samlede
bebyggede areal udgjorde i alt 6.600 m2. Hallen selv tegnede sig
for 1.350 m2, og det svarede til 1 håndboldbane eller 5 badmin
tonbaner.
På tilskuertribunerne fandtes 500 siddepladser og 500 ståplad
ser, og hallen kunne let anvendes til kongresser med deltagelse
af 1.300 mennesker.

I den store foyer fandtes landets længste kiosk (ca. 20 meter)
med udgang til bokse- og tennislokale samt inspektørkontor.
Desuden var der selvfølgelig indrettet en række andre faciliteter,
f.eks. omklædningslokaler, brusebade og toiletter.
Den festlige indvielse sluttede om aftenen med et mindre kom
munalt traktement og dans.
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Glostrup Bibliotek
lytningen til nye lokaler i Teknisk Skole havde afhjulpet
bibliotekets pladsproblemer. Men det var kun en stakket
frist. Der kom stadig flere lånere, som krævede flere og
flere bøger. En egen bygning stod ikke lige for, så noget måtte
gøres her og nu.
Resultatet af overvejelserne blev, at man i 1946 lejede to ekstra
lokaler i huset. Her rykkede børneafdelingen ind, men adskillel
sen betød selvfølgelig, at man måtte finde en person til at passe
vagterne. Det blev en opgave for en af kommuneskolens lærere,
som altså kom til at fungere som børnebibliotekar.

Samtidig blev der ansat en ekstra bibliotekar som hjælp for Frits
Johansen, som nu fik titel af kommunebibliotekar (fra 1958
overbibliotekar) med løn svarende til en viceskoleinspektør.
I 1950 blev det vedtaget at forsyne Avedøre med en egentlig
biblioteksfilial med tilhørende bogudlån og betjening.
Til gengæld forsvandt den ugentlige aftenåbning på skolerne i
Ejby og Hvissinge. I Glostrup førte det massive lånerpres i 1952
til en udvidelse af den ugentlige åbningstid, som herefter var 32
timer året rundt.

Pladsforholdene var i 1954 blevet så desperate, at bestyrelsen
bag biblioteket fandt det nødvendigt at udsende et nødråb til
kommunalbestyrelsen. I de følgende år blev der ansat yderligere
personale, og presset på de små lokaler steg. Nødråbet blev gen
taget i både 1956, 1957 og 1958, men intet skete.
Medens biblioteket prøvede at overleve under umulige vilkår,
var Historisk Selskab på udkik efter et sted at etablere lokalarkiv
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Kildegården med indkørsel set fra Kildevej, 1961

og egnsmuseum. Ved Kildevej lå en både smuk og bevarings
værdig gård, nemlig Kildegården. Den ville være en perfekt
ramme for selskabets planer, og man var her i 1958 i gang med
at undersøge mulighederne.

Det skulle hurtigt vise sig, at opgaven langt oversteg selskabets
formåen. I stedet købte Valdemar Hansen på Glostrup Kom
munes vegne den gamle gård for 78.000 kr. Han fandt, at den
3.300 m2 store grund ville være velegnet som fundament for et
kommende hovedbibliotek, og i 1960 lod han udskrive en arki
tektkonkurrence om opgaven. Vinderen blev Erik Rasmussen,
som lidt efter lidt skulle komme til at afløse V.K. Jensen som
Glostrup Kommunes foretrukne arkitekt.
I 1961 blev den gamle gård revet ned trods vrede protester fra
bevaringsivrige borgere. Glostrup Kommune afsendte ønske
om byggetilladelse til ministeriet, men som så ofte før blev
kommunens byggeønsker afslået.
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Nye forsøg bragte ikke tilladelserne
nærmere, og som en midlertidig løsning
blev børnebiblioteket nu flyttet helt ud.
Huset på Stationsvej 9 blev i 1964 købt
og indrettet til udlån. Det blev 1. april
1965 taget i brug af afdelingen.

Under en lille højtidelighed i samme
anledning udtalte Ove Nielsen (19252003), som i 1961 havde afløst Frits Jo
hansen som overbibliotekar, håbet om, at dets midlertidige karakter
ikke villefå samme varighed, som havde været gældendefor de tidligere
lokalerpå Teknisk Skole, der også havde været en foreløbig løsning ved
indflytningen i 1937.
Det hele lysnede pludselig i 1966. En ny bibliotekslov gav langt
bedre muligheder for opførelse af biblioteksbygninger, og det
gjaldt ikke bare tilladelserne. Også dimensioneringen blev bety
deligt udvidet i forhold til tidligere.

Glostrup Bibliotek på vej — udgravning ved Kildevældets Allé, februar 1968
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Glostrup Kommunalbestyrelse greb straks chancen. Arkitekten
blev bedt om at udfærdige en plan for et væsentligt større bib
liotek, og det betød, at Kildegårdens areal slet ikke var tilstræk
keligt. Man rettede i stedet blikket mod den gamle gartnerijord
ved den østlige side af Kildevældets Allé, og det nødvendige
areal blev erhvervet af kommunen.

Stedet befandt sig nær den gamle bykilde, og det krævede mere
end almindelig omhu at pilotere til større byggerier her. De tek
niske vanskeligheder blev dog overvundet, og man kunne gå i
gang med opførelsen.

Det nye bibliotek var et barn af sin tid, et ægte 1960’er-byggeri
med fladt tag og byggematerialer, der ikke just glimrede ved de
res høje kvalitet.
Det blev opført i to etager med et samlet bebygget areal på
1.223 m2. Der blev indrettet forhal med fælles skranke, udlån
for voksne med læsesal og studieceller, udlån for børn og et
mindre lokale reserveret bibliotekets samling af musik (noder,
musiklitteratur og grammofonplader). I underetagen fandtes
foruden bogmagasiner en meget stor forsamlingssal og mødelo
kaler.
Den officielle indvielse blev fejret 8. januar 1970. Bygningen var
blevet anmeldt i Berlingske Tidende, som kaldte den mislykket
og uden arkitektonisk værdi, en kritik som blev søgt imødegået af
biblioteksdirektøren.
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Glostrup Bibliotek under opførelse. Set fra Sydvestvej, november 1968

Overbibliotekar Ove Nielsen gik ikke nærmere ind på kritikken,
men sagde tværtimod: Kommunalbestyrelsen, der står som repræsen
tanterfor kommunens borgere, har med denne smukke ogfunktionsdygtige
bibliotekshovedbygninggivet et godt udtryk for, at kommunen ønsker at
fremme de tilbud, dergives gennem et modernefolkebibliotek.
Byggeudvalgets formand, Bjarne Jensen, brugte udtrykket et godt
bibliotek, og borgmester F.A. Elmerkjær valgte at fokusere på
bibliotekets målsætning.

Byen havde omsider fået en egentlig biblioteksbygning, og bib
lioteket fik samtidig nyt navn, nemlig det korte og mundrette:
Glostrup Bibliotek.
Bygningen løste det akutte behov, men dens beskedne størrelse
gav hurtigt problemer. Udviklingen fortsatte nemlig hastigt med
nye ønsker og muligheder.

Nye medier, flere brugere og flere ansatte lagde pres på huset,
og der var da også fra starten tale om snarest muligt at inddrage
nabohuset til biblioteksbrug. Her var Teknisk Forvaltning rykket
ind som en foreløbig løsning.
Planen var, at de snarest skulle have et nyt og mere egnet hus.
Det skete ikke, og behovet for et nyt og større bibliotek blev
selvfølgelig stadig mere påtrængende.
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Fra alderdomshjem til moderne omsorg
tableringen af De Gamles Hjem i 1929 var den indtil da
vigtigste begivenhed i ældreomsorgens historie i Glo
strup. Nu var pasning af gamle og svagelige ikke læn
gere overladt til den enkelte familiens nåde og barmhjertighed
eller mangel på samme. Kommunen kunne træde til med både
husly og pasning.
Samtidig voksede byen som bekendt. Der blev ikke alene flere
indbyggere, der blev også flere ældre. Pionererne fra 1900-tallets begyndelse var ved at blive ældre, og selv om deres antal var
begrænset, begyndte de alligevel at lægge pres på De Gamles
Hjem. Huset havde trods alt kun plads til ca. 30 beboere. Det
blev i løbet af 1950’erne stadig mere tydeligt, at der snart måtte
ske betydelige udvidelser.
I 1960’erne var alle pladser optaget, og man blev derfor nødt til
at udtænke alternative ordninger. Det endte typisk med privat
indkvartering, om muligt i nærheden af pårørende til den ældre.

Det var på dette tidspunkt, at man vedtog opførelse af en top
moderne ældreinstitution, som senere skulle blive kendt som
Plejehjemmet Dalvangen.

Byparkvej med Plejehjemmet Dalvangen og Østervangkirken, 18. juli 1971
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Bygningen blev placeret ved Byparkvej, som netop nu undergik
en forvandling på strækningen mellem Hovedvejen og Langa
gervej. Medens vejen nord herfor allerede var udstykket og be
bygget, havde den sydlige del ligget nærmest ubrugt hen.
Nu blev der opført etageejendomme, f.eks. Glostruphøj, samt
et spændende kirkeprojekt, som senere vil blive behandlet. Lige
syd for kirkens grund tog man 1. juli 1968 det første spadestik
til det nye plejehjem.

Beboere på Plejehjemmet Dalvangen, 29. august 1986

Arkitekt på byggeriet var C.N. Christiansen, København.
Indvielsen af plejehjemmet fandt sted 2. april 1971, men alle
rede 7. september 1970 var de første beboere flyttet ind. Over
førslen af de ca. 30 beboere fra De Gamles Hjem skete med
taxa, og det var en meget anderledes verden, der mødte dem.

Plejehjemmet var indrettet med 78 små lejligheder à ca. 15 m2.
Til hver lejlighed var tilknyttet badeværelse med toilet og hånd
vask samt en lille entré med indbyggede skabe.
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Der fandtes kaldeanlæg til personalet og mulighed for installe
ring af egen telefon og fjernsyn.
Hjemmet var delt i to afdelinger, én i hver etage. Hver afdeling
havde to afsnit, hver med sin dagligstue med fjernsyn, aviser og
bibliotek.
Som forstanderinde blev valgt en kvinde ved navn Birgit Skov.
Der fandtes desuden beboerråd til drøftelse af sager af fælles
interesse, og man rådede over egen læge, tre afdelingssygeplejer
sker, 12 sygeplejersker og 24 sygehjælpere til at tage sig af bebo
ernes helbred.
Hele herligheden havde kostet 12 millioner kr., men for pen
gene havde Glostrup Kommune sandelig også fået et plejehjem,
som både den og beboerne kunne være tilfredse med.

Hvis politikerne nu troede, at de kunne læne sig tilbage og
slippe for at tænke på plejehjemsbyggeri i de næste mange år,
måtte de i hast tro om igen. Det viste sig nemlig hurtigt, at det
nye plejehjem heller ikke kunne dække behovet. Da der ikke var
udsigt til, at det ville blive anderledes i en overskuelig fremtid,
måtte man på den igen.

Omsorgscenteret i Hvissinge. På marken forrest opføres senere Gadager, juli 1977
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I november 1974 indbød Glostrup Kommune derfor en række
firmaer til at give tilbud på totalentreprise på en institution be
stående af 88 plejehjemsboliger, 30 beskyttede boliger og et
dagcenter for 150 personer.
Vinder af konkurrencen blev firmaet I 72 Institutionsplan A/S i
samarbejde med arkitekterne Jens Madsen og Arne Arcel, land
skabsarkitekterne Inger Olesen og Nils Manza samt ingeniø
rerne S.E. Brockhuus og Bigum & Steenfos.

Arbejdet med det, som siden skulle blive til Omsorgscentret i
Hvissinge, gik i gang 1. august 1975 på Stenager ved Byparkvejs
nordlige ende.
Allerede 6. januar 1977 kunne de første beboere tage huset i
brug, idet den officielle indvielse dog først skete flere måneder
senere.

Den enkelte plejebolig var væsentlig større end tidligere set.
Arealet var på 24 m2, deraf stuen på 15 m2. Der fandtes selvføl
gelig bad og toilet til lejligheden, som i øvrigt blev udstyret med
beboerens egne møbler. Også her havde man både beboerråd
og egen læge. I dagligstuerne fandtes aviser, bibliotek og en lille
kiosk.
De samlede omkostninger androg i alt 24 millioner kr., men for
de mange penge havde man fået endnu en fornem institution og
nogenlunde styr på ventelisterne, i hvert fald for en tid.
Et kunstværk skulle sandelig hel
ler ikke mangle her på Stenager.
I 1979 blev den amerikanske
kunstner Walter Dusenbery’s
arbejde, Due Volte, opstillet ved
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Hvissingestenen og Vestskoven
et er en velkendt sag, at mange spændende fund er
gjort ved et tilfælde. Det var også situationen 23. de
cember 1966, da man var i gang med at grave ud til en
hovedvandledning. Arbejdet var startet i Skovlunde, og man var
nået til Krusegårds marker i Ejby, da man pludselig stødte på en
forhindring af anseelige dimensioner. Det kunne hurtigt kon
stateres, at der var tale om en kæmpemæssig sten, og der blev
straks gjort klar til sprængning, så arbejdet kunne fortsætte. De
nødvendige huller til dynamitten blev boret ud. Sprængningen
kunne gå i gang.

D

Den lokale skovrider var
i mellemtiden kommet
til stede, og han brød sig
ikke om beslutningen.
Han ønskede stenen un
dersøgt nærmere og be
ordrede derfor arbejdet
Den store sten fritlægges, 1967
standset. Dernæst kon
taktede han fredningsdom
meren, som var ganske enig og erklærede fredningsbeslutning
samme dag. Sagen kunne gå sin gang hos de berørte myndighe
der og eksperter.
Papirerne landede dernæst på borgmester Niels Georg Sortsøs
bord. Også han mente, at stenen burde undersøges for en even
tuel bevaring og bad af den grund entreprenøren om at lade
arbejdet fortsætte i passende afstand af fundstedet.
Repræsentanter for Danmarks Geologiske Undersøgelser var
samtidig kommet ud til fundstedet, og de var ikke i tvivl.
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Stenen var så interessant, at den burde hæves. Umiddelbart kun
ne de konstatere, at dens synlige overflade havde en størrelse af
5x6 meter, men ingen kunne selvfølgelig vide, hvad der gemte
sig længere nede. I følge eksperten, ingeniør C.T. Winkel, ville
en hævning være til glæde for alle. Geologerne kunne studere
den, vandledningen komme videre og den selv blive en attrak
tion for fremtidige besøgende i den skov, som nu var på vej.

Det kan være svært for nutidens mennesker at forestille sig,
hvordan der så ud øst for Oxbjergvej dengang. Brdr. Mohr’s
store gartneri fyldte godt i landskabet, og ellers så man masser
af marker med korn eller græssende kvæg. Til gengæld fandtes
ikke antydning af skov. Sådan havde det været i mands minde.
Vestegnen var kendt som flad og skovløs, ja navnet Hedeboegnen henviser netop til det skovløse (hede).
Det var der nogle, som ønskede at lave om på, og fra 1930’erne
begyndte en seriøs diskussion om etablering af en skov på
Vestegnen. En del af skoven tænktes rejst øst for Nordre Ring
vej og altså i Glostrup Kommune.

Et skovløst område: Brdr. Mohr's gartneri ved nutidens Oxbjergvej, ca. 1937

501

En af stierne i Vestskoven.
Også befolkningen på Vesteg
nen har mulighed for at opleve
skovens skønhed, 16. juli 2003

Det syntes sogneråds
formand Valdemar Han
sen ikke om, og på et
møde i Glostrup Kom
munalbestyrelse i august
1960 afviste han og det
socialdemokratiske fler
tal ønsket om en skov i
Glostrup med følgende
bemærkning: Man kan
ikke leve af skov alene.

Det standsede dog ikke
landspolitikerne. En færdig skitse til Vestskoven, som projektet
nu blev kaldt, blev udsendt i 1965, og netop her i december
1966, under diskussionen om hævningen af den store sten, var
der blevet iværksat en indsamling til fordel for en kommende
skov.
Den positive stemning fik 30. marts 1967 Folketinget til at be
slutte arbejdets igangsættelse.

Fredningsmyndighederne pressede samtidig på for at hæve ste
nen. Problemet var blot, som så ofte både før og siden, spørgs
målet om, hvor regningen skulle havne. Den blev her anslået til
ca. 50.000 kr.
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Heldigvis lykkedes det at finde en ordning, hvor Glostrup Kom
mune, Ballerup Kommune, Danmarks Natur frednings forening
og Københavns Amt delte udgifterne efter nærmere aftalte kri
terier.

Stenen blev nu hævet og transporteret de ca. 90 meter til sin
nuværende placering. Den viste sig at måle 5 x 6 x 3,5 meter og
veje ca. 250 tons.
Den befinder sig i dag i en lysning i den smukke skov, som vok
sede op i løbet af de følgende årtier. Skoven er i dag til glæde
for mange mennesker, og vreden var derfor også stor, da en
planlagt motorvejsforbindelse i 2008-2009 kappede et stykke af
den.
Man må kreditere 1960’ernes visionære beslutningstagere og
glæde sig over, at Valdemar Hansen ikke fik held til at standse
projektet. Der er åbenbart altid brug for folk til at forsvare na
turen mod overdreven menneskelig udnyttelse.

Hvissingestenen ligger smukt i en lysning i Vestskoven, 29. juli 1999
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Ejby — fra landbrug til forstad
lostrup Kommune er geografisk set af beskeden stør
reise. Strækningen mellem de gamle landsbyer er kort
og tilbagelægges på blot få minutter i bil.
Det kan være vanskeligt for nutidens mennesker, som er vant til
fart og effektivitet at begribe, hvor isoleret man levede i de små
samfund.

G

Man besøgte selvfølgelig familie og bekendte i nabolandsbyerne
en gang imellem, og nogle havde ærinde i København for at
sælge landsbrugsprodukter eller arbejde. Men landsbyen var ud
gangspunktet, det sociale liv og nøglen til den enkeltes forståelse
af verden.
Alt dette gjaldt selvfølgelig også for landsbyerne Ejby og Hvissinge. Vi vil senere se nærmere på Hvissinge og her koncentrere
os om Ejby, eller Ekeby (byen med egetræerne), som navnet
oprindelig lød.
Ejby lå både længere borte og mere isoleret end Hvissinge. Alle
kendte alle, og man passede stort set sig selv. Den politiske magt
udgik fra Glostrup, og man brød sig ikke synderlig om ”stor
byen” dernede ved jernbanen. Man beskæftigede sig stort set
kun med den, hvis der var ubehagelige politiske tiltag undervejs,
hvilket dog skete temmelig sjældent.

Ejby havde fulgt den velkendte udvikling på Vestegnen. Det
altdominerende landbrug fik fra slutningen af 1800-tallet kon
kurrence fra det fremstormende gartnerierhverv. De største og
mest succesrige handelsgartnerier tjente store penge på leveran
cer til den voksende hovedstad, og den sociale og politiske ind
flydelse fulgte som altid i pengestrømmens spor.
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Fra 1950’erne begyndte en gradvis ændring i dette mønster.
Mere effektive metoder i både landbrug og gartneri betød min
dre arealbehov. Jorden blev dog ikke mindre værd af den grund,
tværtimod. Nu så man nemlig de første, større udstykninger til
boligformål, medens de gamle erhverv populært sagt flyttede
længere ud på landet.
I løbet af en snes år, fra ca. 1960 til 1980 ændrede bydelen totalt
karakter. Parcelhuse skød op overalt, og nye folk flyttede ind i
de nybyggede huse.

Mange af de nytilkomne havde børn, og en lokal skole stod der
for højt på ønskelisten. Den gamle landsbyskole fandtes efter
indvielsen af Nordvangskolen ikke længere, og beboerne hen
vendte sig derfor til myndighederne for at fremme sagen.
Det lykkedes at få disse til at se det rimelige i ønsket, og efter 27
år uden skole i landsbyen opførte og indviede man derfor i 1977
atter en skole, dog kun beregnet for de mindste klasser.

Ejby Industrikvarter set fra Vestforbrændings skorsten, 1975
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De store elever var stadig henvist til Nordvangskolen, og for
deres sikkerheds skyld anlagdes Ejby Udlodssti, som fører dem
sikkert over Frederikssund-motorvejen og videre ad Udlods
stien langs Nordre Ringvej.
Det var ikke kun på boligområdet, at der skete ændringer i disse
år. Så tidligt som i 1961 blev der præsenteret planer for et in
dustriområde mellem Nordre Ringvej og Jyllingevej. Arealets
ca. 750.000 m2 blev for størstedelens vedkommende anvendt til
landbrug og gartneri, og det skulle vare helt til 1969, før alt var
på plads. Til gengæld gik det nu hurtigt. De økonomisk gode ti
der fik en række forskellige virksomheder til at etablere sig med
masser af arbejdspladser til følge. Blandt dem var egendige in
dustrivirksomheder med den dertil hørende forurening, men de
blev senere afløst af større og mindre serviceerhverv. Glostrup
Kommunalbestyrelse har yderligere fremmet denne udvikling
ved at vedtage, at der ikke må findes særligt forurenende virk
somheder her.

Sommerbyen Ejby er en verden for sig selv. Den blev etableret
i 1961, da syv kolonihave foreninger ved Utterslev Mose fik opsagt deres lejemål. Baggrunden for opsigelsen var planlægnin
gen af byggeriet Tingbjerg, og kolonihaverne fik efter forhand
ling overdraget jord i Ejby.
Det var en kæmpeopgave at flytte ca. 1.000 kolonihavehuse fra
Husum til Ejby, og nemmere blev det ikke, da man samtidig
måtte lide under den mest regnvåde sommer i mands minde.
Midt i det hele lå Statenegården, og den var ikke noget kønt syn.
Den var i fremskredent forfald og måtte nødtørftigt repareres.
Man rev de gamle lader og stalde ned og planlagde dernæst ho
vedbygningens fremtid.
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Det endte med en gennemgribende renovering, som sluttede
med en indvielse af den nye gård 19. april 1970. Man havde
med den fået et sted til både administration og fester.
I årene 1975 til 1977 blev hele området både kloakeret og yder
ligere moderniseret. Om sommeren opholder sig ca. 3.000 men
nesker i Sommerbyen Ejby. Glostrup Kommune ser med vel
vilje på kolonihaver, da de skaber liv og aktivitet. Dette er både
til glæde for beboerne, de lokale købmænd og kommunen.

Ægte kolonihaveidyl i Sommerbyen Ejby, 12. juli 2006

Ejby Mose er et vigtigt, grønt område i Ejby. Vi husker, at mo
sen i en årrække var blevet anvendt som losseplads. Efter Glo
strup Kommunes overtagelse blev I/S Vestforbrænding opført
(1970), og samtidig begyndte man at planlægge etablering af en
egentlig naturpark. Politikerne var indstillet på at yde betydelige
midler til formålet, og i 1968 begyndte projekteringen. Land
skabsarkitekt Ole Nørgaard stod i spidsen for arbejdet, som
blev videreført af hans kollega, Måns Ginman.
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Ved bredden af Ejby Mose, 16. juli 2003

Ønsket var at skabe et sammenhængende søareal ved at bevare
og udvide de mange vandhuller, der gennem årene var opstået
ved gravning af tørv. Man fjernede derfor ca. 20.000 m3 jord,
hvorved der opstod to søer, som blev forbundet med en smal
kanal. En lille bro forbandt stisystemerne ved søerne. Jorden
blev ikke kørt bort, men anvendt til at skabe et kuperet og
smukt landskab.

