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DAMHUSTORVET FORNYES
For nylig blev de endelige planer for Dam-

hustorvets fornyelse vedtaget, og med dem 

kommer der forhåbentlig nyt liv til torvet, der 

altid har markeret overgangen mellem Rødovre 

og København. Men det er langt fra første gang, 

der har været store planer for det lille torv. Læs 

om de første drømme for torvet og om de nyeste 

på bagsiden og på side 4.

MOR TIL EN RIGTIG RØDOVREPIGE
Lisbeth Zornig Andersen voksede op i en noma-

defamilie og føler ikke, at hun har et sted hun 

selv kommer fra. Men det har hendes børn, der  

er tæt knyttet til Rødovre. Og det er en lettelse at 

se sine børn have hjemme et sted, hvor der er 

trygt og højt til loftet, mener hun. Læs interview 

med Lisbeth Zornig Anderns på side 12.

10

KORT NYT

Ophavsretten til indholdet i magasinet tilhører Rød-

ovre Kommune. Artiklerne må frit gengives med 

nøjagtigt kildeangivelse, dog må teksterne ikke gøres 

til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse. 

Magasinet er trykt på papirtypen ’Pureprint’, der 

stammer fra bæredygtigt skovbrug og som er 100 

procent genanvendeligt og bionedbrydeligt.  Se mere 

på www.pureprint.dk.

4 Flot og trafiksikker indgang til Rødovre

5 Rødovres pædagoger er  

sjældent helt alene

6 Idrætsforeningerne føler sig styrket

7 Grafik: Find idrætsanlæggene  

i Rødovre

8 “Her føler jeg mig ikke  

som en sportsfreak”

10 Institutionsbørn får professionel hjælp 

til at hoppe, rulle og kravle 

11 Vidste du...?

12  Rødovre er hverken  

ghetto eller Gentofte

14 Det sker i Rødovre

16 De store drømme for det lille torv

TAL OM MORS ELLER FARS SYGDOM
Omkring 50 børn har indtil nu fået gavn af Rødovres samtale-

grupper for børn, der har forældre med angst, depression 

eller andre psykiske vanskeligheder. Her har børnene lært 

at sætte ord på deres følelser i stedet for at reagere vold-

somt, når de er kede af det. Og de mange positive tilba-

gemeldinger viser, at det har gjort en stor forskel for 

børnenes trivsel. Dette forår oprettes der igen en 

række hold for børn, der har brug for at snakke om, 

hvordan de klarer udfordringen ved at have psykisk 

sygdom inde på livet. Vil du høre mere om grupperne 

eller melde dig til, kan du kontakte Julia Ahlbom på 29 36 

87 16 eller på julia.ahlbom@rk.dk. Du kan også kontakte 

en lærer eller pædagog på din skole, der kan hjælpe dig 

videre.

RØDOVRE KOMMUNE FÅR MEDHOLD
Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort alle de tre klage-

sager, som er indgivet i forbindelse med lo-

kalplanen for omdannelse af Damhusparken, 

Damhuskroen og Damhustorvet. Rødovre 

Kommune har fået medhold i alle sagerne. Et 

meget stort flertal af Kommunalbestyrelsen be-

sluttede i december 2015 en ny lokalplan, der giver mulighed 

for at bygge nye boliger, en offentlig park og stor legeplads på 

den forladte grund, som tidligere husede Damhus Tivoli. 
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BEVÆG DIG I RØDOVRE
Elsker du at dyrke idræt eller bare bevæge dig 

sammen med andre? Så har Rødovre masser at 

byde på, og meget foregår endda i kommunens 

institutioner. Læs temaet ’Bevæg dig i Rødovre’, 

hvor du blandt andet kan høre om, hvordan 

småbørnene får motorisk træning for at blive 

skoleklar. Du kan også læse om, hvordan 

idrætsforeningerne har det, og få et overblik 

over Rødovres idrætsfaciliteter - fra hal til park-

ourbane. Det er på side 6-11.  

NU BYGGES IRMABYENS NYE DAGINSTITUTION 
Den første februar flyttede de første beboere ind i IrmaByen, og 

snart får de også en børneinstitution lige om hjørnet. Kommu-

nalbestyrelsen har nemlig nu nikket til, at arbejdet med at bygge 

institutionen kan gå igang. Institutionen bliver bygget over to år, 

men allerede i 2018 er det planen, at den første 

halvdel skal stå færdig, så de første børn kan 

starte i institutionen. Resten af de i alt 180 børn 

følger trop i 2019. Der er i alt sat 44 millioner 

kroner af til at bygge institutionen.
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MILDE VINTRE GIVER FLERE ROTTER 
Hele Danmark oplever i disse år en generel stigning i 

antallet af rotter, og det gælder også Rødovre. Flere 

milde vintre i træk kan være en del af årsagen, 

men nye skærpede regler for, hvordan man må 

lægge gift ud forebyggende, kan også have 

spillet ind. For at komme problemet til livs, 

er Rødovres miljøkontor netop nu i gang med 

at udvikle nye metoder til at spore rotterne på, 

så man hurtigere kan finde frem til det sted, hvor de kommer 

op af kloakken. En enkelt rotte kan nemlig nemt afstedkomme 

mange anmeldelser fra husejere, hvis rotten er løbet fra have 

til have. Du kan hjælpe ved at anmelde rotter hurtigt. Det kan 

du gøre 24 timer i døgnet. Søg på ’rottebekæmpelse’ på rk.dk 

og se hvordan.