Parken blev åbnet for publikum i 1975, og Glostrup Kommune
blev meget rost for sin indsats. Beplantningen langs søbredden
skete efter en nøje udtænkt plan, og parken er blevet et tilholds
sted for sjældne arter som blågrå siv, brudelys, gul frøstjerne
m.fl. Også fuglelivet nyder godt af parken, som fungerer som et
reservat for dem.
Et særligt initiativ er fårene, som har til opgave at holde uønsket
bevoksning nede. De ejes og passes af private borgere, som er
sluttet sammen i et særligt fårelaug.

509

Et fritidscenter og et feriecenter
lostruphallen og friluftsbadet med tilhørende spring
tårn havde gjort idrætsparken til et imponerende
skue. Men de kommunale ambitioner på fritidsom
rådet rakte videre. En indendørs svømmehal fandtes ikke i
Glostrup, og det var et savn, mente mange. Politisk var der
overvejelser om at tage skridtet fuldt ud og opføre et egentligt
fritidscenter med plads til mange forskellige aktiviteter.

G

Debatten om projektet tog fart midt i 1970’erne, og det skulle
hurtigt vise sig, at der var stor enighed, ikke mindst om svøm
mehallen. Ikke overraskende var Glostrup Svømmeklub ovenud
begejstret, og også i befolkningen som helhed var der positiv
stemning.
Til gengæld var meningerne mildest talt delte, når det kom til
spørgsmålet om den geografiske placering. Sportens folk, med
støtte fra den borgerlige opposition i kommunalbestyrelsen, så
idrætsparken som det naturlige valg. Her var der allerede facili
teter, og stedet var kendt af alle og enhver. Det var bare om at
komme i gang.
Socialdemokraterne så imidlertid helt anderledes på sagen. De
mente, at idrætten med Glostruphallen havde fået, hvad den
med rimelighed kunne ønske sig. En mere central placering i by
en var ønskelig, så også andre borgere kunne nyde godt af dette
spændende projekt. Et sted mellem Hovedvejen og Sydvestvej
ville være ideelt, og de pegede på den store grund ved Christiansvej som det rigtige valg.

Debatten rasede i en rum tid med diskussioner i både kommu
nalbestyrelsen, Folkebladet og foreningslivet. Der gik i den grad
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politik i sagen, og efter endnu flere møder endte kommunalbe
styrelsen med at vedtage opførelse af to centre med hver sin
svømmehal. Det første center skulle bygges ved Christiansvej,
således som socialdemokraterne ønskede. Det andet blev aldrig
virkeliggjort.
Kommunen havde allerede gode erfaringer med firmaet I 72
Institutionsplan A/S, som stod for Omsorgscentret i Hvissinge,
og de blev bedt om at bistå ved anlæggets opførelse. Allerede
23. marts 1977 kunne arkitekterne Jens Madsen og Ebbe Melgaard fremlægge et skitseprojekt, og i løbet af 1977 faldt alle
planer på plads.
I begyndelsen af det nye år kunne man sætte spaden i jorden til
et imponerende projekt.

Glostrup Fritidscenter under opførelse. Set mod nordøst, 1978

Efter ca. to år stod Glostrup Fritidscenter, som huset kom til at
hedde, færdigt til indvielse. Den fandt sted under festlige former
13. marts 1980, og borte var nu al uenighed og vrede.
Arkitektonisk var bygningen præget af en tæppeagtig stålgitterkonstruktion, der som tag bølger sig hen over svømmehal, café-
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teria og fællesrum. De øvrige dele af huset er udført som muret
byggeri med bærende konstruktioner af beton.

Svømmehallen indeholdt et hovedbassin på 15,5 x 25 meter, et
bassin på 6 x 15 meter til undervisningsbrug samt et børnebassin. I forbindelse med omklædningsafsnittene fandtes sauna,
solarium, hvilerum og koldtvandsbassin. Mellem foyeren og
svømmehallen blev Café Regnbuen indrettet.
På første sal flyttede Pædagogisk Central ind som serviceorgan
for kommunens skoler. Her var bl.a. skolebogsamling og værk
sted til fremstilling af forskellige trykopgaver. Her kunne man
også finde det såkaldte foreningsbureau, hvis opgave var at be
tjene byens foreninger.
I husets midte var placeret et stort rum, som tænktes anvendt til
mindre koncerter, teater eller underholdning. Aktivitetslokaler til
diverse formål fandtes desuden i husets imponerende kælder.
Regningen for det samlede Glostrup Fritidscenter lød på 45
millioner kr. Dets areal udgjorde 7.608 m2.
Velkomsttalen blev holdt af borgmester Martin Nielsen, som
erklærede huset for åbent med disse ord: Det er et centerfor os alle
—for unge og gamle — for dig og mig.

Allerede inden debatten om det kommende fritidscenter var
skudt i gang, var Glostrup Kommune på jagt efter andre facili
teter. Ønsket var en passende ejendom med tilhørende rekrea
tivt område til brug for lejrskole for skoleelever, opholdssted for
pensionister og træningscenter for idrætten.
Valget faldt på det tidligere kystsanatorium i Nysted på Lolland.
Ejeren var Det Kampmann-Boysenske Legat, og prisen var 1,2
millioner kr. Efter forhandling med Nysted Kommunes øko
nomiudvalg og andre berørte myndigheder faldt alle aftaler på
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plads, og Glostrup Kommune kunne pr. 1. januar 1974 overtage
huset.
Glostrup Kommunes Kursus- og Feriecenter Kysten, som huset
nu kom til at hedde, undergik dernæst en omfattende moderni
sering under ledelse af arkitekt Børge Hvidkjær. Den kostede
yderligere 1.1 millioner kr., men nu havde man også fået en både
smuk og velfungerende ejendom til rådighed.
Den 13. april 1975 fandt den egentlige indvielse sted, og det
skete med deltagelse af både Folkebladets journalist og den
samlede kommunalbestyrelse. Borgmester Martin Nielsen holdt
festtalen og sagde bl.a.: Jeg synes, at det er et dejligt center, vi harfået
ud af det. Alle vore genvordigheder er glemt. Ai kan kun glæde os over
det, vi har nået. Og Glostrups pensionister og skolebørn og mange andre
har grund til at glæde sig med os.
Idrætsfolkene var de første til at tage lokaliteterne i brug. De
afholdt allerede i begyndelsen af maj et kursus for idrætsledere i
huset.

Glostrup Kommunes Kursus- og Feriecenter Kysten i Nysted, ca. 1985
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Pastor Langberg og Østervangkirken
nud Langberg (1911-1986) var startet som hjælpepræst
hos provst Charles Nedermark. Han var oprindeligt
. uddannet bankmand, og det kom ham bl.a. til nytte,
da han arbejdede som sekretær og leder af kirketjenesten blandt
de mange tyske flygtninge, der opholdt sig i Danmark efter kri
gen.

K

I 1955 efterfulgte han, som vi husker, Charles Nedermark på
posten som sognepræst. Blandt hans opgaver var der en enkelt,
som kom til at optage både ham og en stor gruppe andre men
nesker i mange år, nemlig spørgsmålet om en eventuel sognede
ling og opførelse af en ny sognekirke.
Vi har set, hvorledes Glostrup efter krigen udviklede sig på alle
felter. Byen voksede, og i kirkelige kredse begyndte nogle at
overveje, om sognet var blevet så stort, at det burde deles i to.
Alle prognoser viste stor fremtidig vækst, og der kunne hurtigt
opnås enighed om, at behovet for en ekstra kirke var stort og
voksende.

I 1953, altså endnu i pastor Charles Nedermarks tid, nedsattes
en komité under ledelse af Knud Langberg til at arbejde med
spørgsmålet. Næstformand og initiativtager til komitéen var
kommunelærer Siri Lagoni, og alle komitéens medlemmer var
kendte og aktive i byens offentlige liv. Et eksempel kunne være
den senere borgmester, Niels Georg Sortsø.
Komitéen tog ikke endelig stilling til placeringen af en kom
mende kirke, men man forestillede sig et centralt sted mellem
Hovedvejen og jernbanen, så langt mod øst som muligt.

514

Udgiften blev anslået til op mod 300.000 kr., og med et offent
ligt tilskud, der efter gældende regler udgjorde halvdelen af be
løbet, skulle man altså selv skaffe ca. 150.000 kr.
Fra 1953 og en årrække frem arbejdede man hårdt på at nå må
let.
Hvis der i kirkelige kredse var stor enighed om byggeriet, var
situationen helt anderledes, når det gjaldt spørgsmålet om sog
nedelingen. Vi har stiftet bekendtskab med diverse kommunal
reformer og ved, hvordan opdelinger og sammenlægninger kan
få de berørte folk op af stolene, og det samme har selvfølgelig
været tilfældet her. Hvad der er foregået bag kulisserne vides
ikke, men i hvert fald sejrede modstanderne af opdelingen. Den
blev aldrig gennemført.

Det blev kirkebyggeriet dl gengæld. Den 27. august 1959 kunne
man i Folkebladet se en helsides orientering om planerne for en
ny kirke. Den var forfattet af pastor Langberg, og man kunne
læse om både placering, arkitekt og — ikke mindst — en appel for
at skaffe de sidste penge til veje.
Kirkens placering var blevet diskuteret igen og igen. Hvor var
behovet størst? Sydøst for jernbanen eller nær de kommende
byggerier i Hvissinge og Ejby?
Fra Glostrup Kommune kom da forslaget om den nuværende
placering ved Byparkvej, som både ville imødekomme ønsket
om den østlige løsning og dække et fremtidigt behov fra lands
byerne i nord. Kommunen erklærede sig villig til at skænke
grunden til formålet.

Som arkitekt valgtes Holger Jensen. Han havde allerede 20 kir
kebyggerier bag sig og sad altså inde med stor erfaring. Hans
inspiration var de bornholmske rundkirker, og han begyndte
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straks arbejdet med at udfærdige de nødvendige tegninger.
Hvis komitéen dermed troede, at den nu kunne gå i gang med
byggeriet, måtte den hurtigt tro om igen. Som så mange gange
tidligere blev de lokale byggeplaner nemlig også denne gang for
sinket af statslige restriktioner.

Først i 1966 forelå byggetilladelsen, og komitéen havde på det
tidspunkt nået at indsamle 180.000 kr.
Arkitekttegningerne var klar, og 11. juni 1967 blev grundstenen
nedlagt. Kirkeminister Orla Møller murede den første sten, og
til formålet havde murermester Kjær-Knudsen stillet en murer
ske af tretårnet sølv til rådighed.

Grundstenen til Østervangkirken nedlægges, 11. juni 1967

Selve byggeriet kom til at vare næsten tre år. Det skyldtes især
tekniske vanskeligheder med den indvendige del, men til sidst
stod den der: En smuk, rund kirke med en loftshøjde på 17
meter. Østervangkirken, som navnet blev, havde kostet i alt 1.9
millioner kr.
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Østervangkirken med klokkestabelen. Set mod nordøst, 18. juli 1971

Indvielsen fandt sted 19. april 1970, og fremmødet overgik alle
forventninger. Kirken rådede over 350 siddepladser, men de
kunne slet ikke dække behovet. 35-40 indbudte måtte stå op.
Indvielsestalen blev holdt af biskop J.B. Leer Andersen, som
bl.a. bemærkede, at der var forløbet ca. 700 år, siden den for
rige rundkirke blev bygget. Han udtrykte sin glæde over at få
lejlighed til at foretage indvielsen, men det fremgik af hans tale,
at der undervejs havde været betydelig modvilje mod, at en ny
kirke overhovedet skulle bygges. Han kom ikke nærmere ind på,
hvor modstanden kom fra, men nøjedes blot med at beklage
den.
Efter biskoppens indvielse prædikede pastor Knud Langberg,
som desuden takkede menigheden for dens store arbejde for at
nå resultatet.
Den nye kirke fandt hurtigt sin plads i lokalsamfundet. Den
anvendes i dag som en sognekirke på lige fod med Glostrup
Kirke.
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Store Sterifitgludført af I Irik Heide i Skovvangskolens gård, 21. juli 2009

Byen udbygges
(1980 - 2000)
En verden i krise
erden var i 1979 blevet ramt af en ny oliekrise. Den
ramte dybere og hårdere end den foregående, og den
trak et spor af konkurser og arbejdsløshed efter sig
over hele den vestlige verden.
Den store danske udenrigsgæld gjorde landet særlig udsat. Man
nærmede sig i betænkelig grad en økonomisk katastrofe.

V

I 1982 skiftede regeringen fra socialdemokratisk til borgerlig.
Regeringen Poul Schlüter var indstillet på en økonomisk heste
kur, og den betød nogle hårde år med konkurser på det tidligere
så succesrige boligmarked samt stigende ledighed. Allerede midt
i 1980’erne begyndte det dog at gå bedre. Faktisk gik det, som
regeringschefen udtrykte det, ”ufattelig godt”.
Det større forbrug betød desværre underskud i en økonomi,
som endnu langtfra var i orden, og nye indgreb (Kartoffelkuren)
sendte chokbølger gennem samfundet. Landets økonomi skulle
for enhver pris reddes. De barske år blev undertiden omtalt som
”fattigfirserne”.
Ude i den store verden var alt dog ikke fortsat elendighed.
Opløsningen af Sovjetunionen og Berlinmurens fald betød i
1990’erne nyvunden frihed for de østeuropæiske lande. Efter
mange års adskillelse blev Europa atter helt. Historisk set kan
man sige, at vi her stod ved første skridt på vejen mod den se
nere så vigtige globalisering. Det hele blev dog alvorligt skæm
met af de brutale krige på Balkan i forbindelse med Jugoslavi
ens opløsning.
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1 1992 fik Danmark atter en socialdemokratisk ledet regering.
Det betød dog ikke en slappere økonomi. Både Socialdemokra
tiet og den radikale regeringspartner var indstillet på at føre den
økonomiske genopretning til ende. Ikke mindst ude i kommu
nerne var der fortsat tale om hårde år med store og tilbageven
dende besparelser.
I Glostrup Kommune stod man overfor to hovedopgaver. Den
ene var selvfølgelig at få økonomien til at hænge sammen, hvil
ket kunne være vanskeligt nok. Den anden handlede om simpel
overlevelse. Man var stadig rystet over begivenhederne omkring
kommunalreformen i 1974, som nær havde taget livet af byen
som selvstændig kommune.

Der var kun én ting at gøre. Man måtte have flere indbyggere
til Glostrup. Vi har set, at udviklingen i Ejby allerede var i fuld
gang i begyndelsen af 1970’erne. Parcelhuse og nye indbyggere
var i stort tal ved at overtage den gamle landsby. Fra slutningen
af 1970’erne startede byggeri i stor stil på kommunens sidste
store, frie areal. I Hvissinge fandtes endnu masser af mulighe
der for boligbyggeri, og man gik til opgaven med stor energi.

Til venstre Præstestien. På marken opføres senere Gadager, 19. oktober 1980
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Kommunale valg og ny borgmester
algene til kommunalbestyrelsen blev afholdt hvert
fjerde år i marts måned, og den nyvalgte bestyrelse star
tede sit arbejde 1. april. Således havde det endnu været
i 1978, men det blev sidste gang. Nu ændredes reglerne, således
at valgperioderne fulgte kalenderårene. Valgene fandt herefter
sted i november med virkning fra 1. januar.

V

Til valget i november 1981 var opstillet 8 lister, og de var som
følger (vundne mandater i parentes):
Socialdemokratiet (9), Radikale Venstre (1), Konservative Fol
keparti (4), Danmarks Retsforbund (0), Socialistisk Folkeparti
(2), Glostrup-listen (1), Danmarks Kommunistiske Parti (0) og
Fremskridtspartiet (0).
Socialdemokratiet havde mistet et enkelt mandat, men partiet
havde fortsat flertal alene.
Borgmester Martin Nielsen valgte at nedlægge sit hverv pr. 1.
marts 1983 for i 1985 helt at forlade politik. Til Folkebladets
journalist begrunder han beslutningen således: Det er uhyre kræ
vende, døgnet rundt. For man erjo også borgmester, når man kommer hjem
om aftenen. Man skal være til rådighed alle døgnets 24 timer, og så harjeg
fået et arbejde, som interesserer mig, og somjeg kan leve af.
Martin Nielsen blev i 1983 direktør for Glostrup Boligselskab.

Glostrup Kommunes nye borgmester hed Gunner Larsen (f.
1938). Han var født i Valby, men familien flyttede snart til Glo
strup og endte på hjørnet af Sydvestvej og Kildevældets Allé,
hvor drengen voksede op. Faderen, Robert Larsen, var mekani
ker og gjorde sig under den tyske besættelse gældende som aktiv
modstandsmand.
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Senere borgmester Gunner Larsen som typograflærling på Folkebladet, 1954

Gunner Larsen blev udlært typograf og fik ansættelse på Fol
kebladet. Som 16-årig var han leder af den lokale afdeling af
DUI og blev dernæst formand for DSU i Glostrup. 1962-1965
var han bestyrelsesmedlem i DSU i Københavns Amt, og 19651968 beklædte han posten som formand for Socialdemokratiet i
Glostrup.
Medlem af kommunalbestyrelsen blev han ved valget i 1966,
da han blev opstillet som de unges kandidat. I 1974 blev han
1. viceborgmester, og i 1983 kunne han krone sin karriere med
borgmesterposten. Den nedlagde han efter eget ønske i 2000.
Som et kuriosum kan nævnes, at mekanikerens søn ikke kunne
lide biler, og han anskaffede sig aldrig en sådan.
Valget i november 1985 bød på hele 9 opstillede lister, og man
datfordelingen blev som følger:
Socialdemokratiet (9), Radikale Venstre (0), Konservative Folke
parti (4), Danmarks Retsforbund (0), Socialistisk Folkeparti (3),
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Gunner Larsen ved rejsegilde på Skovvangskolens 2. etape, 11. december 1998

Danmarks Kommunistiske Parti (0), Venstre (0), Borgerlisten
(1) og Det Europæiske Arbejderparti (0).
Den nye borgmester havde klaret valget på fornem vis. Social
demokratiet havde fortsat flertal alene.
Det næste valg i vor periode fandt sted i november 1989. Også
denne gang var 9 lister opstillet, og de klarede sig således:
Socialdemokratiet (11), Radikale Venstre (0), Konservative Fol
keparti (2), Centrumdemokraterne (1), Socialistisk Folkeparti
(2), Danmarks Kommunistiske Parti (0), Venstre (0), Frem
skridtspartiet (1) og Det Samfundsradikale Parti (0).
Den socialdemokratiske sejr var overvældende. Med 11 ud af
17 mandater sad de nu på al den magt, som de kunne ønske sig.
Borgmester Gunner Larsen kunne glæde sig.

Til kommunalvalget i november 1993 var bare 8 lister opstillet.
Mandatfordelingen blev således:
Socialdemokratiet (7), Radikale Venstre (0), Konservative Folke
parti (3), Centrumdemokraterne (0), Socialistisk Folkeparti (2),
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Samfunds Radikale (0), Venstre (4) og Fremskridtspartiet (1).
Det var et alvorligt tilbageslag for Socialdemokratiet, som med
en nedgang på 4 mandater mistede deres eneret på magten. De
borgerlige kunne dog heller ikke stille med noget flertal, og det
åbnede enestående muligheder for Socialistisk Folkeparti. Par
tiet kom ind som fast partner for Socialdemokratiet, og de to
partier kunne regere med et enkelt mandats overskud.
Det sidste kommunalvalg i perioden fandt sted i november
1997. Der var denne gang 9 lister opstillet, og resultatet blev så
ledes:
Socialdemokratiet (7), Radikale Venstre (0), Konservative Fol
keparti (2), Centrumdemokraterne (0), Socialistisk Folkeparti
(2), Dansk Folkeparti (2), Venstre (3), En Ung Fremtid (0) og
Glostrup-listen (1).
Socialdemokratiet havde således ikke genvundet noget af tidli
gere tiders styrke. Sammen med Socialistisk Folkeparti holdt de
dog skansen med et enkelt mandats overvægt.

Glostrup Kommunalbestyrelse og ledende embedsmænd 1994-1997
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Hvissinge — fra landbrug til forstad
edens Ejby befandt sig temmelig fjernt fra magtens
centrum i Glostrup, var Hvissinge i både geografisk
og mental forstand betydeligt nærmere.

M

Landsbyen var endnu højt op i 20. århundrede domineret
af gårde og gartnerier, men en ny tid var hastigt på vej. Fra
1940’erne blev de sydlige dele af markerne udstykket til par
celhusgrunde, og landbrug og gartnerier blev tilsvarende færre.
Et blik på et kort fra 1974 viser, at området syd og sydvest for
landsbyen på dette tidspunkt er færdigudbygget.

De gamle gårde, som i lange tider havde tjent som landbrug el
ler gartneri, ophørte som produktionsvirksomheder. En del af
gårdene blev dog bevaret og anvendt til andre formål.
Det gælder bl.a. Hvissingegård, som i dag er børneinstitution
og Leragergård, der benyttes af forskellige foreninger. I andre
tilfælde er alene stuehuset bevaret og benyttes som almindelig,
privat beboelse. Eksempler kunne være Enceintegård og Vælde
gård.
Landsbyens største gartneri, kendt som Brdr. Mohr, lå nord for
landsbyen og holdt ud til 1984, men så var det også slut. Både
de mange drivhuse og gartnerens store privatvilla blev revet
ned.
Dispositionsplan for Hvissinge 1971 var navnet på en rapport ud
arbejdet af arkitektfirmaet Skaarup & Jespersen og ingeniørfir
maet Anders Nyvig A/S. Begge firmaer har vi allerede stiftet
bekendtskab med i afsnittet om planlægningen af Glostrup
Centret, og Glostrup Kommunes ledelse gav sig til at studere
anbefalingerne nøje.
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Truslen fra kommunalreformkommissionen gav imidlertid hur
tigt politikerne andet at tænke på, og rapporten blev foreløbigt
lagt på hylden.
Efter afståelsen af Avedøre kom der til gengæld fart over feltet.
Den 13. april 1976 vedtog Glostrup Kommunalbestyrelse nye
retningslinjer for et fremtidigt Hvissinge. Kommunens tekniske
forvaltning udsendte Dispositionsplan for Hvissinge 1976, som var
et sammendrag af de bilag, som havde dannet grundlag for ved
tagelsen.

Det store spørgsmål var selvfølgelig, hvilken type byggeri man
ville satse på. Der var enighed om nødvendigheden af en ud
bygning, men her hørte enigheden også op.

Den borgerlige opposition så helst ejerboliger, typisk parcelhu
se. Det ville give bedre skatteydere og færre sociale problemer.
Den politiske bagtanke var selvfølgelig, at det samtidig ville give
flere borgerlige vælgere. Al erfaring viser, at folk i ejerboliger
overvejende stemmer borgerligt.
Socialdemokraterne så ikke overraskende ganske anderledes på
sagen. Der var brug for sociale boliger til de mange, som ikke
havde råd til ejerbolig, og ved at bygge tæt og lavt kunne man
udnytte arealerne bedre. Bagtanken her var, at folk i sociale boli
ger typisk stemmer socialdemokratisk.
Socialdemokraterne havde magten, og de fik deres vilje. Fra
1978 og ca. 15 år frem blev der bygget på livet løs i Hvissinge.
Glostrup Boligselskab blev udset til at stå i spidsen for det store
projekt, som kom til at ændre landskabet totalt.
Det hele fulgte en nøje fastlagt plan. Først blev Stenager opført
(1980). Siden fulgte Granskoven (1982), Gadager (1984), Linde-
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skoven (1986), Birkeskoven/Bøgeskoven (1988-1992) og Ege
skoven (1993).
Man var fuldt ud klar over risikoen ved sådanne mange og tætte
byggerier, og for at undgå ensformighed og kedsommelighed
forsøgte man at give hver bebyggelse sin særlige karakter. Sam
tidig blev der anlagt stisystemer, som effektivt holder den kø
rende og den gående trafik adskilt.

Påfugledrage udført af Tue Poulsen på husgavl i Gadager, 21. juli 2009

De mange boliger skabte en helt ny bydel i Glostrup Kom
mune, og det var især unge mennesker med børn, som flyttede
ind. De mange børn gjorde det nødvendigt hurtigt at opføre en
ny skole. Skovvangskolen, som navnet blev, vil blive behandlet i
næste afsnit.
En idrætshal måtte man selvfølgelig også have. Borgmester
Gunner Larsen tog 9. november 1989 det første spadestik til
Hvissingehallen. Den blev placeret som nabo til skolen og ind
viet 10. september 1990.
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Hvissingehallen bliver til. Øverst tager borgmester Gunner Larsen det første
spadestik, 9. november 1989. Nederst holdes rejsegilde, 23. marts 1990

Et lille torv med et smukt springvand i midten blev under nav
net Hvissinge Torv opført umiddelbart syd for hallen.

De borgerlige partiers frygt for problemer i kølvandet på de
mange sociale lejligheder kom desværre til at gå i opfyldelse. I
begyndelsen af 1990’erne så man hærværk, tyveri og anden kri
minalitet udvikle sig.
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Noget måtte der gøres, og i oktober 1992 udsendte man Hvissingeområdet. Analyse af befolkningsudviklingen blandt de 0-18 årige. Rap
porten, som i daglig tale kaldes Avissingerapporten, lagde op til, at
alle børn og unge skulle tilbydes en relevant institutionsplads.
I de senere år har der ikke været de store problemer i bydelen.
Nogle af bydelens markante, private foretagender er tidligere
beskrevet. Her tænkes især på den store motorbane i 1920’erne,
Paul Bergsøe & Søn og Danske Pelsauktioner. Endnu mangler
vi dog at se på et stort og vigtigt foretagende, nemlig Carl Bro
A/S.

Civilingeniør Carl Bro startede ene mand et rådgivningsfirma i
1958. Året efter lejede han kontorlokaler i København og ansat
te de første medarbejdere. I 1962 flyttede firmaet til Glostrup,
nemlig til den netop nedlagte fødeklinik på Sofielundsvej 23.
I de følgende år fik firmaet større og større succes.
I 1970 sprængte man alle rammer med en medarbejderstab på
160, og det blev derfor nødvendigt med mere plads. Den blev
fundet på Malervangen i Albertslund.
Firmaets succes var øjensynlig selvforstærkende. I 1983 var der
524 folk på lønningslisterne, og det blev atter nødvendigt at
finde nye lokaler. Det løste sig samme år med et nybygget kon
torhus i Granskoven i Hvissinge.
I 1992 blev fire nye blokke opført. De blev forbundet henover
såkaldte byporte, og tilhørende gangbroer muliggjorde let ad
gang mellem firmaets forskellige afdelinger. Brotorvet opstod
på samme tid og anvendes som møde- og samlingssted. Senere
indskrænkede firmaet imidlertid, og de nye bygninger blev solgt
fra. Det betød nedlæggelse af forbindelsesgangene, men de
smukke byporte findes dog endnu.
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Skowangskolen og Højvangskolen
lostrup Kommunalbestyrelses beslutning om udbyg
ning i Hvissinge var ikke kommet et øjeblik for tid
ligt. En opgørelse over kommunens indbyggertal pr. 1.
oktober 1974, altså et halvt år efter afståelsen af Avedøre, viste,
at der nu boede 20.648 mennesker i kommunen. En tilsvarende
opgørelse pr. 1. marts 1981 viste et fald til 19.652.
Et fald på ca. 1.000 indbyggere på 6V2 år var en alvorlig sag. Der
måtte satses hårdt for at kompensere for nedgangen i det gamle
Glostrup. Der blev som tidligere nævnt allerede udstykket og
bygget i Ejby i disse år, og nu gjaldt det Hvissinge. En ny, ag
gressiv kommunalreformkommission kunne komme til byen når
som helst.
En udbygning af nævnte størrelse krævede selvsagt store kom
munale investeringer, og nogle af dem er allerede berørt. En
skole er en vigtig ting, hvis man skal tiltrække unge familier,
og diskussionen om emnet startede for alvor i begyndelsen af
1980’erne.
Nogle var meget begejstrede ved tanken, medens andre mente,
at udgifterne ville blive alt for store. Nordvangskolen måtte
kunne klare opgaven uden særligt besvær, mente disse.

Flertallet i kommunalbestyrelsen var dog ikke i tvivl. De anså
skolen for en nødvendighed, og i 1984 blev den endelige beslut
ning truffet. Man ville opføre en skole for de mindste elever,
dvs. fra 0. klasse til og med tredje klasse. Man kunne på den må
de få råd til en optimal skole for netop disse elever, da man ikke
behøvede at bruge penge på særlige faciliteter for større børn,
f.eks. dyre faglokaler.
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Skovvangskolen, 1. september 1987

Først tænkte man skolen i tre spor, men det blev efterfølgende
reduceret til to.
Tegningerne til den nye skole blev lagt i hænderne på arkitekt
firmaet Dall & Lindhartsen. Carl Bro skulle stå for byggeriet,
medens det praktiske arbejde blev overdraget firmaet Lepex.
For at spare penge til administration foreslog den konservative
opposition, at skolen skulle være en filial af Søndervangskolen.
Allerede på dette tidlige tidspunkt startede undervisning af de
første børn. Det foregik i midlertidige lokaler, og den tilknyt
tede forældrekreds kæmpede hårdt for, at den kommende skole
ikke skulle være en filial, men have selvstændig status.
Det blev også beslutningen. Skolen fik eget lærerkorps og egen
inspektør.

Samtidig blev der bygget flittigt. I december 1985 var man så
vidt, at der kunne planlægges rejsegilde, da der pludselig skete
noget meget ubehageligt: Lepex gik konkurs.
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Murerne frygtede, at de ikke ville få deres løn, og det fremgår af
en artikel i Folkebladet, at de troede, at Glostrup Kommunalbe
styrelse ville opgive byggeriet. Selv om kommunen øjensynligt
har været længe om at reagere på standsningen, var det dog ikke
tilfældet. Et nyt firma kom til, og opførelsen kunne fortsætte.
Den 26. september 1986 kunne man indvie første etape af det
store projekt. Året efter, 14. august 1987, fulgte den endelige
indvielse.

Med den nye skole havde Hvissinge fået et gevaldigt løft. Sog
nets første skole havde begyndt sin virksomhed i 1721 netop
i Hvissinge, og nu var landsbyen igen blevet førende på dette
vigtige område. I de sidste år af 1990’erne skete der endda en
yderligere udbygning af skolen.
Skovvangskolen var både smuk og berømmet. Beboerne havde
al mulig grund til at være tilfredse med deres børns skolefor
hold.
Lige så vigtigt det er at bygge skoler på steder, hvor der er be
hov for det, lige så økonomisk uforsvarligt er det selvfølgelig at
opretholde skoler i områder med et utilstrækkeligt børnetal. En
hver, som fulgte udviklingen på tæt hold, måtte kunne se, hvor
det bar hen. Københavns Amts årlige statistik over udgifterne
pr. skoleelev viste igen og igen, at Glostrup lå i top. Det kunne
politikerne ikke i længden acceptere.

Kommunalbestyrelsen nedsatte 14. marts 1990 en arbejdsgrup
pe, hvis opgave var at stille forslag til reduktion af driftsudgif
terne på skoleområdet. Gruppen bestod af en række ledende
embedsmænd samt lærerforeningsformanden og to repræsen
tanter for Kommunernes Landsforening.
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Arbejdsgruppen nedkom samme år med en omfangsrig rapport,
hvis konklusion var entydig: En af kommunens skoler skulle
nedlægges. Der blev ikke direkte peget på Højvangskolen, men
det var tydeligt, at det var den, der tænktes på. Den 10. august
1990 blev kommunalbestyrelsen orienteret. Flertallet var enigt i
konklusionen, medens fem medlemmer var imod.

Skolenedlæggelser
kræver efter reglerne
en offentlig høring,
og nu startede en
følelsesladet debat.
Højvangskolen var
hjerteblod for mange
mennesker i Glostrup,
og man var ikke til
sinds at give sig uden
Højvangskolen set mod sydøst, 1990
sværdslag. Den lokale
skolebestyrelse og forældreforening førte en ihærdig klamp for
en bevaring.
Da det ikke syntes muligt, forsøgte en gruppe forældre at over
tage skolen og omdanne den til en privatskole. Men løbet var
kørt. Den 27. februar 1991 vedtog Glostrup Kommunalbesty
relse ved 2. behandling at nedlægge Højvangskolen ved afslut
ning af skoleåret 1990-1991.
Den gamle skoles bygninger blev ikke revet ned. Tværtimod
blev de i det følgende år ombygget til uddannelsessted for voks
ne mennesker. Her skulle nemlig være pædagogseminarium.
Højvangseminariet, som navnet blev, blev indviet 10. april 1992,
og Glostrup havde dermed fået en ny og spændende institution
til byen. Det var dog en slags plaster på såret.
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Fra industrisamfund til servicesamfund

lostrup ændrede sig på en række vigtige områder i
1980’erne. Oliekrisen forringede landets i forvejen
svage økonomi, og det betød store udfordringer til
både den offentlige sektor og det private erhvervsliv. Regeringen
tog for alvor fat på problemerne, og alle måtte prøve at tilpasse
sig. Offentlige besparelser og arbejdsløshed var den foreløbige
virkning.
Samtidig så man en hurtig omstilling fra industrisamfund til ser
vicesamfund. De gamle, personaletunge fabrikker blev afløst af
færre og større virksomheder med mere effektive produktions
metoder.
I Glostrup fandtes ikke flere udvidelsesmuligheder, og byens
hæderkronede, gamle fabrikker forsvandt en efter en. De blev
typisk afløst af servicevirksomheder.

G

Allerede i 1980 forsvandt de to første, gamle fabrikker. Dansk
Engelsk Lakrits Fabrik på Banegårdsvej lukkede og flyttede til
Slagelse i 1980. Bygningerne blev solgt til Arbejdernes Lands
bank, som efter ombygning åbnede filial i 1982.
Ligeledes i 1980 lukkede Glostrup Jern- & Metalstøberi på Ørnebjergvej. Grunden blev ryddet i 1981, og nye bygninger til
brug for en lokal afdeling af Fælleskommunal Levnedsmiddel
kontrol blev opført hurtigt efter.
I 1985 kom turen til Paul Bergsøe & Søn, som længe havde
været skrantende. Virksomheden efterlod sig en meget alvorlig
forurening, som i større eller mindre grad har påvirket både
Glostrup og Hvissinge.
Sunlight lukkede i 1986 og flyttede aktiviteterne til Sverige. I
løbet af de næste to år blev alle bygninger revet ned, men i
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takt med rydningerne påbegyndtes et nyt og fornemt byggeri,
nemlig Stationsparken. Det stod færdigt efter bare 18 måneders
arbejde. Premier Is på Hovedvejen lukkede i 1987 og blev revet
ned året efter. Grunden blev overtaget af det store byggevare
hus, Bauhaus. Året efter forsvandt Den Danske Trådvarefabrik
ved grænsen til Brøndby. Efter nedrivning opførte Scandic Ho
tel sit store byggeri her.

På det kommunale område skete en række indskrænkninger.
Til stor utilfredshed for mange lukkede friluftsbadet i idræts
parken i 1994, og Kursus- og Feriecenter Kysten i Nysted blev
solgt i 1997. Dertil kom en række generelle sparekrav til den
kommunale service, og vi så, at nedlæggelsen af Højvangskolen
førte til vrede protester.
Langs jernbanen skete vigtige ændringer i disse år. Den store
bygning, som engang havde huset Hartmanns Frølager, havde
stået tom i en årrække. I 1978 blev den overtaget af C&C.
Efter ca. 20 år overgik den til det internationale firma, L’Oréal.
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Også FDB havde i en årrække frølager nær jernbanen. Huset
blev revet ned i 1991, og i stedet opførtes Amtsgården — et
smukt bygningsværk opført af Københavns Amtsråd. Byggeriet
blev indviet 24. september 1993. Efter amtets nedlæggelse er
Retten i Glostrup, tidligere kendt som dommerkontoret eller
Glostrup Ret, i 2007 flyttet ind i en af bygningerne.
Midt i 1980’erne begyndte en debat om Glostrup Bymidte.
Hvilke aktiviteter ønskede man, og hvordan skulle der se ud?
Debatten strakte sig over 5-6 år, og i mellemtiden skærpedes
konkurrencen mellem de store bycentre i regionen. Glostrup
var nødt til at tage udfordringen op.

I september 1990 gik man i gang med at rydde grunde til en
omfattende udvidelse af Glostrup Centret. Udbygningen ud
gjorde i alt 10.000 m2, og bygherren var centrets ejer, nemlig
forsikringsselskabet Baltica. Udvidelsen gav plads til 8-10 nye
butikker, liberalt erhverv, otte taglejligheder samt diverse fælles
anlæg. I løbet af et års tid var arbejdet afsluttet, og 31. oktober
1991 fandt den officielle indvielse sted.
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Borgmester Gunner Larsen talte ved højtideligheden, og han
sagde bl.a.:
Med Glostrup Centrets udvidelse, det nye torv og Folkebladets hus er det
tydeligt markeret, at her ligger centrum i Glostrup og dermed også hele
Vestegnens center.
Glostrup Storcenter, som navnet blev, betød store ændringer.
De nye byggerier langs Hovedvejen betød spærring af Jernba
nevejs gamle forbindelse hertil, og Vinkelvej forsvandt helt.
Til gengæld opstod Glostrup Torv i en blanding af nye og gam
le, renoverede huse. Her blev etableret springvand samt borde
og bænke for publikum.

Vinkclvej under nedrivning. Set fra Hovedvejen mod sydost, 6. september 1990

Med det nye Glostrup Storcenter var det første skridt mod nye
tider i Glostrups bymidte taget. Hvad man savnede, var en gen
nemarbejdet plan for området mellem Hovedvejen i nord, jern
banen i syd, Kildevældets Allé i vest og Banegårdsvej i øst.
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Der blev derfor udskrevet en arkitektkonkurrence, som i 1994
blev vundet af tre arkitekter fra Århus, Lars Dithmer, Jørgen
Bach og Jørn Poulsen. I planen lå en række forslag, bl.a. udvi
delse af rådhuset samt et særligt vartegn for Glostrup bestående
af et tårnhus på seks til otte etager placeret ved Sydvestvej.
Arkitekt Lars Dithmer kommenterede gruppens vinderforslag
således: Det bører nok ikke til de mestfabulerende, men det er realiser
bart, fordi helhedsplanen kan adføres etapevis.
Efter et borgermøde om planerne var man i efteråret 1995 så
vidt, at man kunne henvende sig til landskabsarkitekt Stig L.
Anderssons Tegnestue og bede dem udfærdige en såkaldt hel
hedsplan for Nyvej.

Ønsket var en grundig trafiksanering og fastholdelse af områ
det som et centralt sted i byen med tæt forbindelse til rådhus
og storcenter. En række spændende forslag skulle gøre Nyvej
til noget ganske særligt. Ifølge borgmester Gunner Larsen stod
man overfor det største projekt i byens historie.

Fra det tidlige forår 1996 blev der arbejdet intenst, og 12. de
cember 1996 kunne man indvie den forvandlede Nyvej.
Gunner Larsen holdt talen i slud og bidende kulde og sagde
bl.a.:
Når vi tidligere har bygget veje, har vi tænkt ganske traditionelt. Vi har
brugt de sædvanlige materialer, asfalt, fliser, evt. nogle brosten og som regel
nogle ret almindelige lamper. Men med Nyvej har vi givetfantasien frit løb.
Der er godt nok asfalt på selve kørebanen — i mangel af bedre — men
fortov og cykelsti er belagt med skifer. Grænsen mellem cykelsti ogfortov er
markeret med lys i belægningen lidt à la en startbane i en lufthavn. Vejens
hovedbelysning er også ud over det sædvanlige. Den er så usædvanlig, at den
kaldes Glostrup-lampen.
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Glostruplampen pryder den nyrenoverede Nyvej, 12. december 1996

Det var ikke kun vejen selv, som blev ændret. Også bebyggel
serne langs siderne undergik store forandringer. De gamle huse
på østsiden blev renoveret, medens grundene på vestsiden alle
rede tidligere gradvist var blevet ryddet. Her opførtes i løbet af
1998-1999 et markant byggeri, nemlig Kubens Andelsboliger.
Næste led i den store plan bestod af en række omlægninger i
området mellem Kildevældets Allé og Nyvej. Nu blev Kildevejs
ældgamle forbindelse til Nyvej lukket, og Kildevej og Kildevæl
dets Allé blev via et sving nærmest til en og samme vejføring
mellem Søndre Ringvej og Sydvestvej.
Til gengæld blev der etableret nye stisystemer, og resultatet blev
det nye og langt smukkere område, som vi nu kender som Råd
husparken. De gamle bygninger fik alle adresseændring til dette
navn.
For motorkørende blev der fra nu af kun én adgangsmulighed
til rådhuset, nemlig via vej stykket Løberen, som blev ført ind fra
Nyvej.
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Apoteket under omstilling
ohannes Heinrich Faber var født i 1917 på St. Croix i det
daværende Dansk Vestindien. Han blev farmaceutisk kandi
dat i 1943 og var beskæftiget forskellige steder, indtil han i
1964 overtog Glostrup Apotek.
På det tidspunkt var apotekets pladsproblemer, især for kunder
ne i ekspeditionen, blevet så alvorlige, at den lokale presse var
begyndt at skrive om det. Han måtte derfor, i øvrigt lige som sin
forgænger, hurtigt i gang med at lægge planer for en bedre og
mere effektiv udnyttelse af det gamle hus.

J

En ansøgning om inddragelse af privatboligen til apoteksvirk
somhed blev imødekommet, og de nye muligheder blev brugt
til udvidelser i den udskældte ekspedition. Det fik kritikken til at
forstumme, men Faber standsede ikke her.
I 1969 fortsatte moderniseringerne, da han åbnede et nyt og
større laboratorium til tabletfremstilling. Da Glostrup Centret
åbnede i 1972, ønskede Faber at være med fra første færd, og
han oprettede derfor en apoteksfilial her.
I 1975 fulgte nye istandsættelser og moderniseringer til glæde
for både personale og kunder, og heldigvis skete alt i pietetsfuld
ånd og med blik for den gamle bygnings unikke skønhed.
Faber fik 20 år som apoteker i Glostrup. Han afgik med årets
udgang i 1984.

Som ny apoteker valgtes den da 40-årige Steen Mejlgaard Jen
sen. Han havde tilbragt sine barneår i Glostrup, og det var ham
en særlig glæde, da han fik mulighed for at overtage apoteket i
sin barndoms by.
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Pietetsfuld renovering af Glostrup Apotek, 24. juni 1988

Mejlgaard Jensen måtte som sine forgængere lægge planer for
sit apoteks fremtid. Filialen i Glostrup Centret var ikke rentabel,
og med den korte afstand mellem de to udsalgssteder valgte han
at koncentrere kræfterne på ét sted. Filialen blev nedlagt i 1985.
Til gengæld blev der råd til en omfattende modernisering på
Hovedvejen. I 1988 opstilledes seks pavilloner som midlertidigt
apotek på parkeringspladsen bag det gamle hus, som derefter
blev indtaget af håndværkere.
Den 11. september samme år kunne personale og kunder vende
tilbage til et hus, som udvendigt lignede sig selv. Indvendig var
det imidlertid næppe til at kende: Bedre plads i ekspeditionen,
selvbetjening af en række varer og et samtalerum for kunder
med særlige behov, for blot at nævne nogle få ting.
Det fremragende resultat blev i 1989 fuldt fortjent belønnet
med en pris fra foreningen Bevar Det Gamle Glostrup.
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Udbygningen af Hvissinge fik i 1994 apotekeren til at etablere
en filial i Granskoven, og samtidig begyndte den nye edb-teknik
at indtage apoteket. Det foreløbige højdepunkt er etablering af
robotter på første sal, som styrer og ekspederer fra lageret.
Den megen teknologi har ikke drænet virksomheden for med
arbejdere. I huset er ansat ca. 40 mennesker, hvortil kommer
andre ca. 30 på Paul Bergsøes Vej, hvor man arbejder med
fremstilling af piller. Glostrup Apotek er det ene af bare to i
Danmark, som endnu har bevaret den opgave. Med omkring 70
medarbejdere er Glostrup Apotek en af byens rigtig store virk
somheder.

Robot på Glostrup Apotek, 10. juni 2008
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Glostrup Bibliotek
— nye materialer og muligheder
rods al kritik bød den nye biblioteksbygning på Kilde
vældets Allé på store forbedringer for bibliotekets bru
gere og personale. I begyndelsen var økonomien oven i
købet så god, at man kunne købe rigeligt ind af den gode litte
ratur og musik.
Midt i udlånssalen fandtes det store kartotek, hvor man kunne
slå op på forfattere, tider og emner. Nyindkøbte bøger og pla
der blev modtaget i den såkaldte katalogafdeling, som sørgede
for, at de blev registreret på korrekt vis, inden de blev sendt ud
på hylderne.

T

For bibliotekets unge brugere var musikafdelingen nærmest en
åbenbaring. Her fandtes et væld af grammofonplader, og folk
myldrede ind, ikke bare for at låne, men også for at høre. Der
var opstillet pladeafspillere i forhallen, og personalet satte den
ønskede plade på, som den besøgende kunne lytte til.

Det beskedne lokale, som musikafdelingen rådede over, kunne
ikke klare presset. Biblioteket var slet ikke designeret til udlån
af musik, som var en ny, og nogle steder endnu, kontroversiel
aktivitet. Heldigvis blev bibliotekets nærmeste nabo, huset på
Kildevældets Allé 3, i 1972 ledigt, og det blev inddraget til brug
for musikafdelingen, som hermed fik en større grad af uafhæn
gighed.

Bøger indtalt på kassettebånd beregnet for blinde og svagtse
ende var et nyt medie på biblioteket fra november 1977. Der
var tale om bøger i fuld tekst, og nogle af oplæserne var aldeles
fremragende. Der var tale om et supplement til den service, som
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Statens Institut for Blinde kunne tilbyde, og mange lånere har
gennem årene haft stor glæde af tilbuddet.

Den 17. januar 1982 kunne biblioteket holde 60-års jubilæum
og se tilbage på en gedigen succes. Biblioteket havde på dette
tidspunkt 65 personer ansat, dog langt fra alle på fuld tid. Bog
bestanden var nået op på 352.916 bind, og i dagens anledning
udtalte stadsbibliotekar Ove Nielsen bl.a.:
Det er selvfølgelig med glæde, at vi konstaterer, at interessenfor biblioteker
ne er stigende. Det gælder såvel hovedbiblioteket som musikbiblioteket samt
de mange andre aktiviteter, der er koncentreretpå Glostrup Bibliotek.

Trange pladsforhold i Glostrup Biblioteks musikafdeling, 3. november 1983

Musikafdelingens pladsforhold i den gamle villa var på dette
tidspunkt ved at være katastrofale, og i slutningen af 1983 skete
derfor en række interne ombygninger og rokeringer.
Nu flyttede musikafdelingen tilbage til hovedbiblioteket. Til
gengæld fik katalogafdelingen stillet kontor til rådighed i Tek
nisk Forvaltning, hvor også bibliotekets reproafdeling og lokal
samlingen fik plads.
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De gode tider med stadig flere bøger og endnu flere brugere
blev i løbet af 1980’erne afløst af et fald. Der var i 1986 15%
færre lånere end i 1981.
Årsagerne hertil var forskellige. Et nyt bibliotek betyder altid
flere lånere, og nogle af dem forsvinder igen efter en tid. Tidens
sparekrav betød desuden færre bøger og forstærkede nedgan
gen. Bedre blev det ikke, da nye, store sparekrav i 1990 ramte
både personalet og bogindkøbet.
Stadsbibliotekar Ove Nielsen gik på pension i maj 1991. Han
havde været garant for et bibliotek, hvor kvalitet og kultur var i
højsædet. Glostrup Teaterforening og Glostrup Musikforening
arbejdede for henholdsvis teatrets udbredelse og den klassiske
musiks fremme, og Ove Nielsen støttede helhjertet begge for
eninger. Det samme gjaldt selvsagt de litterære værdier, og det
gjorde ham ondt, da stigende sparekrav særligt ramte faglittera
turen.
Man kan sige, at efter Ove Nielsens afgang overtog den mod
satte holdning gradvist biblioteket. Idéen, som allerede var be
gyndt at brede sig over landet, var, at folk skulle have, hvad folk
ville have. Mange fandt, at det ville være mere demokratisk og
desuden bringe udlånstallene op igen.