NYHEDER NYHEDER

Rødovres pædagoger er sjældent helt alene
Ny undersøgelse viser, at 
pædagogerne på størstedelen af 
stuerne i Rødovre Kommunes 
institutioner ikke er alene med en hel 
børnegruppe på noget tidspunkt i 
løbet af dagen

Pædagogers alenetid har været en stor diskus-

sion på landsplan, og derfor besluttede Kom-

munalbestyrelsen i Rødovre, at de lokale forhold 

skulle undersøges. 

Situationen i alle kommunens 23 institutioner 

med i alt 129 stuer og relevante fællesrum er nu 

blevet undersøgt, og institutionerne har selv 

lavet den systematiske registrering af deres 

hverdag. 

Undersøgelsen viser, at pædagogerne på 84 

procent af stuerne på intet tidspunkt i løbet af en 

dag er alene med en hel børnegruppe. Un-

dersøgelsen blev gennemført i november, 

der er en gennemsnitsmåned i forhold til 

sygdom.  

Men undersøgelsen viser også, at der er 

plads til forbedring, for på fem procent af 

stuerne, oplyser en pædagog, at han eller 

hun på et tidspunkt i løbet af dagen har 

været alene med en hel børnegruppe uden 

at kunne tilkalde hjælp. Dog har alenetiden 

sjældent overskredet en halv time.  

Resultatet af undersøgelsen er allerede 

blevet præsenteret og drøftet med ledere og 

medarbejderrepræsentanter fra daginstitu-

tionerne, og nu vil man arbejde videre med 

mulige løsninger på problemet.

UNDERSØGELSEN AF ALENETID
84 procent af stuerne har oplyst, at de ikke 

har haft alenetid i løbet af dagen

11 procent af stuerne har oplyst, at der har 

været alenetid, men med mulighed for at 

tilkalde hjælp

5 procent af stuerne har oplyst, at der har 

været alenetid uden mulighed for at tilkalde 

hjælp. Størstedelen af alenetiden har været 

under en halv time.

I undersøgelsen er det defineret, at der som 

udgangspunkt ikke er tale om alenetid, hvis 

det pædagogisk er valgt at dele en børne-

gruppe i mindre grupper, eller hvis en med-

arbejder er alene, fordi en kollega udfører en 

arbejdsopgave i forhold til stuen, f.eks. skifter 

ble på et barn.

Flot og trafiksikker indgang til Rødovre
Hvert år afholdes der ToolCamp i Viften, hvor 

Rødovres 6. klasses-elever får mulighed for at 

tage opfinderhatten på. Dette år blev de lokale 

vindere ’Cykeleksperterne’, der består af fire 

piger fra 6. y på Nyager Skole - Cecilie, Veronica 

og to gange Josefine. De havde opfundet et cy-

kelsæde og -håndtag med varme. 

“Vi tror på, at det er noget, der kunne få flere til 

at cykle i stedet for at tage bilen. Og vores sæ-

devarmere kører på grøn energi, fordi cyklen er 

en el-cykel,” forklarede den ene Josefine. Pi-

gerne har som en del af opgaven lavet en plan 

over, hvordan cyklen skal bygges. Og det ar-

bejde skulle ende med at give pote hele to 

gange. 2. marts viste de nemlig også deres idé 

frem på Den Nationale ToolCamp i Bella Center, 

og her vandt de Kollaborationsprisen for godt 

samarbejde.  

ToolCamp blev for første gang afholdt i Rødovre 

i 2013, men har nu bredt sig til hele landet.

Nu investerer Rødovre Kommune i en flot og 

mere trafiksikker indgang fra København med 

en omfattende renovering af Damhustorvet og 

Roskildevej ud for torvet. Over de seneste år har 

der været flere meget tragiske trafikuheld på 

strækningen, og derfor er hovedformålet med 

renoveringen også at tage farten af bilerne og 

skabe større trafiksikkerhed. 

Et andet ønske er at få et torv, der fremmer de-

tailhandlen og livet på torvet, og skaber  

bedre sammenhæng til Damhuskroen og 

Damhussøen. 

Det har været en lang proces med omfattende 

analyser og dialog med naboer og de lokale 

Rødovre Kommune investerer næsten 
30 millioner kroner i bedre 
trafiksikkerhed og forskønnelse af 
Damhustorvet og Roskildevej.

erhvervsdrivende. Et lokalt ønske har været, at 

der skulle være parkeringspladser nok ved tor-

vet, og det har også ligget Kommunalbestyrel-

sen meget på sinde, at der blev taget hensyn til 

dette. 