Efter et halvt års tid tiltrådte en ny overbibliotekar, nemlig Mia
Bagge (f. 1940). Hendes interesse var især det lokale kulturliv,
ikke mindst den lokale historie.
Politisk kom der nogle år senere ønske om færre og større afde
linger på biblioteket. Det medførte i 1993, at musikafdelingen
blev lagt sammen med afdelingen for voksne. Den følgende tid
var præget dels af diskussionen om organisationens fremtid,
dels af det gamle spørgsmål om kvalitet kontra lånerønsker.
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Fire bibliotekschefer: Ove Nielsen, Mia Bagge, Jens Lauridsen og Anne Marie Brems

Tilhængerne af sidstnævnte vandt en betydelig sejr, da man i
1995 indførte såkaldte brugerråd på biblioteket. Hensigten var,
at rådets medlemmer skulle stille forslag til forbedringer og
ændringer, men det var ikke tillagt nogen egentlig kompetence.
Bibliotekarerne sad fortsat tungt på bogvalget, og rådet var in
gen succes. På grund af manglende interesse afgik det ved en
stille død nogle år senere.
Efter en tid med store forberedelser indførte biblioteket edb i
1995. Det skete ved en højtidelighed i januar, hvor man samtidig
markerede bibliotekets 25-års dag i bygningen på Kildevældets
Allé. Den daværende formand for Kulturelt Udvalg, Gert Niel
sen, kunne befri den første computer for cellofan, og biblioteket
trådte ind i den nye digitale verden.
Knap fem år senere, 22. november 1999, fik biblioteket nye
computere og adgang til Internet.
Børnebiblioteket fejrede 1. november 1997 afdelingens 60-års
dag som en selvstændig del af bibliotekssystemet. Det skete
med en række arrangementer.
Samme år havde man introduceret en læsekampagne for børn.
Hvis barnet læste fem bøger i løbet af sommerferien og beskrev
det læste i kortfattet, skriftlig form, kunne det modtage en bog
som gave efter eget valg.
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Efter politisk ønske blev der i 2001 ansat en akademisk ud
dannet kulturmedarbejder, som særligt skulle tage sig af den
udadvendte virksomhed. Flere kulturelle arrangementer og en
effektiv kommunikation var nødvendig, hvis biblioteket skulle
slå igennem i offentligheden. De nødvendige penge blev derfor
afsat til formålet.Samme år indførtes søndagsåbning i håb om at
tiltrække flere lånere.

Mia Bagge gik på pension i september 2003. Afløseren hed Jens
Lauridsen, som havde gjort sig stærkt gældende i biblioteksde
batten. Han kom fra Hinnerup ved Århus og startede som bib
liotekschef i december 2003.
Politikerne i Kulturudvalget så gerne en hurtig omstilling til et
mere effektivt bibliotek med færre omkostninger. De ville af
samme grund styrke bibliotekets ledelse, og der skete derfor en
organisationsændring.

Ledelsen kom herefter til at bestå af et team på tre personer,
som samtidig repræsenterede hver sin afdeling. De tre afdelinger
blev Informationen (bibliotekarerne), Ekspeditionen (skranken
og katalogafdelingen) samt overbibliotekarens nærmeste medar
bejdere (sekretariatet m.m.).
Lauridsens karriere i Glostrup blev kortvarig. Allerede i juni
2004 forlod han sin stilling til fordel for drømmejobbet som
stadsbibliotekar i Tårnby. Biblioteket skulle endnu engang ud og
søge efter en leder.
Det skulle blive en længerevarende proces, men biblioteket gik
ikke i stå af den grund. I efteråret 2004 fortsatte rationaliserin
gerne med indførelse af de såkaldte selvbetjeningsautomater i
forhallen. Hensigten var, at brugerne selv skulle klare alle lån og
afleveringer og dermed spare personale.
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De grønne bånd er Glostrup Biblioteks særlige kendemærke, 15. februar 2008

Den nye bibliotekschef hed Anne Marie Brems. Hun kom fra
Albertslund og tiltrådte 1. marts 2005 i Glostrup.
Den nye leder fortsatte arbejdet med at effektivisere biblioteket,
og hendes bestræbelser faldt i god jord hos politikerne. Også
hun havde sans for nødvendigheden af den udadvendte virk
somhed, og hun inddrog i stort omfang personalet i sine idéer
og overvejelser.

I begyndelsen af 2008 skete en omfattende intern ombygning
af biblioteket. Vægge blev fjernet, så rummet kom til at fremstå
større og lysere. Bibliotekarbordene for børn og voksne blev
rykket frem mod forhallen, så personalet i højere grad kom til
at fremtræde som en enhed. På den måde håbede man at kunne
udnytte personaleressourcerne bedre, uden at det ville gå ud
over brugerne.
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Glostrup Bio — kampen for overlevelse
dith Langebek havde fortsat ledelsen af Glostrup Bio.
En ny generation af unge med penge på lommen gjor
de i disse år deres entré, og de var selvfølgelig et spæn
dende biografpotentiale. Fru Langebek viste fra begyndelsen af
1960’erne en række film for unge, undertiden med efterfølgende
koncert.
Kulturministeriet foreslog i 1968, at der skulle opslås endnu en
biografbevilling i Glostrup Kommune, nemlig i Avedøre. Mulig
hederne var dog ikke store for at drive en biograf på forsvarligt,
økonomisk grundlag på de kanter, og efter nogle skriverier i
Folkebladet afgik planerne ved en hurtig død.

E

Fru Langebek forstod at håndtere pressen, og det er næppe
kommet bag på hende, at Folkebladet ved biografens 25-års
jubilæum i huset på Bryggergårdsvej 21. december 1972 udtalte
sin begejstring over den moderne
biograf med den dygtige leder.
Den 26. december 1975 kunne
hun fejre sit eget 50-års jubilæum
som aktiv i biografbranchen.
Ganske vist havde hun året før
afhændet biografen til en ny le
der, Leo Schou. Hun kunne dog
ikke slippe jobbet og fortsatte
som en del af den daglige ledelse.
Leo Schou (1918-2008) var en er
faren mand i branchen. Han hav
de fra sin tidlige ungdom været
både reklamemand og filmsælger
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Inge Lindstrom på job, 24. juni 1988

i det store filmselskab, Paramounts, kontor i Danmark. Senere
var han ansat ved ASA Filmudlejning og blev i 1946 direktør for
Constantin Film. I 1955 etablerede han eget firma, Regina Film,
som han beholdt samtidig med jobbet som biografdirektør i
Glostrup. Kulturministeriet så hans ekspertise, og de brugte
ham flittigt i diverse råd og kommissioner.
Med den nye leder skete flere vigtige ændringer. Annoncerne i
Folkebladet fik et tiltrængt løft, og eftermiddagsforestillingerne
blev genoptaget. Dernæst gennemgik biografen en renovering,
og der blev satset mere på moderne (og dyre) storfilm.
Resultatet af anstrengelserne udeblev ikke. Frem mod 1980, da
en alvorlig biografkrise satte ind, lykkedes det at forøge omsæt
ningen med over 40%.

Biografdrift er et liberalt erhverv, og det betød døden for mange
små biografer. Til gengæld opstod biografkæder, som typisk
indrettede de gamle biografer til biografkomplekser med flere
sale. Samtidig opstod videomarkedet med udlejning af film til
hjemmebrug, og bedre blev det ikke i de følgende år, da Dan
marks Radio i 1988 fik konkurrence af TV 2. Både de og andre
kanaler satsede stærkt på at vise spillefilm.
Leo Schou kunne under de betingelser ikke drive sin biograf
rentabelt, og han kontaktede allerede i 1981 Glostrup Kom
mune. Borgmester Martin Nielsen så gerne fortsat biografdrift i
Glostrup, men han kunne ikke give skattekroner til et liberalt er
hverv. Sagen blev behandlet i Kulturudvalget, og det endte med,
at kommunalbestyrelsen simpelthen købte biografen.
Projektet blev i april 1982 godkendt af Tilsynsrådet. Salgspri
sen endte efter forhandling på 1,1 millioner kr., og overtagelsen
skete pr. 1. januar 1982.
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Biografens driftsunderskud var i 1983 på næsten 400.000 kr.
I 1983 afløste Gunner Larsen sin partikollega, Martin Nielsen,
som borgmester, og han gik ind for, at biografen skulle forpag
tes bort hurtigst muligt.
Ægteparret Annette og Hans Holme havde i fem år været for
pagtere af Greve Bio. I 1983 lukkede den, mest pga. en meget
høj husleje. Den 29. august samme år blev der underskrevet en
forpagtningskontrakt mellem ægteparret og Glostrup Kom
mune.
De næste år gik det rimeligt godt for byens biograf. Der kom ca.
35.000 betalende gæster årligt, og en vigtig hjælp var de mange
forestillinger for skolebørn og pensionister. Folkebladet støttede
fortsat velvilligt den gamle biograf, og fra det politiske flertals
side blev der bakket stærkt op.
Økonomien var dog ikke imponerende. Ægteparrets ønsker om
vedligeholdelse og forbedringer af det gamle hus var svære at få
igennem, da også kommunen havde sine problemer at slås med.
Desuden var der fra borgerlig side stor uvilje mod konceptet.
Ifølge dem var biografdrift ingen kommunal opgave, og man
burde derfor privatisere snarest, både for biografens skyld og
for skatteborgernes. Der var rigeligt med andre og vigtigere op
gaver for en kommune at bruge penge på.
Ægteparret Holme opsagde i 1999 forpagtningen med virkning
fra maj 2000. Foretagendet gav underskud og kunne kun lade
sig gøre, fordi de anvendte egne penge på formålet, og det var
selvfølgelig ikke holdbart.
Den 18. juli 2000 blev den sidste forestilling under den gamle
ledelse vist, og en række repræsentanter for Glostrup Kommu
ne samt den nystartede forening for Glostrup Bio, Sofarækken,
kom for at tage afsked og takke for den store indsats.
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Filmpremiere på SUp Hestene Løs. Erik Clausen i forgrunden, 11. august 2000

Nu brød den politiske diskussion om biografens fremtid for
alvor ud. Den borgerlige gruppe ønskede biografen omdannet til en
selvstændig institution, som ud over entréindtægternefår et aftalt beløb af
Glostrup Kommune og som modydelsefremviser et antalfilmforpensioni
ster, skolebørn mv.
Det politiske flertal bestående af Socialdemokratiet og SF øn
skede en kombination af en frivillig støtteforening og en profes
sionel, kommunalt ansat leder samt eventuelt andet personale.
Flertallet gennemførte sine ønsker, og biografens fremtid var
hermed foreløbig afklaret.

Ny biografleder blev Lotte Warming. Hun var uddannet ind
retningsarkitekt og havde indrettet biografmiljøer i flere byer.
Som medstifter af Foreningen Brørup Bio havde hun høstet
værdifulde erfaringer med praktisk biografdrift, og 1. maj 2000
startede hun tilværelsen som leder af Glostrup Bio.
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Den første opgave var en tiltrængt modernisering. Den blev
færdiggjort i løbet af sommeren, og 11. august åbnede man at
ter med premieren på Erik Clausens film, Slip Hestene Høs.
Alle pladser var udsolgt til begivenheden. Der var taler af den
nytiltrådte borgmester, Søren Enemark, Sofarækkens formand,
Verner Halmø, og Erik Clausen sluttede med sine sædvanlige
muntre indslag. Det lovede alt sammen godt for fremtiden.

Det skulle dog ikke vare længe, før partierne i kommunalbe
styrelsen atter mødtes til kamp om biografen. Denne gang var
det penge til byggeplaner, der gav anledning til striden. I januar
2002 modtog Glostrup Bio imidlertid en check på 250.000 kr.
fra Filminstituttet, og dermed løste sagen sig foreløbigt. De om
talte byggeplaner kunne gå i gang.

De følgende år var karakteriseret ved to ting: Ombygninger
og gentagne debatter om biografens drift. Vi skal helt frem til
2007, før der blev ro om emnet. Nu blev Sofarækken bedt om
at fremsende forslag til fremtidig driftsform, og forslaget over
gik derefter til politisk behandling.
Heldigvis endte det hele med en bred aftale. Biografen blev pr.
1. januar 2008 selvejende med en bestyrelse på syv personer,
heraf to valgt af Glostrup Kommunalbestyrelse.
Institutionen skulle stå for driften, herunder aflønning af perso
nale. Kommunen skulle under hensyn til de økonomiske mulig
heder foretage de nødvendige investeringer og fornyelser.
En lang og sej debat var omsider ført til ende.
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Vestegnens Brandvæsen I/S
e økonomisk trange tider nåede i 1980 til Vestegnen.
Kommunerne skulle spare, og en politiker fra Al
bertslund mente at have fået alle tiders gode idé. Hvis
kommunen forlod samarbejdet med Vestegnens Brandvæsen
og i stedet gik over til det private, Falcks Redningskorps, kunne
den spare et sekscifret kroneløb. Hermed var startskuddet gået
til en debat, som skulle komme til at køre i årevis, ikke mindst i
Albertslund.

Der var fra 1930’erne to store redningskorps i Danmark, Falck
og Zonen. Efter krigen ønskede Zonen at udvide aktiviteterne,
og man så sig om efter et egnet sted. Opførelsen af det nye
amtssygehus i Glostrup gjorde udslaget. Glostrup blev valgt, og
man købte i 1956 Rønnebjerggård på Egevej og indrettede den
til redningsstation (Zonegården).
Konkurrencen mellem de to korps blev i den følgende tid stadig
hårdere, og i 1963 valgte ledelserne simpelthen at slå dem sam
men. Falck var den dominerende part i forholdet, og deres navn
endte med at blive det gældende. Som tiden gik, blev Rønne
bjerggård for lille, og man købte derfor grund på Herstedvang
i Albertslund og planlagde opførelse af en ny redningsstation.
Den blev indviet 24. april 1987.

Det var selvfølgelig ikke morsomt for det kommunale brand
væsen at få konkurrenten så tæt ind på livet. Falck har vel også
både håbet og satset på at få redningsarbejdet, men flertallet i
Albertslund Kommunalbestyrelse endte med at afvise forslaget.
Samtidig fortsatte brandvæsenet kampen mod de store brande.
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Aldi Marked på Solvej i brand, 30. april 1980

Aldi Marked på Solvej blev 30. april 1980 ødelagt af en brand.
Ilden var øjensynligt opstået i en kompressor bag butikken og
nåede hurtigt loftet. Heldigvis forhindrede en nyere brandmur
ilden i at brede sig til naboforretningen, F. Hansen, ved hjørnet
af Hovedvejen.
Siesta, som i næsten 50 år havde været kendt som restaurant og
forsamlingshus, brød i brand 11. januar 1982. Den formentlig
påsatte brand ødelagde bygningen, som efterfølgende blev revet
ned. Et stort etagebyggeri blev dernæst opført på grunden.

Fra 1983 fik landets brandinspektører nye opgaver. De skulle
fra nu af ikke blot lede brandbekæmpelsen, men også bekæmpe
og begrænse større skader i det hele taget. Det betød reelt, at
brandfolkene skulle rykke ud til alle større ulykker. De var ble
vet særdeles samfundsvigtige folk, som efterhånden fik stor er
faring med de nye opgaver.
Det kom både dem og Vestegnen til gode i en lang, række tilfæl
de. Det gjaldt ikke mindst, da den såkaldte Århundredets Storm
3. december 1999 drog hærgende gennem landet.

556

Brandvæsenet måtte afspærre og fjerne væltede træer og ned
faldne tage fra kørebanen.
I alt 40 alarmer lød i dækningsområdet den nat.

Bent Knudsen havde ledet brandvæsenet på Vestegnen siden
december 1971. Den 1. juni 1998 gik han på pension, og han
modtog stor hyldest for sin indsats.
I alt 23 ansøgere lagde billet ind på stillingen. Valget faldt på Pe
ter Wehler, og man udtrykte fra ansættelsesudvalget håb om, at
han måtte blive på posten lige så længe som sin forgænger.
Ønsket skulle ikke gå i opfyldelse. Vi er nået til en tid, hvor det
er blevet moderne med hurtige skift og fart på karrieren. Al
lerede i 2002 forlod Wehler posten til fordel for et job i Bered
skabsstyrelsen.
Den nye chef hed Per Jensen, og også han blev et kort bekendt
skab. Han forsvandt til nye opgaver allerede i 2004.
Det var en erfaren mand, som 1. august 2004 satte sig i chef
stolen som leder af Vestegnens Brandvæsen. Hans navn er Poul
Arne Poulsen, og han kom fra en stilling som udrykningsleder
hos konkurrenten, Falck. Han er i skrivende stund endnu chef
for foretagendet, om hvilket man på Internettet kan læse føl-

Vestegnens Brandvæsen 1/5 er etfælles kommunalt brandvæsen, som i
det daglige har slukningspligt ifem kommuner bestående af Albertslund,
Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre Kommuner, som udgør ca.
170.000 indbyggere. For at betjene et så stort område har brandvæsenet
fire slukningstogfordelt på to døgnbemandede stationer: Station Glostrup
beliggende på Bryggergårdsvej 3 i Glostrup og Station Hvidovre på Aved
øre Havnevej 37 i Hvidovre.
Det lokale brandvæsen er nået vidt fra den beskedne start i
1916.

557

Politi og retsvæsen
m aftenen, 4. maj 1945, lød befrielsesbudskabet. Dan
mark var atter frit. Det betød blandt meget andet også
slut på den politiløse tid, og allerede samme aften tog
politiet atter deres station i besiddelse.

O

Stationen befandt sig på Hovedvejen 119 og var, som det hu
skes, næsten ny (opført 1943). Bygningen var ejet af Glostrup
Kommune, og det var kun stueetagen, som var lejet ud til po
litiet. De øvrige etager blev anvendt som lejligheder til privat
beboelse. Det var allerede nu til at forudse, at politiets pladsfor
hold hurtigt kunne blive kritiske.

Glostrup Politi hørte organisatorisk set fortsat til Københavns
Amts Søndre Birks Politikreds. En større reform af politikred
sene blev imidlertid iværksat i årene 1958-1960, og den betød
blandt meget andet, at Glostrup Politikreds pr. 1. april 1960
blev en selvstændig enhed med egen politimester.

Et blik i den lokale vejviser afslører navnene på kredsens ledere.
Politimesteren hed Thorkild Jacobsen. Lederen af ordens
politiet var Rasmus Molested, som vi tidligere har mødt som
politichef i Glostrup, og lederen af kriminalpolitiet hed Ejnar
Andersen.

De nye chefer fremlagde allerede samme år spørgsmålet om en
ny og mere tidssvarende politistation for de politiske beslut
ningstagere. Der var en vis imødekommenhed at spore, men
spørgsmålet skulle vise sig at blive udsat igen og igen.
Etaten fik i de følgende år stadig flere opgaver og med dem fle
re ansatte. Glostrup Kommune accepterede på den baggrund,
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at politiet overtog flere af husets lejligheder, men det var kun en
stakket frist. Sidst i 1960’erne var forholdene blevet så umulige,
at en hurtig indgriben var nødvendig.

Kildegården var blevet overtaget af Glostrup Kommune i 1958.
I 1961 blev den revet ned for at skabe plads til et fremtidigt
hovedbibliotek. Men planerne blev som bekendt ændret, og
kommunen havde her sidst i 1960’erne endnu ikke taget endelig
beslutning om arealets anvendelse.
I 1969 fik Justitsministeriet lov til at leje den tomme grund på
Kildevej 11, og året efter opstillede man en såkaldt pavillonbyg
ning på 420 m2. Den blev 28. april 1970 taget i brug af politile
delsen, og cheferne samt deres nærmeste medarbejdere rykkede
herud.

De forst opforte politipavilloner ved Kildevej. Til hojre Asylvej, 18. juli 1971

En ny pavillon blev i 1977 opstillet ved siden af den første.
Denne gang var det kriminalpolitiets tur til at flytte. De næsten
60 medarbejdere fik endelig bedre plads at arbejde på, og or
denspolitiet kunne samtidig inddrage de forladte kontorer på
Hovedvejen 119.
Trods alle tiltag var det hele meget utilfredsstillende. Enhver
kunne se, at der måtte være tale om en midlertidig løsning, og
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nu begyndte diskussionen for alvor om, hvor og hvornår en
moderne politistation skulle opføres.
I 1981 var man så vidt, at Albertslund Kommune blev anmodet
om at se på et forslag om et kommende byggeri ved Damgårds
vej nord for Roskildevej. Det faldt i god jord på de kanter, men
der skulle gå endnu nogle år, før det nye byggeri stod færdigt.
Indflytningen i det imponerende hus fandt sted fra 15. juni til
29. juni 1987.
Politiets forskellige afdelinger var atter samlet, og det var på
følgende adresse: Glostrup Politi, Politigården, Birkelundsvej 2,
2620 Albertslund.

Bygningen på Hovedvejen 119 blev efter politisk ønske indret
tet til brug for unge boligsøgende. Kommunens store mangel på
ungdomsboliger blev dermed i nogen grad afhjulpet, men det
gjaldt dog ikke hele huset. Nogle få lokaler var fortsat indrettet
som kontorer for politiet.
Med udflytningen til Albertslund ville det være slut med syn
ligt politi i Glostrup, og det var selvfølgelig ikke heldigt. Det
såkaldte nærpoliti skulle afhjælpe denne mangel, og de beholdt
lokalerne indtil 2003. Herefter findes de på Hovedvejen 110, og
navnet er nu ændret til Glostrup Lokalpoliti.
Politipavillonerne havde tjent deres tid i Glostrup. De blev i ja
nuar 1988 læsset på biler og kørt bort til nye opgaver. Den ene
kom til virksomheden Elkraft i Ballerup, den anden havnede i
Forvaringsanstalten i Vridsløselille.
Grunden blev foreløbigt bestemt til at ligge som grønt område.
Men det skulle ikke vare længe. Allerede i 1989 satte man spa
den i jorden til et imponerende byggeri. På grunden og videre
ned langs Asylvej opførte Glostrup Kommune i 1990 nemlig et
flot byggeri for ældre.
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Det fik af letforståelige grunde navnet Kildegården.

Glostrup Dommerkontor befandt sig fra 1959 i Bryggervillaen.
En ny retsbygning blev i 1976 vedtaget opført ved Byparkvej.
Den blev indviet 22. maj 1978 og blev herefter kendt som Glo
strup Ret. Til gengæld kunne den kommunale administration
overtage de tidligere kontorer i Bryggervillaen.
Glostrup Ret har efter den seneste reform atter skiftet navn og
kaldes i skrivende stund for Retten i Glostrup. Vi husker, at den
fra 2007 er at finde i den tidligere amtsgård.

Københavns Amts
imponerende
bygning,
28. juli 1999

Den store politireform har ikke været nogen ubetinget succes
i kongeriget. Men den betød dog opfyldelse af et længe næret
ønske hos borgmesteren i Glostrup. De mange politiopgaver
i kredsens socialt belastede kvarterer, bl.a. Ishøj og Brøndby
Strand, blev selvfølgelig af pressen beskrevet som et anliggende
for Glostrup Politi.

Men navnet Glostrup var ikke heldigt, da det kunne forlede of
fentligheden til at tro, at Glostrup var en kommune med store
sociale problemer. Det var og er ingenlunde tilfældet, og det er
derfor glædeligt for alle i Glostrup, at politikredsen nu bærer det
langt mere dækkende navn: Københavns Vestegns Politi.
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Kronprins Frederik og borgmester Gunner Larsen ankommer
til Glostrup Gamle Præstegård, 13. august 1991

800-års jubilæum med fælles kaffebord fra Kildevej til Hovedvejen, 13. august 1991

Den store fest
pørgsmålet om Glostrups alder er allerede behandlet.
Konklusionen var, at byen efter al sandsynlighed blev
grundlagt engang omkring 1150, nemlig samtidig med
opførelse af kirken. Som omtalt i indledningen havde historiske
undersøgelser vist, at navnet Glostrup første gang optrådte på
et udateret brev fra omkring 1191.
Man udnævnte derfor ved en rask beslutning året 1191 til byens
grundlæggelsesår og agtede ikke på, at den meget vel kunne
være betydeligt ældre.
Begivenheden skulle selvfølgelig fejres: 800 år er dog ganske
imponerende. 1991 blev udnævnt til året for Glostrups 800 års
byjubilæum.

S

Så tidligt som i februar 1989 nedsatte Glostrup Kommunalbe
styrelse en særlig jubilæumskomité. Kommunale ledere og andre
medarbejdere blev opfordret til at deltage i planlægningen af de
kommende begivenheder, hvilket mange da også gjorde.
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Byens talrige, kulturelle foreninger blev indbudt til at bidrage
med egnede arrangementer. Det var selvfølgelig for dem en
enestående lejlighed til at reklamere for sig selv, og de greb
chancen med både glæde og entusiasme. Det gjaldt bl.a. Histo
risk Selskab, som i jubilæumsåret udsendte de to lokalhistoriske
bøger, Glostrup før og nu samt Bønder, præster ogfattigfolk.
Et logo og et slogan måtte jubilæumsåret selvfølgelig også have,
og der blev derfor udskrevet en konkurrence om det bedste
forslag. Komitéen modtog i alt 562 forslag, som blev grundigt
studeret.
1. præmie for logo gik derefter til Kai Leegaard (København),
medens 1. præmie for slogan blev vundet af Jørgen Dreijer (Jy
derup) og lød således: Glostrup — i stadig bevægelse.

-i stadig bevægelse

Den 13. januar åbnede borgmester Gunner Larsen jubilæums
året i Glostruphallen. Derefter var der underholdning med del
tagelse af Glostrup Musikskole, Glostrup Musikor, Glostrup
Sangforening og Glostrup Harmoniorkester.

Året igennem var der en lang række arrangementer i byen, men
den officielle fødselsdag løb af stabelen 13. august, og den var
noget ganske særligt. Det hele startede med, at 3.000 af byens
borgere mødtes til morgenkaffe på Rådhuspladsen. Vestegnens
Harmonikaklub underholdt, medens en historisk postdiligence
rullede gennem gaderne.
Gæsten, som alle havde ventet på, nemlig Kronprins Frederik,
ankom kl. 14 og kastede glans over festlighederne. Hele dagen
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var der underholdning for store og små. Glostrups fødselsdag
blev holdt efter alle kunstens regler.

En række af byens institutioner afholdt i årets løb åbent hus
arrangementer. Det skete bl.a. hos Glostrup Nærpoliti og hos
Omsorgscentret i Hvissinge. GIC-Adetik arrangerede de så
kaldte Ungdoms Games 1991 med deltagelse af 37 klubber og
428 sportsudøvere.

Glostrup Rådhus holdt åbent
hus 5. september. På dagen
foregik en lang række arran
gementer, både indendørs og
udendørs.
Byens foreninger præsentere
de året igennem deres færdig
Fra venstre: Gunner Larsen, Kronprins
heder. Den store deltagelse fra Frederik, Ejvind Tofte og Egon Funch
foreningernes side kan stå som
bevis på Glostrups ry som netop Foreningernes By.
Den kommunale ledelse har altid set med venlige øjne på byens
foreningsliv. Det gælder, når der skal skaffes lokaler og hjælp
til forskellige formål. Et godt eksempel på dette kunne være
Leragergård i Hvissinge, som undgik nedrivning og i stedet be
nyttes af bl.a. Glostrup Amatør Scene som spillested.
Borgmester Gunner Larsen havde grund til at være tilfreds med
jubilæumsårets afvikling. Ringere blev det ikke, da han samtidig
kunne konstatere, at byens virksomheder havde bidraget med
betydelige beløb til de enkelte begivenheders afholdelse.
De mange arrangementer blev foreviget af bl.a. Glostrup Foto
klub, som efterfølgende udsendte en bog med tiden:
Det var det - Glostrups 800 års Byjubilæum 1991.
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gamle præstegård spejler sig i den nye rådhusbygnings glasfacade, 7. maj 2008

Præster og præstegård
e øgede krav til den offentlige administration har
gennem de sidste par generationer betydet en stærk
stigning i personaleforbruget, og det gælder både for
staten og kommunerne.

D

Når vi ser på Folkekirken, tegner der sig et lignende billede. Vi
husker, at pastor Charles Nedermark i 1943 fik tilknyttet Knud
Langberg som hjælpepræst. Hermed var første skridt taget til
den større kirkeorganisation, som vi kender i dag. Langberg
afløste i 1955 afdøde Nedermark som sognepræst, og en ny
præst, Søren Krog, overtog Langbergs tidligere job.

Et opslag i Vejviser for Glostrup 1971 viser, at sognet på dette
tidspunkt var inddelt i fire distrikter med hver sin præst som an
svarlig. Det betød ikke, at den enkelte borger var forpligtet til at
frekventere distriktets præst, men det var selvfølgelig det mest
praktiske, og sådan foregik det også normalt.
Knud Langberg fyldte 70 år i 1981 og faldt dermed for alders
grænsen. Efter almindelig praksis skulle han forlade præstegår
den, men det skete ikke. Han fik foreløbig lov at blive boende,
og det har sin forklaring.
Så tidligt som i 1976 var spørgsmålet om en kommunal overta
gelse af den store præstegårdshave oppe at vende. Borgmester
Martin Nielsen lagde ikke skjul på, at han meget gerne ville
købe arealet, som derefter kunne åbnes for offentligheden som
et grønt område. Man ville for alt i verden undgå, at det blev
plastret til med flere bygninger, og den rummelige villa kunne
bruges til spændende ting, f.eks. som mødelokaler for lokale
foreninger og museum.
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I de følgende år kom der for alvor gang i forhandlingerne mel
lem Glostrup Kommune og det lokale menighedsråd, og i 1981
faldt en aftale på plads. Glostrup Kommune købte ejendommen
til overtagelse det følgende år.
På dette tidspunkt var embedsboliger gået af mode. Præster,
skoleinspektører og andre havde i umindelige tider haft deres
arbejdssted og privatbolig som en enhed, men det ønskede nu
kun få, i hvert fald i byerne. Man ville have frihed til at anskaffe
sig bolig efter eget ønske.
Det gjaldt også pastor Knud Magnusson (1929-1997), som
i november 1982 blev indsat som ny sognepræst efter Knud
Langberg. Han slog sig ned på Kochsvej 11, lige nord for kirke-

Tabet af lokalerne i præstegården måtte selvfølgelig kompense
res. I 1982 blev den gamle degnebolig på Østervej 8 revet ned,
og man satte spaden i jorden til en ny og spændende bygning.
Den såkaldte sognegård var tegnet af arkitekt Erik Rasmussen
og kom til at bestå af to huse, som var forbundet af en gang.

Degneboligen på Østervej 8 blev i 1983 erstattet af Glostrup Sognegård, 1978
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I foråret 1983 stod det nye byggeri færdigt til indvielse, og man
tog straks lokaliteterne i brug til konfirmandundervisning og til
kontorer for begravelsesvæsenet. Huset blev selvfølgelig også
ramme om det traditionelle sognearbejde, f.eks. studiekredse,
foredrag og menighedsrådsmøder. Lokalerne kunne derudover
udlånes til interesserede foreninger.
Med kommunens køb af præstegården gik diskussionen for al
vor ind om lokalernes fremtidige anvendelse. Historisk Selskab
gjorde en ihærdig indsats for at fastholde planerne om et arkiv
og museum på første sal. Et egentligt museum kunne dog ikke
rummes på de forholdsvis få kvadratmeter, som der er tale om,
men til gengæld blev planerne om etablering af Lokalhistorisk
Arkiv vedtaget.

Nu blev den store præstegårdshave åbnet for publikum, og
pastor Langberg og frue flyttede i 1985 ud af huset. Præstefa
milien havde i mange år holdt høns, og det skulle mindes. De to
bronzehøns, som nu ses i haven, kaldet Stående og Uggende Høne,
er udført af kunstneren Paul Ranslet.

Stående og LJggende Høne. Til højre ses præstegårdens levende modeller, 1984
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De blev indkøbt og opstillet i 1984. Desværre blev den ene
høne stjålet allerede året efter, og en ny måtte bestilles. For at
undgå en gentagelse er hønsene nu fæstet til fundamentet med
hærdede stålstænger.

Renovering af den gamle præstegård: Her de senere mødelokaler, 24. juni 1988

Det gamle hus blev snart efter indtaget af håndværkere, som
gennemførte en på en gang nænsom og samtidig gennemgri
bende renovering. Huset fremstod herefter på smukkeste vis,
og det havde vel at mærke ikke mistet sit særpræg. Det var tale
om en imponerende indsats og et meget dygtigt udført arbejde.
Prisen løb op i 2 millioner kr., men kommunen havde sandelig
også fået valuta for pengene.

I weekenden 25.-26. februar 1989 holdt Glostrup Kommunal
bestyrelse åbent hus for interesserede borgere, og i annoncen
hed det bl.a.:
I stueetagen er der konferencerum og mødelokaler medplads til 50 perso
ner. På 1. sal er der lokaler til lokalhistorisk Arkiv, en afdeling af Glo
strup Pibliotek. Præstegården er desuden indrettet med terrasse, køkken
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samtfaciliteterfor handicappede. Mødelokalerne kan udlånes tilforeninger
med hjemsted i Glostrup Kommune.
I skrivende stund er det endnu som ovenfor skitseret. Lokalerne
bliver flittigt brugt, og det gælder både dem i stueetagen og dem
på 1. sal.

Mødelokalerne i den gamle præstegård er værd at gæste, 4. maj 2006

Skoleelever besøger Lokalhistorisk Arkiv, 29. september 2008
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Skulptur ved Vestervangskolens indgang, 2001

Kampen for friheden
(2000 - 2008)
Terror — en ny virkelighed
de i den store verden havde tingene ændret sig mærk
bart. Jerntæppet var borte og Europa atter helet efter
de mange års kommunistisk diktatur og sovjetisk kon
trol. Selv om oliekrisen stadig satte sine spor, var verdens øko
nomi på rette vej. Nye og bedre tekniske metoder bredte sig, og
her tænkes ikke mindst på den digitale revolution. Edb overtog
i hurtigt tempo både kommunikation og styring i såvel private
virksomheder som i den offentlige sektor.

U

Så meget mere bekymrende var det derfor, da man annoncerede
det såkaldte år 2000-problem. Edb-maskinerne var forsynet
med ure, som ikke var gearet til at passere grænsen for det nye
årtusinde, og man frygtede et regulært sammenbrud med uover
skuelige konsekvenser. Alle gjorde deres bedste for at forberede
sig på katastrofen, og heldigvis skulle det komme til at gå langt
bedre end frygtet. Verden kunne ånde lettet op. Det nye årtu
sinde kunne bare komme an. Det skulle nok gå alt sammen.

Der skulle dog ikke gå mere end godt og vel 114 år, før en be
givenhed med vidtrækkende konsekvenser ramte verden. Det
voldsomme terrorangreb i New York 11. september 2001 kom
som et chok, og verden skulle aldrig blive den samme igen. Den
umiddelbare konsekvens var krigene i Irak og Afghanistan, som
også kom til at involvere Danmark. Landet havde ikke været i
krig siden 1864, og nu var man pludselig dybt engageret. Skrap
pe terrorlove blev indført overalt, og de ramte selvfølgelig også
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sagesløse borgere. Den vestlige verden var ikke længere så fri,
som den havde været før.

Den økonomiske udvikling blev ikke umiddelbart truet af de
voldsomme begivenheder. Desværre levede man over evne, ikke
mindst i USA, hvor udgifterne til krigene forårsagede gigantiske
budgetunderskud. Lån til fattige boligejere, som ikke kunne kla
re udgifterne, blev omlagt til nye lån i forventning om fortsatte
stigninger i boligpriserne. Boligejerne var dog fortsat fattige, og
der skulle nye lån til at betale de misligholdte. Det kunne selv
følgelig ikke gå i det lange løb. Da huspriserne i 2008 begyndte
at falde, brød systemet sammen. Konsekvenserne var bankkrak
og en verdensomspændende finanskrise.
I Danmark kom en ny regering til magten i 2001. Venstre dan
nede regering sammen med Det Konservative Folkeparti, og det
skete i nær forståelse med Dansk Folkeparti, som i de følgende
år skulle blive regeringens faste støtteparti.
Samarbejdet blev til stor fordel for begge parter. Støttepartiet
kunne især glæde sig over kraftige opstramninger på udlændin
gepolitikken, og regeringen kunne indføre sine ønsker, bl.a. en
kommunalreform med afskaffelse af amterne, hårdere straffe,
politireform og retsreform. Samtidig blev kommunernes økono
mi holdt i stram snor med trusler om økonomiske konsekvenser
for dem, som ikke rettede ind.

For Glostrup Kommune var kommunalreformen den største
udfordring. Ville man få lov at fortsætte som selvstændig kom
mune? Og hvis det lykkedes, hvad så med økonomien? Var en
kommune af Glostrups størrelse overhovedet bæredygtig? Det
blev en tid med store udfordringer for Glostrups politiske le
delse.
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Borgmesterskifte og kommunale valg
unner Larsen havde været byens ubestridte leder siden
1983. Han er født i 1938 og ville altså være 63 år ved
kommunalvalget i 2001. Han fandt, at dette ville være
et passende tidspunkt at gå på pension og bekendtgjorde derfor
ved valget i 1997, at den kommende valgperiode ville blive hans
sidste.
Dermed havde den socialdemokratiske vælgerforening fået en
særdeles vigtig opgave, nemlig at finde en egnet og villig kan
didat til at afløse Gunner Larsen som borgmester. Dette skulle
gerne ske i så god tid, at vælgerne kunne blive fortrolig med den
nye person, som i resten af perioden skulle køres i stilling som
partiets borgmesterkandidat.
Et enigt parti pegede i slutningen af 1999 på chefkonsulent
Søren Enemark (f. 1949). Han havde siddet i kommunalbesty
relsen siden valget i 1989 og var således en erfaren politiker.
Beslutningen, som blev clearet med samarbejdspartneren SF,
blev offentliggjort i Folkebladet 16. februar 2000. Overdragel
sen af borgmesterembedet skete pr. 1. april samme år.

Søren Enemark flyttede fra København til Glostrup i 1980. Han
meldte sig straks hos de lokale socialdemokrater og blev det føl
gende år valgt ind i partiets bestyrelse. Han fortæller selv, at det
var nærdemokratiet, der fik ham til at gå ind i politik. Han var
især begejstret over den korte vej mellem borger og kommune,
som han fandt i Glostrup. Det var for ham velgørende anderle
des end i storbyen København.
Søren Enemark blev uddannet skolelærer i 1975. Han fik ansæt
telse på Nordvangskolen i Glostrup, og i 1982 blev han frivillig
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brandmand i Vestegnens Brandvæsen.
I 1990 forlod han skolevæsenet til
fordel for en stilling i Civilforsvarsfor
bundet, senere benævnt Beredskabs
forbundet. Her avancerede han til
chefkonsulent og souschef.
I 1989 blev han som ovenfor nævnt
indvalgt i kommunalbestyrelsen for So
cialdemokratiet. Efter en periode som
Søren Enemark modtager
formand for Skoleudvalget blev han ef Hæderstegnet for 25 års god
ter kommunalvalget i 1993 formand for tjeneste i Redningsberedska
bet, 11. september 2008
Teknisk Udvalg. I 2000 kunne han altså
krone karrieren med overtagelsen af byens fornemste post.

Til valget i november 2001 indkom i alt 7 lister. Resultatet blev
således (de vundne mandater i parentes):
Socialdemokratiet (8), Radikale Venstre (0), Konservative Folke
parti (1), Socialistisk Folkeparti (2), Dansk Folkeparti (1), Ven
stre (4) og Glostrup-listen (1).
Socialdemokraterne var altså med den nye borgmester i spidsen
gået frem med enkelt mandat. Sammen med SF kunne flertals
gruppen mønstre 10 af 17 mandater. Søren Enemark havde kla
ret mødet med vælgerne på fornem vis.

Valget i november 2005 bragte antallet af lister op på 8, og det
gav følgende resultat:
Socialdemokratiet (8), Radikale Venstre (0), Konservative Folke
parti (1), Socialistisk Folkeparti (2), Dansk Folkeparti (2), Ven
stre (4), Glostrup-listen (0) og Enhedslisten (0).
Flertallet på 10 af 17 mandater tilhørte fortsat Socialdemokra
tiet og SF. Eneste ændring i øvrigt var, at Glostrup-listen havde
måttet aflevere sit enlige mandat til Dansk Folkeparti.
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Strukturreformkommissionen og Glostrup
egeringsskiftet i 2001 betød blandt meget andet også et
nyt syn på den offentlige sektor. De nye magthavere øn
. skede mere for pengene, og dertil krævedes effektivise
ring og rationalisering. Den store kommunale sektor var en vig
tig del, og nu greb den konservative regeringspartner chancen til
at gennemføre et mangeårigt ønske: Nedlæggelse af amterne.

R

I 2002 nedsatte regeringen den såkaldte strukturreformkom
mission. Landet var på dette tidspunkt inddelt i 272 kommuner
og 13 amter. Antallet af kommuner skulle ved omfattende sam
menlægninger reduceres væsentligt, og de nye storkommuner
skulle derefter gerne være i stand til både at klare fremtidens
udfordringer og overtage amternes opgaver.
Det blev indenrigsministerens opgave at få de berørte parter og
offentligheden i almindelighed med på ideen, og det skulle ger
ne ske uden alt for mange sværdslag. Oplægget fra ministeren
lød på kommuner i størrelsesordenen 30.000 til 50.000 indbyg
gere.

Kommunalreformen i 1974 havde været en chokerende oplevel
se i Glostrup. Man havde med afståelsen af Avedøre mistet ca.
en fjerdedel af kommunens samlede befolkning, og samtidig var
indbyggertallet i almindelighed for nedadgående. Vi så, hvordan
politikerne som en direkte konsekvens heraf iværksatte udbyg
ningen af Hvissinge.
Vi så endvidere, at Glostrup Kommunes indbyggertal pr. 1.
oktober 1974, altså et halvt år efter afståelsen af Avedøre, ud
gjorde 20.648. En tilsvarende opgørelse pr. 1. marts 1981 viste
et fald til 19.652. Det var på høje tid at gøre noget for at hæve
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tallet. Frygten for en ny kommunalreformkommission sad i blo
det.

Nu var den her, denne gang under navnet strukturreformkom
mission. Men meningen var den samme: færre og større kom
muner.
Glostrup havde på dette tidspunkt ca. 21.000 indbyggere, og
den befandt sig altså, ligesom de fleste andre kommuner i lan
det, langt under den af regeringen fastsatte grænse.
Borgmester Søren Enemark afviste da også straks forslaget med
følgende bemærkning: Der er tidligere pegetpå, at rationaliseringsge
vinsten er størst, hvis kommunerne er mellem 20.000 og 50.000 indbyg
gere. Man skal se på, om kommunerne er bæredygtige og har den rette
ekspertise.
Samtidig begyndte en ophedet diskussion mellem kommuner
og amter om ansvar og opgave fordeling. Rødovres borgmester,
Erik Nielsen, indledte debatten med et krav om amternes afskaf
felse i almindelighed og Københavns Amt i særdeleshed. Han klagede
over, at amterne for at spare penge gradvist havde væltet flere
og flere byrder over på kommunerne, som derfor var kommet
under et urimeligt økonomisk pres.
Amterne på deres side hævdede, at kommunerne eksporterede
den dyre specialundervisning til netop dem. De havde ikke no
get at lade hinanden høre.
Søren Enemark mente profetisk, at amterne nok ville blive af
løst af 5 regioner og kommunernes antal væsentligt reduceret.
På et møde for kommunalpolitikere i Vingstedcentret ved Vejle
fremgik det, at kommissionen arbejdede med flere, mulige mo
deller.
En af dem satte kommunernes minimumstørrelse til 20.000
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Glostrup Kommunes ledelse: Bageste række: Frede Hovmand, Arne Christensen,
Kurt Hollmann, Michael Nathan, John Engelhardt, Per Hansen, Leif Olsen, NielsHenrik Andersen og Jan Due. Midterrækken: Rune Jönsson, Holger Hansen, Lise
Henriksen, Freddie Rose, Flemming Ørhem, Peter Sørensen og Ove BjerregaardMadsen. Forreste række: Ole Dam, Lise Nyegård, Soren Enemark, Ina-Marie Niel
sen, Ole Holm, Bodil Flansen og Gitte Wallin Limkilde, 11. september 2002

indbyggere, og det ville betyde, at Glostrup lige akkurat kunne
klare skærene. Andre satte grænsen ved 30.000 og dermed en
mulig sammenlægning med Albertslund eller Rødovre.

Glostrup Kommunalbestyrelse frygtede, at løbet snart ville være
kørt. Man diskuterede i januar 2004 en mulig folkeafstemning,
om hvilken kommune man i påkommende tilfælde helst ville
lægges sammen med.

I Venstre var man ikke som i andre partier principielt modstan
der af en sammenlægning. Partiets talsmand, John Engelhardt,
ønskede i givet fald en forhåndsaftale med den valgte nabokom
mune. Som han så rigtigt udtalte: Det hjælperjo ikke at stemme om,
hvorvidt Glostrup skal lægges sammen medf.eks. Albertslund, hvis de slet
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ikke er interesserede. Han mente endvidere, at det var nødvendigt
med statslig medvirken for at få puslespillet til at gå op. Ellers
kunne der let ske det, at nogle kommuner blev ladt tilbage uden
partner.
Statsminister Anders Fogh Rasmussen var valgt i Glostrupkred
sen, som bestod af kommunerne Albertslund, Ishøj, Vallens
bæk, Høje Taastrup og Glostrup. Han inviterede i april 2004
borgmestrene i de nævnte kommuner til et møde på Marienborg, hvor de fik lov at udtrykke deres holdninger.
Efter mødet syntes Søren Enemark rimeligt tilfreds, og det
havde han også belæg for. I slutningen af samme måned forelå
nemlig regeringens nye udspil. Det opererede ganske vist med
minimumsgrænser på 25.000 indbyggere, men samtidig blev der
indført en ”kattelem” for kommuner, som ønskede at bevare
deres selvstændighed.
Kommunerne skulle overtage amternes opgaver indenfor job
formidling, specialundervisning, handicapinstitutioner, gym
nasier og miljø. Hvis en kommune havde problemer med det,
kunne den lave en samarbejdsaftale med en eller flere af nabo
kommunerne.
Glostrup Kommune havde med andre ord redet stormen af
endnu engang.

De 13 amter blev nedlagt og erstattet af 5 regioner. Regionerne
havde kun sygehusene tilbage som ansvarsområde, og de fik
ikke længere ret til at udskrive skatter. Pengene fik de af regerin
gen.
De 272 kommuner blev reduceret til 98 storkommuner med de
omtalte, udvidede opgaver.
Reformen trådte i kraft pr. 1. januar 2007.
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Glostrup Bymidte efter 2000
en gradvise realisering af den store plan for omdan
nelse af Glostrup Bymidte fortsatte efter årtusindskif
tet. Ved Sydvestvej fik man pludselig mulighed for at
byde velkommen til en ny, stor virksomhed, nemlig Motorola.

D

Senere fulgte det markante byggeri på Hovedvejen 107-111,
som var et fælles projekt for Danske Bank, der ønskede et nyt
finanscenter, og Glostrup Kommune, som nu kunne realisere
gamle planer om en udvidelse af rådhuset. Et nyt ældrecenter
blev opført på Sydvestvej som nabo til biblioteket, og endelig
kunne man efter mange genvordigheder åbne det nye storcen
ter, 2G Shopping, ved stationen.
Som forberedelse til opførelsen af Glostrup Centret i 1972
havde man ikke blot ryddet et stort antal huse på selve arealet.
Også de første huse på sydsiden af Sydvestvej var blevet fjernet,
Banegårdspladsen blevet ombygget og en stor parkeringsplads
etableret, hvor husene tidligere havde været. Det var netop på
dette sted, at man 5. juli 2000 tog det første spadestik til en virk
somhed ud over det sædvanlige, nemlig Motorola.

Inden man var nået så vidt, havde der selvfølgelig været for
handlinger mellem virksomheden og Glostrup Kommune.
Ledelsen i Motorola søgte ny placering, og man havde egentlig
forestillet sig et sted i Ørestaden.
En undersøgelse blandt medarbejderne viste imidlertid, at
disse foretrak et sted på en akse mellem Lyngby og Brøndby.
Ledelsen tog medarbejdernes ønsker alvorligt og bad Sjælsø
Gruppen, som skulle forestå byggeriet om at finde et sted, som
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Moto rolas imponerende bygning ved Glostrup Station, 2. juni 2006

kunne opfylde ønsket. Der blev peget på tre muligheder, og af
dem valgtes altså Sydvestvej i Glostrup. Med togstationen som
nabo var stedet ideelt.
Glostrup Kommune så selvsagt gerne en stor og spændende
virksomhed komme til byen, og man udfærdigede derfor en ny
lokalplan for området. Byens borgere var til gengæld mere for
beholdne. For det første var udsigten til et byggeri af den plan
lagte højde ikke ligefrem tiltrækkende, og dertil kom frygten for
mangel på parkeringspladser.
Borgmester Søren Enemark søgte at imødegå kritikken ved at
henvise til den gratis parkering på taget af Glostrup Storcenter
og samtidig love, at der ville blive oprettet midlertidige parke
ringspladser på Gerdasvej.
Byggeriet kunne dernæst gå i gang, og 1. juni 2001 stod det
færdigt til ibrugtagning. Det kom til at råde over ikke mindre
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end 15.000 m2 kontorer, og Glostrup havde hermed fået en
virksomhed, som på Internettet kort og fyndigt præsenterer sig
således (2008): Motorola er verdensførende inden for elektronik og inte
grerede kommunikationsløsninger. Vi levererprodukter og tjenester inden
for mobil-, radio- og bredbåndskommunikation.
Vi har i det foregående stiftet bekendtskab med de kommunale
opgaver og deres udvikling gennem de mange år fra Glostrup
Kommunes fødsel i 1842 til opførelsen i 1959 af Arne Jacob
sens rådhus ved Hovedvejen.

Arbejdsbyrderne blev ikke mindre efter 1959, tværtimod. I de
følgende årtier øgedes mængden af opgaver dramatisk, og man
forsøgte sig med både rationaliseringer og ændringer.
Pladsen blev alligevel for trang, og dele af administrationen var
derfor nødt til at flytte ud. Det skete ofte til uegnede forhold i
ældre villaer, og det var selvfølgelig i længden utilfredsstillende.
Det kan ikke undre, at et nyt rådhus kom til at indgå i det store
projekt for Glostrup Bymidte.

Den nye bygning blev vedtaget opført ved hjørnet af Hoved
vejen og Nyvej. Firmaet, Keops Development, blev lejet til at
forhandle aftaler på plads med de berørte husejere, hvis ejen
domme skulle overtages og fjernes. Det var ikke altid nogen
smertefri proces, men det lykkedes dog til sidst. Firmaet blev
ejer af grundene og kom derfor til at stå som bygherre.

I 2002 var man nået så langt, at der kunne afsløres detaljerede
planer. For at klare økonomien skulle byggeriet ske i nært sam
arbejde med Danske Bank, der jo havde planer om at etablere
et nyt finanscenter. Banken skulle have den østlige del af huset,
medens Glostrup Kommune skulle overtage den vestlige.
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Arkitektopgaven blev lagt i hænderne på firmaet Dissing og
Weitland, og det var ingen tilfældighed. Firmaet var direkte arv
tagere til Arne Jacobsens gamle tegnestue og derfor et oplagt
valg.
Glostrup Kommune betingede sig forkøbsret til sin del af hu
set, og der blev afsat 36 millioner kr. på de følgende års budget
ter.

Ved opførelsen af det nye hus så man for første gang den så
kaldte bubbledæk-metode anvendt i Glostrup. Man fyldte et are
al på ca. 1.000 m2, som skulle udgøre gulvet til første sal, med
plastickugler. Dernæst blev der fyldt beton over, og resultatet
var en konstruktion, som ved brug af langt mindre beton end
sædvanligt, blev både lettere og stærkere.
Det morsomme er, at idéen stammer fra en Anders And histo
rie. Ænderne skulle hæve et sunket skib, som de derefter fyldte

Glostrup Rådhus, Østfløjen, deler bygning med Danske Bank, 31. maj 2006
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med bordtennisbolde, og på den måde fik de det op til overfla
den. Den danske opfinder, Jørgen Breuning, overtog og videreudviklede metoden. Han afprøvede den med held i udlandet og
nu altså i Glostrup.
Den 20. november 2003 blev der fejret rejsegilde på den interes
sante bygning. Året efter, på kommunens vedtagne fødselsdag
13. august 2004, skete så den officielle indvielse. Nu kunne man
glæde sig over langt mere plads, og det betød blandt meget an
det, at de udflyttede afdelinger kunne vende tilbage til Rådhus
pladsen.
En elegant gangbro i første sals højde forbandt den gamle af
deling med den nye, som fra nu af blev benævnt Glostrup Råd
hus, Østfløjen. Ganske vist befinder den sig i den vestlige side
af nybygningen, men i rådhussammenhæng er det jo øst for
Arne Jacobsens rådhus.

Indenrigsministeriet var ikke begejstret for ordningen med leje
af lokaler. De fandt konstruktionen for indviklet, og kommu
nen slog derfor til og købte sin del af huset.

Danske Bank holdt officiel indvielse af sin del af huset 10.
august 2004. Det såkaldte Finanscenter blev fælles arbejds
sted for banken og dens nære partnere, Realkredit Danmark og
Danica Pension. Endvidere fik en ejendomsmægler fra Homekæden kontor i stueetagen.
Finanscenter Storkøbenhavn i Glostrup fik til opgave at dække
kommunerne udenfor København. Det skulle dels være bank
for lokalområdets borgere, dels betjene 650 store virksomheder.
I alt fik 220 medarbejdere plads i denne del af huset.
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I foråret 2000 udkom en rapport vedrørende behovet for nye
ældreboliger. Rapporten konkluderede entydigt, at behovet var
stort og stigende, og det er næppe kommet bag på politikerne.
Problemet var ikke mindst det velkendte problem med ældre
over 67 år, som efter endt hospitalsbehandling har akut brug for
en plejehjemsplads.
Der var på dette tidspunkt 150 sådanne pladser i kommunen,
og 15 personer var på venteliste. På længere sigt ville de store
årgange komme til at lægge yderligere pres på systemet, og det
blev derfor bestemt at sætte skub i den allerede planlagte opfø
relse af et nyt, stort ældrecenter ved Sydvestvej.
En arkitektkonkurrence blev udskrevet, og den blev vundet af
arkitektfirmaet CUBO fra Århus. Dommerkomitéen lagde ikke
skjul på sin store begejstring.
Fra politisk side udtrykte Bent Wolff det således: Vi var ikke
i tvivl om, at det var det, derpassede til vores behov, og komitéen be
grundede endvidere: Forslaget udtrykker sig klart som en fritstående
bygning i et åbentparkrum.

Den ene af arkitekterne, Ib Valdemar Nielsen, havde udtalt, at
det havde været en vanskelig opgave. Den skulle snart vise sig
endnu vanskeligere, og her tænkes især på jordbundsforholdene.
Vi har tidligere hørt om den høje grundvandsstand i denne del
af byen, og det er åbenbart kommet bag på de ansvarlige. Det
er ellers ingen hemmelighed, hvad navnene Kildevej og Kil
devældets Allé dækker over, men nu måtte man i gang med at
sætte pæle 14 meter ned i den bløde jord.
Den omfattende udgravning gav plads til en parkeringskælder,
som egentlig ikke var planlagt, og det krævede selvfølgelig en ny
politisk beslutning.
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Opførelsen af Ældrecenter Sydvestvej var en kæmpeopgave, 8. september 2006

Den følgende tid blev forfærdelig for naboerne, nemlig perso
nalet og brugerne i Teknisk Forvaltning og Glostrup Bibliotek.
Nu blev der spunset, dvs. nedbanket jernplader omkring byg
gefeltet, så kælderen kunne blive støbt. Der var tale om et rent
støjhelvede.

Endelig 4. august 2004 kunne borgmester Søren Enemark fore
tage det første spadestik til et byggeri, som var beregnet til at
koste den nette sum af 86,5 millioner kr. Derefter begyndte
huset at rejse sig, og året efter, nærmere bestemt 9. august 2005,
kunne man holde rejsegilde.

Borgmesteren kunne ved den lejlighed afsløre, at huset også vil
le blive hjemsted for Dagcenteret, som har til opgave at organi
sere aktiviteter for kommunens ældre medborgere. Dagcenteret
befandt sig dengang på Fritidscenteret ved Christiansvej, men
fik nu udsigt til en mere central placering.
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Den officielle indvielse skete 14. september 2006. De første 24
beboere var dog allerede flyttet ind i august, og det var slet in
gen succes. En række mangler og forsinkelser gjorde den første
tid til en mildest talt blandet fornøjelse, og socialudvalgsfor
mand Peter Sørensen gav sin irritation luft til Folkebladets jour
nalist: Byggeriet er iforvejen to månederforsinket. Vi har aldrig været ude
for noget lignende.

Søren Enemark ved indvielse af Ældrecenter Sydvestvej, 14. september 2006

Brugerne af Dagcenteret var også utilfredse. På Fritidscenteret
havde de haft en café. Det var nu slut med det. Borgmesteren
erkendte i sin indvielsestale, at det ikke havde været godt nok.
Han lovede, at alle fejl og mangler snarest ville blive rettet og
håbede, at det nye center hurtigt ville blive til glæde for både
brugere og personale. Det ønske skulle blive opfyldt: Huset bli
ver i dag brugt af rigtig mange af kommunens borgere.
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Et nyt indkøbscenter
a Glostrup Centret blev indviet i 1972, var det som
nævnt planen, at man senere skulle opføre en ny,
vestlig afdeling ned mod Bryggergårdsvej. Det skete
aldrig, men til gengæld fik vi med Glostrup Storcenter i 1991
en imponerende udvidelse af det eksisterende center med tilhø
rende, nyt torv.
Dette udmærkede tiltag betød dog ikke stop for debatten om et
nyt bycenter. Området mellem Banegårdsvej, Østbrovej og Ger
dasvej blev udset til grundareal for det, som i et forslag fra 2000
blev benævnt Østbrocentret.

D

Borgmester Søren Enemark så gerne et nyt bycenter, som ville
give mere konkurrence til glæde for forbrugerne. Han stillede
dog betingelser til den nye ejer, nemlig kommunal godkendelse
af den valgte landskabsarkitekt, så der blev skabt bymæssig
sammenhæng og sikkerhed for en fornuftig afvikling af den
fremtidige trafik.
I begyndelsen af 2002 kunne det meddeles, at Glostrup Kom
mune havde underskrevet en aftale med firmaet TK Develop
ment om udviklingen af et nyt centerområde på 28.500 m2. Fir
maet havde international erfaring indenfor sådanne byggerier,
og i Glostrup kunne man begynde at glæde sig til realiseringen
af endnu en af planerne for Glostrup Bymidte.

Håbet var selvfølgelig, at det lidt kedelige sted ved stationen
ville blive mere attraktivt og bymæssigt. Til gengæld var det
endnu usikkert, hvordan forholdet mellem det nye og det gamle
center skulle være. Centerforeningens formand, Per Sørensen,
var urolig over at se to fysisk adskilte centre. Han ønskede fæl-
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les markedsføring, hvis udbygningen af centerområdet skalgive et løft i
Glostrup bymidte.

Spørgsmålet blev dog pludselig skubbet i baggrunden, da det i
januar 2003 kom frem, at TK Development havde problemer
med at overholde aftalen med Glostrup Kommune. Firmaet
skulle inden udgangen af 2002 have betalt 26 millioner kr. i
afdrag, men betalingen udeblev. En vred borgmester Enemark
afviste firmaets påstand om, at kontraktens betingelser ikke var
opfyldt.
En voldgiftssag måtte derefter vise, hvem der havde ret. Kom
munen mente at have en god sag, men den frygtede selvfølgelig,
at TIC Development ville bryde sammen økonomisk, og at man
så ville miste alle pengene.

Efter mange genvordigheder kunne 2G Shopping endelig opføres, 14. maj 2007
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Glostrup Kommunes ledelse gjorde det samtidig klart, at den
ikke ville opgive projektet. Et nyt udbudsmateriale, som til for
veksling lignede det gamle, blev sendt ud i november 2004, og
samtidig kørte retssagen. Den endte i april 2005 med et for Glo
strup Kommune skuffende forlig: sølle 4 millioner kr. i erstat
ning. Borgmester Søren Enemark kommenterede i Folkebladet
sin modparts optræden på denne måde:
De har sørgetfor at oprette små skuffeselskaber, så der ikke er nogen penge
at komme efter, hvis noget skulle gå galt. Jeg mener, det er noget svineri, at
firmaet kanfå lov at manøvrere på den måde.
Endelig i december 2005 kom der atter skred i tingene. Et dat
terselskab under Kay Wilhelmsen Gruppen blev efter forhand
ling med Glostrup Kommune valgt til at stå for opførelsen af
det nye centerområde.
Planen var 20-30 butikker og 120 boliger ved Glostrup Station.
Der skulle være et bruttoetageareal på 21.000 m2, bestående af
boliger, butikker og erhverv. I stueplan og i første sals højde
skulle der være butikker, medens boligerne ville blive opført i
op til seks etager langs Østbrovej. En samtidig forhandling med
DSB om sammenbygning med stationen skulle bringe sammen
hæng i jordhøjde.

Til gengæld blev det efterhånden tydeligt for enhver, at der ikke
ville blive noget samarbejde mellem de to bycentre. Fra Kay
Wilhelmsen Gruppen blev det meddelt, at man fremover ville
markedsføre sig under navnet, 2G Shopping.
En skuffet centerforeningsformand mente, at én ejer af begge
centre havde været det rigtige. Han pegede på den oprustning,
der netop på dette tidspunkt skete blandt de konkurrerende
centre i omegnen og gjorde opmærksom på, at det netop var de
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nye og ombyggede centre, som løb med den største fremgang
i salget. Manglende fælles markedsføring i Glostrup ville efter
hans mening ødelægge synergieffekten mellem de to centre.
Den 15. august 2007 kunne man glæde sig over at holde rejsegil
de på det nye center. Direktør Kai Edelved fra Kai Wilhelmsen
Gruppen udtrykte sin glæde over et eksemplarisk samarbejde
med Glostrup Kommune, og borgmester Søren Enemark talte
om de nye muligheder for detailhandelen i Glostrup.
Den planlagte, officielle åbning i begyndelsen af december
måtte desværre udskydes pga. forsinkelse i byggeriet, men al
ligevel begyndte forretningerne så småt at tage herlighederne i
besiddelse. Den tyskejede supermarkedskæde, Lidi, åbnede 10.
januar 2008, og den blev i løbet af tre dage besøgt af ca. 10.000
mennesker. Ifølge kædens distriktschef, Jens Tandrup, var det
åbningsrekord.

Endelig oprandt den store dag. Borgmester Søren Enemark
kunne 6. marts 2008 gribe saksen og klippe snoren over ved den
længe ventede indvielse. Kai Edelved udtrykte klart et af for
målene med 2G Shopping, da han udtalte: I alt bliver der 25 nye
butikker, så borgerne kan slippefor at køre til Rødovrefor at handle.
Borgmesteren glædede sig over både centeret og de mange nye
boliger. Han fandt, at der var tale om et helt nyt byrum.
Huset var tegnet af CREO Arkitekter fra Odense. Tegnestuens
repræsentant, Lars Møller Christensen, udtrykte, hvad mange
sikkert tænkte, da han sagde: Det er meget spændende at kombinere to
såforskellige ting som et indkøbscenter og boliger. Og så er detjo helt spe
cielt, at man har enjernbane i kælderen.
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Den Dansende Dame med Glostrup Storcenter til venstre, 22. maj 2008

Banegårdspladsen havde undergået store forandringer. Nye
bygninger og vejføringer havde gjort den næsten ukendelig for
byens borgere. Ved det nye center var opstået et vejkryds, som
selvfølgelig efter tidens mode måtte forsynes med en rundkør
sel.
På rundkørslen blev opstillet skulpturen, Den Dansende Dame,
som var udført af billedhuggeren Peter Hesk Møller. Skulpturen
var en gave fra Stig Holmboe og Kai Edelved, som havde været
de drivende kræfter bag etableringen af 2G Shopping. Modtage
ren var selvfølgelig Glostrup Kommune.
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Slutning
et hænder ikke sjældent, at besøgende på Lokalhi
storisk Arkiv beklager de mange ændringer, der sker
i Glostrup i disse år. Mange har boet i byen i årtier,
nogle hele deres liv, og for dem er der dybt personlige minder
knyttet til den gamle by. Disse mennesker trænger til at stoppe
op og puste ud. De er urolige for fremtiden og har brug for at
finde deres rødder. Den lokale historie, herunder slægtshisto
rien, bliver midlet.

D

Man kan dog hurtigt konstatere, at store ændringer og dermed
følgende bekymringer ikke er noget nyt i Glostrups historie.
Ganske vist går det hele meget hurtigt nu om stunder, medens
der tidligere kunne gå mange år i næsten stilstand. Men når æn
dringerne så endelig kom, var de ofte både dybtgående og cho
kerende. Folk anede hverken ud eller ind.
Lad os se på nogle eksempler.
I århundreder havde bønderne dyrket jorden i fællesskab. I
slutningen af 1700-tallet blev de pludselig lokket og blidt pres
set til en helt ny livsstil. Nu skulle hver bonde have udskilt egne
marker og selv tilrettelægge arbejdet. Det var hans eget ansvar,
på godt og ondt. Man kan ikke undre sig over, at de frygtede det
store spring ud i det uvisse. De vidste, hvad de havde, ikke hvad
de fik.

Der skulle ikke gå mange år, før en ny bekymring ramte lands
byen. Vi husker, at egnen blev besat i forbindelse med englæn
dernes bombning af København under Napoleons-krigene.
Ingen anede, hvor længe besættelsen ville vare, eller om der ville
ske plyndringer.
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De ændringer, som kom til Glostrup i slutningen af 1800-tallet, overgår alt, hvad vi har set både før og siden. Tilflyttere
strømmede til den lille by, og de blev ledsaget af en række, små
virksomheder, som snart blev fulgt af store. End ikke de gamle
gårde gik ram forbi. Deres marker blev lidt efter lidt inddraget
til handelsgartnerier samt nye huse og veje.
Det kom så vidt, at blot 20% af byens indbyggere var født i
sognet eller nærmeste omegn. Det var stort set kun de gamle
gårdmandsslægter, som havde rod i byen.
Ganske vist kom de nye folk fra mindre eksotiske egne som
København, diverse steder i den danske provins og Sverige.
Men nytilkomne var de, og de ændrede byen radikalt. En senere
tids indvandring er i sammenligning hermed for intet at regne.

De usikre forhold i mellemkrigsårene med økonomisk krise og
arbejdsløshed gav næring til ny angst og bekymring. Og som
om det ikke var nok, blev landet besat i 1940. Ingen anede, hvor
længe det ville vare. Tænk om Tyskland gik hen og vandt krigen.
Det har krævet en stærk psyke at håndtere den frygt.
I nyere tid har to kommunalreformkommissioner gjort deres
bedste for at tage livet af byen, og nogle er begyndt at tvivle på,
om den i længden kan overleve som selvstændig kommune. En
alvorlig budgetsituation for det kommende år tegnede sig i for
sommeren 2008, og borgmesteren udtalte, at han ikke havde væ
ret med til noget lignende. Med den internationale finanskrise,
som brød ud nogle få måneder senere, var situationen mildest
talt ikke behagelig.
Men Glostrup er og bliver Glostrup. Der synes i byen at eksi
stere et særligt overlevelsesinstinkt, og det gælder både myndig-
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hederne og borgerne i almindelighed. De ansvarlige er altid gået
løs på problemerne og er endt med at få styr på tingene.
De nuværende problemer vil blive løst, ligesom de forrige blev
det, og byen skal nok overleve.

Glostrup Kommune er nemlig noget ganske særligt.
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Biliedregister
Glostrup Lokalhistoriske Arkiv:
Forside, 12, 21, 26, 28, 31, 32, 40, 41, 44, 50, 52, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 67, 68, 70,
76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98,100,104,106,
107, 108,110, 111, 112, 114,115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 127,
129, 130,131,132,133, 134,136,137, 138, 139,140, 142,143,144, 145, 147, 148,
149,150, 152, 153, 155, 156, 158,159,162, 163,164,165,166,168, 169,170,171,
172,174,176, 177v, 178, 181,182, 183, 184,186,187, 189,192, 194, 196,197,198,
199, 200, 203ø, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 216, 218, 219, 222, 224, 225,
227, 229, 230, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238,240, 242, 243, 244, 246,
247, 248, 249, 250, 253, 254, 257, 258, 260, 261, 262, 263,264, 265, 266, 267, 269,
270, 273, 274, 276, 279, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 293,295, 298, 301, 303, 304,
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317,318, 319, 320, 321, 322,
323, 324, 325, 326, 327, 329, 331, 332, 334, 335, 337, 338,339, 340, 341, 342, 345,
347, 348, 349, 350, 351, 356, 357, 359, 360, 362, 363, 364,367, 370, 371, 373, 375,
376, 377, 378, 380, 382, 383, 384, 386, 388, 390, 393, 394,395, 396, 397, 398, 403,
405, 407, 409, 412, 414, 416, 417, 418, 420, 426, 428, 430,431, 432, 433, 434, 436,
437, 439, 440, 441, 443, 444, 446, 448, 449, 451, 452, 457,458, 462, 463, 464, 466,
469, 474, 477, 480, 481, 482, 484, 490, 492, 493, 494, 495,496, 498, 500, 501, 506,
511, 513, 516, 517, 520, 522, 533, 554, 559, 564, 568

Eric Klitgaard:
13,14, 18, 22,
211, 221, 226,
478, 486, 489,
537, 538, 540,
572, 576, 579,

24, 29, 33, 36, 37, 38, 39, 46, 49, 55, 57, 61, 71, 74, 177h, 193, 203n,
245, 291,299, 300, 302, 365, 422, 423, 424, 425, 454, 455, 460, 472,
497, 499,502, 503, 504, 508, 509, 518, 523, 527, 528, 531, 534, 536542, 543,545, 547, 549, 550, 561, 562, 563, 565, 566, 569, 570, 571,
582, 584,587, 588, 590, 593, 597, bagside
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Ole Kristensen (Folkebladet):

Alan Hauge Christensen:

220

Det Kongelige Bibliotek:

72

Internettet:

228,470,553

280

Kraks Forlag:

282

Inge Aasmul:

465,524

Hans Strømsvik: 468,556

Gert Broxgaard (Profil Luftfoto):

594

Illustrationer fra bøger:
Arne Bjørn: Ild & Ler, Høst & Søn (1969): 23

Glostrup Kirke, særtryk af Danmarks Kirker, Gads Forlag (1945): 35
Egon Funch: Et blad på Vestegnen, Glostrup Kommune (1986): 180
Glostrup Brugsforening fylder 50 år. Redigeret af Peter Frank (1958): 214, 215, 239

Lakritsbogen, Lager man Lakrits (1945): 292
Egon Funch: To Glostrupkunstnere, Historisk Selskab (1990): 353, 354

Paul Bergsøe: Fra den gamle fabrik til Glostrup, eget forlag (1952): 368
Egon Funch: Glostrup Biligselskab, Glostrup Kommune (1993): 400
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Stikordsregister
I/2 milestenen 61
1% milestenen 61
2G Shopping 581, 590, 591, 592, 593

A
Abildgaard, Kaj 143
Afholdsforeningen 175
Afholdshjemmet 175, 177, 185, 186
Albrechtsen, Anders 230
Albrektsen, Jens Morten 241
Aldi 556
Ammitzbøll, Lars 287
Amtsgården 537,561
Andelsbanken 448
Andersen, Bjørn 210
Andersen, Carl 204
Andersen, Christian 177,210
Andersen, Einar Th. 210
Andersen, Ejnar 558
Andersen, Hans Peter 216, 217, 277
Andersen, Jens Gerner 124
Andersen, Just 353, 354, 355
Andersen, Knud E. 416
Andersen, Niels-Henrik 579
Andersen, Peder 66
Andersen, V. Ulf 413
Arbejdernes Fællesorganisation 175,
237, 336, 340
Arbejdernes Idræts Klub 336,413,
415,416
Arbejdernes Landsbank 296, 535,
604
Arendse Plejehjem 193
Arosa 182
A. Schmidts Automobil Motor Værk
sted 232
Askman, Christian 144

Assakovskys Bageri 236, 294
Asylforeningen 149
Asylvej 97, 148,248,559,560
Asyl vej 3 148
Avedøre 14, 16, 17,30,31,32,34,
44, 45,54,61,64, 68, 106,
107, 116, 124, 171, 188, 196,
281,306,310,328,330,333,
350,351,388,439, 440, 471,
477, 483,484, 485,491,526,
530,550, 557,577, 601
Avedøre Holme 14
Avedøre Kloakværk 351
Avedøre Kro 188
Avedørelejren 151,281, 393
Avedøre Lufthavn 281
Avedøre Vandværk 471
Axelhus 209
Aagesen, Stig 375, 376, 377, 600
Aagaard, Ole Hansen 69
Aagaard, Peder Andreas 69,70
Aarup, Knud E. 465

B
Bagge, Mia 546, 547, 548
Baltica 537
Bandholm & Hansen 199, 446, 450
Banegårdskiosken 428
Banegårdspladsen 145, 431,482,
581,593
Banegårdsvej 190,207,208,236,
242, 247, 249, 293, 294, 296,
339, 429, 466, 479, 481,535,
538, 589
Banegårdsvej 9 236, 294
Banegårdsvej 17 208, 242
Banemarksvej 21,26

Bang, J.P. 16
Bauhaus 347,536
Beier, N.T. 283
Bencke, Johan Christian Georg 191
Bentsen, Jens 242
Bergsøe, Paul 367, 368, 369, 370,
371,373,389, 529, 535,603
Bergsøe, Svend 367, 369, 370, 470
Bevar Det Gamle Glostrup 542
Birch, Hans Jørgen 71
Birkeskoven 527
Bitten 466
Bjerregaard-Madsen, Ove 579
Bjørn, Arne 21,23,603
Bjørn, Ludvig 209
Bloch, Valdemar Jensen 112
Blåmej sevej 285
Bohm, Axel 142
Bollerup, Thomas 191
B. Olsens Vej 249
Brandsbjerg vej 18
Brems, Anne Marie 4, 547, 549
Brion, Leo 261
Bro, Carl 529,531
Brofeldt, Albert Georg 408
Bronzealder 5, 17,25,601
Brotorvet 529
Bryggerens Datter 184,185
Bryggergårdsvej 97,99,142,165,
247, 409,411,417,418,449,
479, 550, 557, 589
Bryggergårdsvej 2 411
Bryggergård, vestlige 97, 449
Bryggergård, østlige 97
Bryggervillaen 96,136,308,349,
387,444, 561
Brøndbyvestervej 88,165,209,249,
336,337,379, 439
Byparken 190,390,421,422
Byparkvej 58, 496, 497, 515,561

Bystien 25
Bøgeskoven 527

C
Café Regnbuen 512
Carl Bro 529,531
Carl Gunsts købmandshandel 203,
450
Carstensen, Johannes 437
C&C 220,221,536
Cetti, Antonio 197
Christensen, Arne (tegner) 375
Christensen, Arne (kommunalpoliti
ker) 579
Christensen, Christian 384
Christensen, Jensine 182
Christensen, Lars 196
Christensen, Lars Møller 592
Christensen, Ludvig 234
Christensen, N. 119
Christian Andersens købmandshus
210
Christian Larsens smedje 194, 199,
450
Christiansen, Anders 124,147,154,
168, 171,207, 256,339, 340
Christiansen, C.N. 497
Christiansen, Folmer 211
Christiansen, Frederik 115
Christiansen, Jens Peter 213
Christiansen, Lars 124, 147
Christiansensvej 190, 207, 208, 249
Christiansgården 433
Christiansvej 3 245
Clarasvej 131,132,467,469
Clausen, Erik 553, 554
Clausen, frk. 48, 126,553,554
Clausen, Morten 48
Crome & Goldschmidt 227
CUBO 586

D
Dagcenteret 587, 588
Dall & Lindhartsen 531
Dalvangsvej 57,58, 188, 195
Dam, Ole 579
Danica Pension 585
Danske Bank 236, 581, 583, 584, 585
Dansk Engelsk Lakrits Fabrik 236,
292, 293, 295, 535, 600
Danske Pelsauktioner 469, 529
Dansk Esso 188,467
Dansk Frugtpulp- og Pectinindustri
218
Dansk Pelsdyravlerforening 469, 599
Darling, Sophus 176
Daugaard, frk. 319
De Forenede Træskofabrikker 143
De Gamles Hjem, 316
Degneboligen 80, 95, 568
Den Dansende Dame 593
Den Danske Trådvarefabrik 289, 290,
536
Den Kommunale Idrætsplads 323,
338,422
Diget 451
Dissing og Weitland 584
Dithmer, Lars 539
DOMI 232,420
Dr. Glentes Hus 130
Due Hansen 204
Due, Jan 579
Duelund, Niels Bai 315
Due Volte 499
Døcker, Carl 108

E
Eben-Ezer 114, 193
Echardt, Andreas Vilhelm 202
E.C. Pechüles Efterfølger 235

Edelved, Kai 592,593
Edvin Hansens cykelværksted 229
Egeparken 424, 425
Egeskoven 527
Egevej 99,555,605
Egevej 6 99
Eiler, Hammond 76
Eilersen, Hans Henrik 213,336
Ejby 7, 12, 16, 18, 30, 32, 40, 44, 45,
54, 64, 66, 68, 77, 78, 79, 80,
106, 116, 171, 173, 174, 196,
211,256, 306,310, 328,330,
350, 362, 365, 402, 437, 438,
439, 473,474, 491,500, 504,
505,506, 507, 508,509,515,
520, 525,530, 601
Ejby Gadekær 40
Ejby Industrikvarter 506
Ej by lej ren 151
Ejby Mose 473, 474, 508, 509
Ejby Mose vej 18
Ejby Skole 80, 173, 174
Ejby Torve vej 64, 211
Ejby Torve vej 22 211
Ejby Udlodssti 507
elm, Den fredede 63, 64
Elmerkjær, F.A. 463,465, 489, 495
Elmerkjær, Sonja 335
Emaus 38, 260
Emil Sanders Bageri 236
Emilsvej 97, 394
Enceintegård 525
Enemark, Søren 7, 554, 575, 576,
578, 579, 580, 582, 587, 588,
589, 591,592
Engbrydegård 283, 288
Engelbrecht Hansen 196
Engelhardt, John 579
Engelstoft, Christian 201,222,271
Enighedsvej 96

Erdalsgården 99, 352, 605
Erdalsvej 57,188,195,352,605
Eriksgård 256
Eskildsen, Lis 465
Esso Motor Hotel 98, 144, 467
Evas Allé 310

F
Faber, Johannes Heinrich 541
Fabricius, Wilhelm 147
Fabriksvej 165,220,249
Falck 99, 476, 555, 557
Falkevej 285
Fattighuset 105
FDB’s Frølager 476, 537
Fensmark, August 154
F. Hansen 118,556
Fick, Otto 168
Findal, Aksel 465
Fischer, Christian 277
Fischer, Enrique 293, 294, 295, 296,
358,375
Fischer, Henriette 295
Fischer, Jørgen 296
Flemager, 45
Florasvej 98, 131, 132,439
Folkebladet 179, 180, 183, 186,308,
319, 327,333,376, 401,412,
453,510,515,522, 532,550,
551,552,575,591,599, 603
Forstædernes Bank 105, 145, 146,
213,448, 599
Forsøgsbanen 305
Fortmeier, G.G.F. 235
Fortmeiers bageri 236
Frederik (kronprins) 9, 562, 564, 565
Frederik 9. (konge) 457
Frederikshåb 111,112,191
Frederikssund-motorvejen 507
Friedel, Christian Ditlev 90

Frost, Christian 144
Funch, Egon 74,214,565,600,601,
603
F.W. Peulickes Maler- og Lakerer
værksted 243
Fælleskommunal Levnedsmiddelkon
trol 535
Først, Iver Jochumsen 48

G
Gadager 498, 520, 526, 527
Gamle Landevej 58, 64, 188, 454
Gammel Køge Landevej 62,381
Gammel Køgevej 61
Gantzel, Jørgen Christiansen 69
Gasværksvej 141,249
Gasværksvej 1 141
Gerdasvej 88,96, 132, 133, 143,208,
249, 439, 582, 589
Gerdasvej 7 143
GIC-Atletik 565
Ginman, Måns 508
Globe 391,395
Globus Cycler 360, 392, 393
Glosemosen 12,23,31,100
Glosemosevej 31,100,249
Glostrup Amatør Scene 565
Glostrup Andelsboligforening 439
Glostrup Apotek 113,192,407,408,
541,542, 543,599
Glostrup Asyl 147,149,190,440
Glostrup Asylforening 227
Glostrup Avis 183
Glostrup Badmintonklub 413
Glostrup-Bazaren 409,410
Glostrup Bibliotek 491,493,495,
544, 545, 570, 587
Glostrup Bil Company 467
Glostrup Bio 401,409,411,412,438,
449, 550, 552, 553, 554, 600

Glostrup Biografteater 186, 187,409,
411
Glostrup Boghandel 224
Glostrup Boligselskab 378, 379, 401,
448, 449, 451,521,526, 599
Glostrup Brandkorps 157, 310, 388,
391,402,417,419, 420, 475,
606
Glostrup Brandvæsen 475, 477
Glostrup Brugsforening 206,213,
214, 603
Glostrup Bryggeri 89, 91, 92, 116,
134, 135, 136, 139, 184, 197,
234
Glostrup Butikstorv 451
Glostrup Bymark 67
Glostrup Bymidte 418, 537, 538, 581,
583, 589, 590
Glostrup Bys Sygekasse 115, 116
Glostrup Byvåben 32
Glostrup Cementvarefabrik 143
Glostrup Centret 208,217,226,227,
230, 478,479, 480, 481,482,
525,537, 541,542,581,589
Glostrup Cykellager 228
Glostrup Cykleimport 286
Glostrup Cykle Klub 413
Glostrup Dommerkontor 561
Glostrup Folkebibliotek 175,179,
329
Glostrup Folkebiblioteksforening 175
Glostrup Forretningscenter 480
Glostrup Fotoklub 565, 599
Glostrup Friluftsbad 486
Glostrup Fritidscenter 511,512
Glostrup Gade 99, 100
Glostrup Gadekær 100
Glostrup Gamle Præstegård 562, 566,
569,570,571
Glostrup Gasværk 10,153,154,348,

471
Glostrup Grundejerforening 128, 130,
153, 164,217, 239,352, 402,
426, 427, 473, 600
Glostrup Grynmølle 420
Glostrupgård 96,419,420,456
Glostruphallen 485, 489, 490, 510,
564
Glostrup Harmoniorkester 564
Glostrup Hestebus 384
Glostrup Hospital 455, 457
Glostrup Hule 57, 190,421,469
Glostruphus 57, 137, 188, 195,308
Glostrup Husholdningsforening 440
Glostruphøj 497
Glostrup Håndværker- og Industrifor
ening 325
Glostrup Idræts Club 323, 326, 332,
333,335,336,338,413,414,
415,600
Glostrup Idrætspark 413, 487, 489
Glostrup Jern- & Metalstøberi 140,
141,535
Glostrup Kaffelager 448
Glostrup Kapelkrematorium 454
Glostrup Kirke 10, 12, 33, 34, 35,
47, 59,61,64, 69, 70, 72, 107,
121,270,322,358,453,517,
566, 600, 603
Glostrup Kirkegård 33
Glostrup Kommunalbestyrelse 30,
465, 479, 483, 494, 502, 507,
524, 526, 532, 533, 554, 563,
570, 579
Glostrup Kommunebibliotek 329,
375
Glostrup Kommuneskole 169,170,
256,352,396, 601
Glostrup Kommuneskoles Elevfor
ening 438

Glostrup-lampen 539
G lostrup lej ren 151
Glostrup Ligkistemagasin 244, 245
Glostrup Lokalhistoriske Arkiv 13,
14, 18,22,43,95,241,269,
300, 330, 352, 365, 376, 445,
569, 570,571,600, 602
Glostrup Lokalpoliti 560
Glostrup Lufthavn 277, 278, 279
Glostrup Mejeri 216, 218
Glostrup Mose 12
Glostrup Musikforening 546
Glostrup Musikor 564
Glostrup Musikskole 564
Glostrup Mølle 247
Glostrup Ny Cementstøberi 310
Glostrup Nærpoliti 565
Glostrup og Omegns Folkeblad 181,
599
Glostrup & Omegns Fællesbageri 237
Glostrupovnen 23
Glostrup Park Hotel 98, 144, 190,
421,468, 607
Glostrup Politi 312,314,388,558,
560, 561
Glostrup Politikreds 558
GlostrupPostkontor 461
Glostrup Præstegård 81,123,258,
271
Glostrup Radio & Cykle Import 236
Glostrup Realskole 168,272
Glostrup Ret 537,561
Glostrup Rådhus 236, 308, 398, 416,
442, 565, 566, 584, 585
Glostrups 800 års byjubilæum 563
Glostrup Sangforening 117, 119, 128,
163, 199, 227, 233,238, 564,
607
Glostrup Sogn 30, 34, 42, 43, 55, 68,
152, 188,216, 257, 259, 599

Glostrup Sogneforstanderskab 255
Glostrup Sognegård 568
Glostrup Sogneråd 124,168,217,
306,311,344
GlostrupSportsunion 412,413,415,
489
Glostrup Sprøjtehus 158,159
Glostrup Stadion 402,413,422,423
Glostrup Station 86, 88, 141, 190,
297, 426, 428, 429, 430, 431,
582, 591
GlostrupStorcenter 216,538,582,
589, 593, 607
Glostrup Svømmeklub 510
Glostrup Tapet & Farve 243
Glostrup Teaterforening 546
Glostrup Tekniske Skole 325, 330,
418,435,441,491
Glostrup Telefoncentral 114
Glostrup Tennisklub 413
Glostrup Torv 226, 248, 263, 538
Glostrup Tømmerhandel og Maskin
snedkeri 142
Glostrup Udstykningsselskab 139
Glostrup Vandværk 10,153,154,
266, 272,348,471
Glostrup Vejvæsen 351
Glostrup Vestergård 449, 467
Glostrup Victualie- & Paalægsforretning 238
Glostrup Vin- og Købmandshandel
211
Godsbanevej 165, 219, 220, 249,
384, 476
Godsbanevej 14 384
Gosman, Henrik 48
Gotfred Pedersens gård 467
Graff, Axel 378,463
Graff, Johannes 257, 306, 307
Granskoven 526, 529, 543

Grau, Johannes 465
Grum, Julius Ferdinand 168
Grøndahl, Waldemar 239, 257
Grøndrup, Ane 197, 377
Grøndrup, Anthon Johannes 197
Grøndrup, Lars Peder 197
Grøndrup, Niels Peter 197
Grøndrups smedje 196,197
Grønlund, J. 205
Grønlunds manufaktur og købmandshandel 205
Grønlund, V. 205
Gundersens Cykelfabrik 230
Gunst, Carl 202, 203
Gunst, Sophus 202
Gunst, Thora Jensine 202
Gyvelvej 351
Göring, Hermann 278, 280

H
Hagen, Ole 449, 467
Haggren, Karl 335
Halgreen, Louise Carla 453
Halmø, Verner 554
Hammond, Eiler 75, 79
Hannibal, Jens Peter Thorvald 213
Hansdatter, Maren 339
Hansen, Aksel (lokalhistoriker) 18
Hansen, Aksel (købmand) 210
Hansen, Annelise 465
Hansen, Axel 93,96, 135, 136, 137,
139, 148, 221,231,233,253,
308
Hansen, Bodil 579
Hansen, Christian 91,339
Hansen, C.J. 261
Hansen, Edvard 351,363,378
Hansen, Einer Raae 448
Hansen, Else Raae 448
Hansen, Folmer 416

Hansen, Frederik 117, 119, 128, 171,
233, 242, 286
Hansen, Henry 416
Hansen, Holger 579
Hansen, H.P. 211
Hansen, Jacob Ludvig 121,122,197
Hansen, Knud 223, 375, 377, 445
Hansen, Knud Christian 91, 100, 135
Hansen, Lars 114, 148, 256
Hansen, Marius Julius 181,183,186
Hansen, Niels Peter 82
Hansen, Ole 69, 148
Hansen, Peder Frederik 117, 119,
128, 171,233,242
Hansen, Per 579
Hansen, Peter 82, 117, 118, 128, 163,
238, 239, 257
Hansen, Peter M. 211
Hansen, Sigurd Lønborg 134
Hansen, Valdemar 307,309,319,
343, 344, 358, 363, 364, 366,
378,379,382,395,396, 401,
405,406,411,413,429, 445,
448,461,487, 492, 502, 503
Hans Lystrup Automobiler 467
Harpøth, V. 314
Harrasser, Enrico 221
Hartmann, Gerda 425
Hartmann, Hjalmar 219,220,221,
425
Hartmanns Frølager 165,219,220,
289, 536
Havn, Andreas 171
Hedeboegnen 501,600
Heggelunds Allé 64, 173, 186, 187,
242, 243,249,413
Hellas 334
Helles, Bjørn 386
Helt, Ulrich Pedersen 49
Henriksen, H.E. 207

Henriksen, Lise 579
Herstedøstervej 64, 97, 425, 608
Hessilt, Grethe 415
Hest Der Drikker Af Kumme 421
Historisk Selskab 374, 375, 377, 447,
480, 491,564, 569, 600, 603
Hollmann, Kurt 579
Holme, Hans 552
Holm, Ole 579
Holm, S J. 190
Holm, Sophus Johannes 408
Holst-Knudsen 142
Home 585
Hortensiavej 410,429
Hovedvejen 16, 58, 59, 88, 89, 91,
95,96, 97,98, 99, 105, 111,
113, 114, 118, 123, 129, 130,
132, 133, 136, 139, 144, 146,
154, 162, 163, 186, 187, 189,
191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 201,202, 204,
205,206, 207, 208,211,214,
215,216, 222, 223,224, 229,
230, 231,232, 234, 235,236,
238, 239, 241,242,243,244,
245, 247, 250, 253, 263, 266,
268, 269, 276, 290, 303, 304,
313,314,337,339, 340, 342,
345, 346, 350, 360, 363, 364,
366,379,380,381,382,383,
386, 387, 390, 395, 396, 409,
410, 421,429, 442,446, 447,
448, 449, 450, 458, 466, 467,
469, 471,479, 497,510,514,
536, 538, 542, 556, 558, 559,
560,563,566,581,583
Hovedvejen 41 98,144,467
Hovedvejen 43 132
Hovedvejen 44 16
Hovedvejen 53 129, 133

Hovedvejen 60 99
Hovedvejen 71 242
Hovedvejen 75 98, 340
Hovedvejen 77 339, 340
Hovedvejen 78 395
Hovedvejen 79 207
Hovedvejen 83 236
Hovedvejen 85 214, 239
Hovedvejen 87-89 448
Hovedvejen 89 236
Hovedvejen 90 132
Hovedvejen 93 263
Hovedvejen 95 230
Hovedvejen 97 211
Hovedvejen 100 466
Hovedvejen 101 113, 192
Hovedvejen 102 191
Hovedvejen 103 223,232,238,304
Hovedvejen 104 243
Hovedvejen 105 206,230,450
Hovedvejen 106 234
Hovedvejen 107 118,162,366,581
Hovedvejen 107-111 118,581
Hovedvejen 109 235
Hovedvejen 110 105,146,448,560
Hovedvejen 112 235
Hovedvejen 114 224,409,410,448,
608
Hovedvejen 116 186
Hovedvejen 118 224,242
Hovedvejen 119 386, 558, 559, 560
Hovedvejen 122 196,197,204
Hovedvejen 125 198
Hovedvejen 127 245, 458, 608
Hovedvejen 134 269
Hovedvejen 136 139, 222, 266, 313,
314,387,442
Hovedvejen 138 201,242
Hovedvejen 140 196,205,215,241,
243

Hovedvejen 140-146 196,205,215
Hovedvejen 142 238
Hovedvejen 150 199,446,450
Hovedvejen 152 231,232
Hovedvejen 154 118,244,245
Hovedvejen 155 345,346
Hovedvejen 158 204
Hovedvejen 162 239
Hovedvejen 166 245
Hovedvejen 179 113, 114, 191, 193
Hovedvejen 183 467
Hovedvejen 189 144
Hovedvejen 193 111,191,467, 609
Hovedvejen 200 99,449, 609
Hovedvejen 202 163,239
Hovmand, Jens Frede 349, 579
Hulgården 98, 144, 190,467
Hulvej 357
Hvissinge 7, 12, 24, 25, 26, 27, 28,
30, 32, 34, 44, 45, 52, 53, 54,
55, 56, 58, 62, 64, 68, 77, 78,
79, 80, 106, 110, 116, 143,
151, 152, 159, 171, 174, 196,
199,218, 262, 306,310, 320,
328, 330, 350, 364, 367, 370,
371,372,373,379, 402, 422,
437, 470, 471,491,498,499,
505,511,515,520, 525,526,
528, 529, 530, 532, 535, 543,
565,577, 601
Hvissingegård 41, 174, 376, 525, 609
Hvissinge Mejeri 218
Hvissinge Skole 55, 56, 62, 79, 174
Hvissingestenen 12,500,503
Hvissingestien 62, 63, 64
Hvissinge Sygekasse 116
Hvissinge Torv 528
Hvissinge Vandværk 471
Hvissingevej 28, 62
Hvissinge Vest 24, 25, 27

Häffner, Paul 278, 280
Højberg Nielsen 205
Høj vangseminariet 171, 533, 609
Høj vangskolen 169,256,437,438,
530, 533,536, 601
Højvangsvej 324,409,481
Højvangsvej 20 409
Hørlyk, Lucie 258, 266
Høyer, Poul 96, 374, 375, 376, 377,
600
Haaber, Otto Christian 70

I
I 72 Institutionsplan 499, 511
Idahus 118,238
Ikkala, Preben 462, 463
Indre Missions Samfund i Glostrup
258, 259, 260, 261,262, 263
268
Ingersvej 249
Irma 480
Irmas fabrikker 218

J
Jacobsen, Arne 443,444,467
Jacobsen, Hans 107
Jacobsen, Ingeborg 148
Jacobsen, Thorkild 558
Jansbøl, Børge 464, 465, 485
Jauntzen, Andreas Vincentz 92
J. Chr. Abildgaards Søns Biscuitfabrik
143
Jens Bentsens Barber- og Frisørsalon
242
Jensen Arhoff, H. 190
Jensen, Axel 413,600
Jensen, Bjarne 462, 463, 489, 495
Jensen, Christian (pensionist) 318
Jensen, Christian (købmand, Stations
vej) 203

Jensen, Christian (købmand, Kærmindevej) 209
Jensen, C.P. 207
Jensen, Frede 384
Jensen, Gunnar 396
Jensen, Harald Lønborg 234
Jensen, H.G. 313,314
Jensen, Holger 515
Jensen, Karen 245
Jensen, Knud Daniel 131, 132
Jensen, Lars 244, 245
Jensen, Per 557
Jensen, Simon 48
Jensen, Steen Mejlgaard 541
Jensen, Sven 224
Jensen, Svend 336
Jensen, Vagn Aage 302
Jensen, V.K. 324, 325, 326, 379, 436,
440, 441,443,488, 490, 492
Jens Peter Sørensens smedje 198
Jernalder 5, 19, 20, 22, 24, 25, 601
Jernbanehotellet 156, 180, 185, 190,
208, 256, 267, 272,335,410,
415,427, 480
Jernbanevej 136, 146, 168, 181, 182,
183,225,226, 227, 233,234,
248, 263, 479, 480, 538
Jernbanevej 6, 225, 226, 227
Jernbanevej 7 183
Jernbanevej 8 146
Jembanevej 15-17 168
Jembanevej 18 136,233
Jespersen, Hans 77
Johannesson, J.N. 363, 379
Johansen, Frits 177, 178, 179, 327,
328,330,375,491,493
Justesen, Johannes 207, 208
Jyllingevej 507
Jönsson, Rune 579
Jørgensen, Jens Ferdinand 124

Jørgensen, Marius 475
Jørgensen, Niels 230
Jørgensen, Poul 349, 465
Jømung, Jens 436

K
Karl Møllers købmandsbutik 208
Kay Wilhelmsen Gruppen 591
K.C. Hansens Vej 100, 135, 247, 248
Keops Development 583
Kesbys Farvehandel 208
KFUM-bygningen 435
Kildegården 98,100,339,432,492,
559, 561,609
Kildevej 89,98,99, 100, 115, 186,
247, 308,320, 326,417,418,
432, 492, 540, 559, 563, 586
Kildevej 11 98,559,610
Kildevældets Allé 89,99, 100, 130,
131, 135, 153, 156, 163,247,
391,395,432, 445,493,494,
521,538, 540, 544, 547,586
Kildevældets Allé 3 544
Kildevældets Allé 6-8 391
Kildevældets Allé 8 163
Kindebjergvej 471
Kirkebakkegård 95,270,352,610
Kirkebjerg Allé 131,200,210,211,
249
Kirkebjerg Allé 2 200, 211
Kirkebjerg Allé 4 210
Kirkebjerggård 473
Kirkestien 64
Kjeldgaard-Olesen, Svend Aage 438
Kjer, Bodil 370
Kjær-Knudsen 516
Knudsen, Bent 476, 557
Knudsvej 248,381,432
Knuth, Frederik Marcus 91
Koch, Hal 258

Koch, Hans 258
Koch, Hermann 269
Koch, Ludvig 148, 258, 259, 262,
263,266
Kochsvej 11 568
Koefoed, Ella 341,410
Kofoeds Danseskole 341,410
Kohl, Hans Mathisen 195
Kolbes tapetfabrik 18
Koldinghus 209
Kolonial-Lageret 207, 450
Kolonial-magasinet 205, 209
Kommune Kontoret 173, 254, 256,
307, 349
Kongsil Kemiske Fabrik 141,297
Kongsted, Olavius Eilertsen 110
Kongsted Sandwich Café 211
Konsulindelunden 425
Krogagervej 99, 142, 165, 166,247,
248,411
Kroghslyst 61, 111, 137, 383
Krog, Søren 567
Kronmanns gård 98
Krusegård 500
Kubens Andelsboliger 540
Kvickly 105,215,243
Kümmel-Nielsen, Ib 465
Kysten, Kursus- og Feriecenter 513,
536
Kærmindevej 88, 142, 164, 165,209,
211,249, 420
Kærmindevej 1 209
Kærmindevej 2 209
Kærmindevej 5 209, 211
Kærmindevej 6 420
Københavns Almindelige Boligsel
skab 378,449
Københavns Amt 109, 111, 139, 181,
328,455,456, 457,503,522,
578, 601

Københavns Amts Smedemesterfor
ening 199
Københavns Amts Sygehus 402, 433,
455, 600
Københavns Amts Søndre Birk 386
Københavns Amts Søndre Birks Poli
tikreds 314,315,558
Københavns Fedtraffinaderi 142
Københavns Hvidtølsbryggerier 135,
139
Københavns Oliefabrik 141,142,
272, 273, 297
Københavns Vestegns Politi 561

L
Lagerman 294, 295, 600, 603
Lagoni, Siri 514
Landmandsbanken 276, 369, 448
Langager 45
Langagervej 63, 64, 469, 470, 497,
610
Langagervej 41 63,64
Langberg, Knud 453,514,517,567,
568
Langebek, Edith 410,411,412,550
Langebek, Emil 409,410,411
Langebek, Olga 409
Langebek, Palle 410
Langebek, Poul 410, 411
Langhoff, Christian 262
Larsen, Andreas 386
Larsen, Axel 142, 148, 306, 325
Larsen, Christian 157,196,199,310
Larsen, Egon Winther 468
Larsen, Georg 107
Larsen, Gunner 465, 521,522, 523,
527, 528, 538, 539, 552, 562,
564, 565, 575
Larsen, John M. 345
Larsen, Lars 116

Larsen, Laurits 175
Larsen, Mads 130
Larsen, Poul 142
Larsen, Robert 521
Larsen, Søren P. 171
Lassens købmandshandel 211
Lauridsen, Jens 547, 548
Lauridsen, Valdemar 217
Lauritsen, Vilhelm 418,443
Laurits Lopdrups Vinforretning 236
Leffland-Larsen 319
Lejerbo 439
Leragergård 525, 565
Lever, W.H. 297
Lidi 592
Lilliendalsvej 99
Limkilde, Gitte Wallin 579
Linde Allé 210,249
Lindenskov, Connie 465
Lindeskoven 526
Lindstrøm, Inge 550
Lopdrup, Emil 236, 278
Lopdrups Bageri & Café 236
L’Oréal 166,221,536
Lorentzen, Frederikke 193
Ludvig Christensens fotoatelier 234
Lund, Carelius 202
Lund, Esther Nielsine Jakobine 355
Lundgren, Henrik 489
Lydicksen, Augustinus 47
Lykke, Alba Matilde 354
Løberen 540
Lønborg, Adolph 233, 234
Lønborg, Augusta Caroline 136, 233
Lønborg, Christiane 136,233
Lønborg, Conradine 233
Lønborgs Fotoatelier 233

M
Madsen, Jens 499,511

Magdahl-Nielsen, Johannes 268
Magnoliavej 336, 337, 439
Magnusson, Knud 568
Malmio, Veikko 456
Mandrup, Christian Anthon Vilhelm
79
Maren Post 104,448
Marie vej 249
Mars 209
Martinsen, Peter 263
Massey-Harris 467
Matthiesen, Lone 465
Mejerivej 216,248
Mejerivej 8 216
Melgaard, Ebbe 511
Mellemtoftevej 58
Mellemvej 99,106,247,356,358
Mellemvej 4 356
Middelalder 5, 29
Mikkelsen, Alfred 132,307
Mikkelsen, Christen 132,257
Mikkelsen, Leif 132
Missionshuset 38, 260, 435
Mjølnersvej 97
Mohrs gartneri 364, 365. 501, 502
Molested, Rasmus 314,558
Motorgården 283, 473
Motorola 581,582,583
Motorring 3 383
Motorvæddeløbsbanen 283, 436
Mouritzen, Hans Peter 201,235
Murermesterforeningen for Glostrup,
Taastrup og Hedehusene 143
Mølgaard, Jens Christian 217
Møller, Carl 168
Møller, Karl 208

N
Nathan, Michael 579
Nedermark, Charles 358, 364, 375,

395,396, 452,453,514, 567
Nielsen, Anna Martine 206
Nielsen, Anton 183, 186, 187,207,
277, 409
Nielsen, Caja 131
Nielsen, Gert 547
Nielsen, Gudmund 471
Nielsen, Hans 143
Nielsen, Helmer 232
Nielsen, Ib Valdemar 586
Nielsen, Ina-Marie 579
Nielsen, Jens 171
Nielsen, Karl 130,131,133
Nielsen, Karl O. 465
Nielsen, Maren 104, 448
Nielsen, Marie 415,579
Nielsen, Martin 464, 465, 482, 485,
512,513,521,551,552, 567
Nielsen, Nicolaj 195
Nielsen, Ole C. 78,80, 174
Nielsen, Ove (gartner) 131
Nielsen, Ove (stadsbibliotekar) 493,
495, 545, 546, 547
Nielsen, Peder 231,232
Nielsen, Peder A. 143
Nielsen, Peter K. 41
Nielsen, Preben 243
Nielsen & Schmidt 476
Nilsson, Lola 465
Nis Bodega 468
Nissen, Hans Nicolai 36
Nissenske Stiftelse, Den 71,81
Nordisk Lufttrafik A/S 277
Nordre Kirkegård 454
Nordre Ringvej 58, 95, 239, 378,
379,382,402,413,436, 448,
454, 501,507
Nordre Ringvej 16-22 379
Nordre Ringvej 24-28 379
Nordvang 457, 599

Nordvangs Allé 285
Nordvangskolen 171,405, 434, 436,
437, 438, 506, 507, 530, 575
Nybo 129, 132, 133,439
Nyegård, Lise 579
Nyrop, Christopher 72
Ny vej 162,202,203,206,248,429,
450, 534, 539, 540, 583
Nørgaard, J. Ankjær 375, 600
Nørgaard, Ole 508
Nørre Allé 62, 64, 289, 296, 351,
400, 441,466, 481
Nørre Allé 34 441

O
Olgahus 410
Olsen, Hans Peter 204
Olsen, Kaj 465
Olsen, Leif 579
Olsen, Michael 153
Olsen, Nellie 465
Olsen, Niels 153,155,471
Olsen, Otine Vilhelmine Marie 93
Olsen, Rasmus 339
Olsen, Thorleif 468
Omsorgscenteret i Hvissinge 498
Overgaard, Inger 482
Oxbjergvej 501

P
Paul Bergsøes Vej 543
Paul Bergsøe & Søn 367, 371, 373,
389, 529, 535
Pechüle, Emanuel Carl 235
Pechüle, Eva Cathrine 36, 70
Pechüle, Laura 235
Pedersen, Else 225
Pedersen, Frederik Napoleon 225
Pedersen, Knud 225, 226
Pedersen, Lars 188,190

Pedersen, Ole 110
Pedersen, Peder 260,261,262
Pedersen, Søren 198
Pedersen, Aage 218
Peders Kilde 98
Petersen, Albert 286
Petersen, Anders Peter 163, 239, 312,
313
Petersen, Carl Sophus Emil 111, 112,
191
Petersen, Christian 230
Petersen, Emil 111,112,191,289,
290, 291
Petersen, Erik 291
Petersen, Erling 291
Petersen, E. Wiuff 236
Petersen, Grethe 228, 230
Petersen, H.C. 146
Petersen, Helge (kommuneingeniør)
284, 290, 348, 349, 387, 442,
600
Petersen, Helge (direktør) 291
Petersen, Jens Peter 235
Petersen, Julius 141
Petersen, Lauritz 279
Petersen & Nielsen Automobil &
Maskinværksted 231
Petersen, Peter 163,235,239,254,
312,313,375,442
Petersen, Aage 465
Pettersson, Margrethe 206
Peulicke, Christian 243
Pilehave 90, 92
Plambech, Hans Henrik 216
Plejehjemmet Dalvangen 320, 496,
497
Poppelvej 323, 355
Poppelvej 3 355
Poulsen, Carl J. 241
Poulsen, Carl Otto 241

Poulsen, Poul Arne 557
Poulsen, Valdemar Bernhard 112
Premier Is 345, 346, 347, 367, 389,
394,536
Prosch-Jensen. Ejulf 170, 171
Prosch-Jensen, Niels Carl Frederik
169, 170
Præstestien 520
Psykiatrisk Center Glostrup 457
Pædagogisk Central 512
Påfugledrage 527

R
Ragnesminde 139, 220, 221, 342
Ralff, H. 470
Rasmusdatter, Inger 339
Rasmussen, Erik 492, 568
Rasmussen, Laura 316
Rathsack, Carl 130,132,191
Rathsack, Erik 146
Ravnager 45
R.C. Rasmussens Skotøj s-Magas in
241
Realkredit Danmark 585
Reesen, Kathrine 356
Restaurant Byparken 421
Retten i Glostrup 537, 561
Riber, Bertel Friis Thorbjørn 110
Ringgården 97, 381,447
Ringvejskrydset 12, 379, 381, 382,
383, 386, 448, 449, 450, 466,
467
Roed-Sørensen, Bent 476
Rom, Bendt 277
Rose, Freddie 579
Rosenåen 31,350,432,612
Roskilde Landevej 57, 59, 60, 62, 88,
202,214, 247, 248,251,267,
289,303,363,446, 601
Roskildevej 50, 150, 188, 190, 195,

290, 305, 348, 392, 393, 427,
460, 560
Roskildevej 546-552 290
Rygaard, Elisabeth Magdalene Han
sine Vilhelmine 356
Rødehus 222
Røde Vejrmølle 112, 185, 188, 197,
237,410, 476, 477
Røde Vejrmølle Kro 112,185,188,
410
Rømming, Hans Peter 314
Rønnebjerggård 99,555,612
Rådhusgården 89,90,96,136
Rådhushaven 89, 93, 325, 364, 395
Rådhusparken 418,540
Rådhuspladsen 231,564,585
Rådhusvej 98, 118, 136,238,317,
320
Rådhusvej 1 118,238
Rådhusvej 4 317
Raagaard, Jan Peter 186,206
Raagaards købmandsbutik 206, 450

S
Samoa 144
Scandic Hotel 291,536,612
Schade, Axel Peter 191
Schannong, Fritz 93
Schannong,Johan 93
Schiøler, Anna Koch 258
Schiøler, Augusta 222, 223
Schiøler, Sophie 222,223,266,314
Schiøler, Victor 222
Schjær, David 169
Schouboe, Niels 75, 81
Schou, Leo 550,551
Selck, Mogens 438
Siegumfeldt, Hans Henrik Anton 113,
191
Simonsen, Nils 48

Simonsen, Simon 162, 163, 312
Skolevej 64, 172,249,481
Skovvangskolen 518,527,530,531,
532
Skæreri vej 143,249
Skaarup & Jespersen 479, 525
Smedens Hjørne 199, 450
Smørum Herred 72,453,599,601
Sofarækken 552, 554
Sofielunden 58
Sofielundsparken 62
Sofielundsvej 285, 289, 436, 529
Sofielundsvej 23 529
Solgården 130,446,448,612
Solvangen Børnehave 441
Solvangsbanen 323, 422
Sol vangskvarteret 352
Solvangsparken 95, 322, 422, 423
Solvangsvej 95,218,309,323,334,
338
Solvangsvej 15 309
Solvangsvej 23 218
Solvej 130,131,133,192,248,350,
408, 420, 482, 556
Solvej 1 420
Sommerbyen Ejby 507, 508
Sommerfeldt, E.J. 150
Sommer, Karl 335
Sophienlund 110,143
Sortevej 64
Sortsø, Niels Georg 214,379,461,
488, ,500,514
Special- og Fabriksarbejdernes
Fagforening for Glostrup og
Omegn 302
Spirgården 66,365,613
Sports vej 45, 96
Sprechler, Ulrich Fritz Jacob 191
Spurve vej 285
Stadionkvarteret 379, 457

Stadionvej 97,402,413,414,471,
482,613
Statenegården 507
Statenevej 64
Statens Civile Luftværn 386, 387,
388
Stationsparken 165, 219, 220, 249,
302, 476, 536,613
Stationsvej 88, 127, 130, 145, 146,
149, 164, 165, 175, 186, 189,
202, 203,207,211,212,213,
214, 223,224, 227, 247, 248,
303,350, 432,441,447,450,
493
Stationsvej 5 127, 227
Stationsvej 7 145, 146
Stationsvej 9 223, 493, 613
Stationsvej 12 130
Stationsvej 22 202
Stationsvej 23 186
Stationsvej 25 212, 213
Steen-Jørgensen, H.C. 211
Stenager 45,499,526,613
Stendis, Christian 209
Stig L. Anderssons Tegnestue 539
S-tog 426, 430
Store Stenfugl 518
Strafanstalten i Vridsløselille 190
Strange, Ernst 245
Strukturreformkommissionen 577
Stub, Carl Frederik 122, 158, 271
Stående og Liggende Høne 569
Sundt, Hermann 196
Sunlight 142,297,298,299,300,
301,389,535
Superbrugsen 196, 205, 215, 250,
356
Svendsen Christiansen 148
Svendsen, Svend 420
Sydvestvej 21, 130, 131, 165,248,

260, 432,433,495,510, 521,
539, 540,581,582,586,587,
588
Sydvestvej 3 130
Sydvestvej 7 260
Sydvestvej 27 131
Sætter-Lassen 277
Søht, Hans Frederik 111
Søndergaard, Carl Herman Christian
sen 322
Søndervangkvarteret 16,98
Søndervangskolen 133, 439, 440, 531
Søndervangsvej 439
Søndre Ringvej 97, 166, 248, 342,
381,382,432,433,439, 448,
540, 594
Sørensen, Albert 198,199
Sørensen, Alfred 145,146
Sørensen, Carl 144
Sørensen, Christian H. 243
Sørensen, C.Th. 424
Sørensen, J.C. 105,107
Sørensen, Jens Peter 196, 198
Sørensen, Niels Frederik 256
Sørensen, Per 589
Sørensen, Peter 579, 588

T
Tandrup, Jens 592
Teknisk Forvaltning 97, 387, 442,
444, 495,545,587,613
Thim, Otto 176, 223, 224
Thims boghandel 409
Thomsen, Rudolf 146,358
Thomsen, Stephan Marius 310,378,
388,389,419, 420, 475
Thor 289
Tofte, Ejvind 7, 18, 465, 565, 600,
601
Toftes gartneri 16

Toftevej 97,229,350,351
Togsverd-Hansen, Frits 182
Trævarefabrikken Arbus 144
Turistpavillonen 185, 189, 190,390,
391,402, 421
Tvede, Gotfred 136,220
Tværvej 99, 159,247,311
Tyskervejen 383
Tøffelmagemes Træskæreri 143, 249

u
Udlodsstien 507
Uglebjerg, Preben 438
Ungdommens Fællesråd 413
Ungdomscenteret i Glostrup 326

V
Vandtårn (gamle) 155
Vandtårn (nye) 472
Vejlehus 127,149,227
Vestbroen 166, 426, 431,433, 456
Vestegnen 11, 13, 14, 26, 65, 73, 76,
79, 129, 197, 201,313,315,
372,378,427,479, 501,502,
505,555,556,557, 599, 601,
603
Vestegnens Brandvæsen 475, 477,
555,557,576
Vestegnens Harmonikaklub 564
Vestergård 99, 449, 467, 613
Vestergårdsvej 99, 449
Vesterhus 163,239
Vesterled 85, 139,342,343,344
Vestervangkvarteret 423, 440, 487
Vestervangskolen 439, 440, 572
Vestervej 97,99, 100, 105, 106, 130,
153, 194, 195, 198, 199, 205,
215,247,382,384, 448
Vestervej 2 105
Vestervej 12 384

Vestervej 14 130
Vestervej gård 97
Vestforbrænding 474, 506, 508, 599
Vestskoven 500, 502, 503
Vestvolden 57, 125, 150, 152, 166,
202, 305, 600
Vibeholm 473
Vikingetid 5, 29
Vilain, Frederik Albert 200, 211
Vilstrup, Christian Julius Bølling
193,407
Vinkelvej 225, 226, 248, 263, 336,
536, 538
Vældegård 525

w
Warming, Lotte 553
Wehler, Peter 557
Wenck, Heinrich Emil Charles 164
Wennikes købmands- og isenkrambutik 205
Wiberg, Albert Christian 111
Wienike, Carl Georg Ludvig 119,
173,352
Wienike, Dorthea Margrethe 351
Willumsen, Axel 333
Windfeld-Schmidt, Jørgen 355, 356,
357
Winkel, C.T. 501
Winkel, R.W. 253, 304
Winther, A.E.L. 108,109,241
Winther, Ernst 321,358,436
Wognsen, Christian 131,132
Wohlleben, Marius B. 118
Wohlleben, Tekla 118, 167
Woldbye, Erik 192
Wolff, Bent 465, 586

Y
Yngre Stenalder 5, 15

Ypyä, Martta 456
Ypyä, Ragnar 456

z
Zonegården 555
Zonen 99,555

Æ
Ældrecenter Sydvestvej 587, 588
Ældre Stenalder 5, 11, 13

0
Ørhem, Flemming 579
Ømebjergvej 96,140,141,249,471,
535
Ømebjergvej 1 140
Ømevej 285
Østbroen 166,293,363,426
Østbrovej 481,589,591
Østerbye, J. Due 475, 476
Østervangbaneme 277
Østervangkirken 496,514,516,517,
601
Østervej 12,64,71,95,96,99,107,
119, 158, 159, 173, 195,201,
205,215,238, 247, 256, 267,
311,323,349,357,382,445,
568
Østervej 2-4 267
Østervej 6 71
Østervej 8 95, 568, 614
Østervej 9 107, 173,256,349

lostrups historie har formet sig meget
anderledes end de øvrige bysamfunds
på Vestegnen.

Så tidligt som i 1880’erne, medens naboerne endnu
sov tornerosesøvn, begyndte en imponerende udvikling, som i løbet af en generation ændrede den gamle
landsby for altid: Glostrup var blevet en forstad med
alt, hvad dertil hører.
For at forstå byens baggrund vender vi tilbage til de
første oldtidssamfund, og derfra følger vi udviklingen
over landsbyens grundlæggelse med kirke og gårde i
1100-tallet.

Vi hører om Glostrups besættelse under Napoleons
krigene, og den stærke udvikling på skoleområdet fra
1700-tallet og frem bliver grundigt behandlet.
Det spirende lokale demokrati i 1800-tallet foldes
helt ud, og byens spændende historie fortsættes op
i 1900-tallet, over tysk besættelse til de gode tider
efter 2. verdenskrig.
Bogen slutter så sent som i 2008.