UNDERSØGELSE AF FLERE P-PLADSER
På torvet kommer der desuden en lille plads og 

et trafikstyret vandelement, så vandsprøjtene 

bliver styret efter støjniveauet på Roskildevej. I 

sommerhalvåret vil det fungere som en støjvæg 

mod vejen. Der bliver også klargjort til, at der 

eventuelt senere kan blive opstillet en pavillon, 

med for eksempel en ny café. 

På trods af de nye aktiviteter kommer der kun 

fire færre p-pladser på selve torvet i forhold til i 

dag, og der bliver desuden etableret 21 nye p-

pladser på Hvidovrevej. Kommunalbestyrelsen 

har desuden igangsat et projekt, der skal under-

søge mulighederne for endnu flere p-pladser på 

Damhus Boulevard. Desuden er man allerede i 

gang med at undersøge, hvordan den næste 

etape af Roskildevej, efter torvet, kan blive 

forskønnet.

Læs også om Damhustorvets historie på bagsiden.

RENOVERING AF DAMHUSTORVET
Arbejdet på Damhustorvet bliver udført fra 

maj 2017 til december 2017. Den næste etape 

på Roskildevej - fra Damhustorvet til og med 

krydset ved Veronikavej - skal nu projekte-

res. Anlægsarbejdet er planlagt til at gå i 

gang i foråret 2018. 

Det er planlagt at hele strækningen mellem  

Damhustorvet og Tårnvej skal forskønnes, 

fordelt på fem etaper. 

Rødovres små opfindere 
vandt pris i Bella Center

VINDERE Pigerne fra 6.y på Nyager Skole tager imod prisen for bedste opfindelse på ToolCamp i Viften. I marts 
viste de også ideen frem på Den Nationale ToolCamp i Bella Center og vandt en pris for deres samarbejde.
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Hvordan trives idrætsforeningerne, og er det en 

god oplevelse at bruge Rødovres mange kom-

munale idrætsfaciliteter? Det var de to centrale 

spørgsmål, da Rødovre Kommune spurgte 

medlemmer, trænere og ledere af idrætsfor-

eningerne om deres mening.

Undersøgelsen er en del af et løbende arbejde 

med at forbedre samarbejdet mellem kommune 

og idrætsforeninger - et arbejde, der blev sat i 

gang, da Danmarks Idrætsforbund i 2013 påvi-

ste, at Rødovre scorede lavt i forhold til forenin-

gernes tilfredshed med kommunen.

Ifølge den nye undersøgelse er der imidlertid 

god grund til tilfredshed, men også plads til 

forbedringer. 68 procent af de adspurgte mente 

nemlig, at de var blevet styrket som forening 

over de sidste par år. 60 procent mente, at sam-

arbejdet med kommunen omkring idrætsfacili-

teterne var tilfredsstillende. Undersøgelsen in-

deholdt desuden en lang række spørgsmål om, 

hvor foreningerne så udfordringer, og hvor de 

ønskede forbedringer.

“Dét undersøgelsen fortæller os er, at forenin-

gerne som udgangspunkt har det godt. Men den 

giver os også en masse værdifuld viden om, 

hvor der er brug for, at vi som kommune sætter 

ind og gør forholdene endnu bedre,” siger Rød-

ovres kultur- og fritidschef, Henning Elmelund.

DROP RØDOVRE-JARGONEN
Poul Lundberg, der er formand for Fællesrepræ-

sentationen for Idrætsforeninger i Rødovre (FIR) 

oplever også, at foreningerne i dag er styrkede 

i forhold til de hårde år under finanskrisen. Han 

sætter desuden pris på, at Rødovre Kommune 

har sat denne undersøgelse i søen.

“Det kan ikke roses højt nok, at kommunen 

forsøger at finde ud af, hvordan vores vilkår er. 

Men derfor er det også en skam, at flere ikke 

har svaret, for det betyder at man må være 

mere forsigtig med at konkludere på resulta-

terne,” siger Poul Lundberg, med henvisning til 

at kun 37 procent af de adspurgte hos forenin-

gerne har svaret.

Når det er sagt, så har han dog bemærket, at 

personalet på idrætsanlæggene generelt er 

blevet mere servicemindede. Her har man netop 

arbejdet med kommunikation og adfærd, og 

blandt andet fralagt sig den lidt hårde jargon, 

som sommetider gav dårlige oplevelser hos 

brugerne, oplyser Henning Elmelund. Og den 

jargon kender Poul Lundberg ganske godt.

“Der er en særlig Rødovre-jargon, der kan være 

meget direkte og en anelse uforskam-

met. Den er kommunens folk nu 

blevet bedre til at fralægge sig, 

men den findes også i 

idrætsforeningerne og hos 

medlemmerne. Så hvis man 

skal forbedre kommunika-

tionen, så skal det gå begge 

veje,” siger han som en opfor-

dring til sit eget bagland.

SAMARBEJDE MED KOMMUNEN
Det skal netop være et samarbejde at skabe 

gode vilkår for foreningerne, mener Poul Lund-

berg, der mener undersøgelsen bør følges op af 

en individuel indsats over for hver enkelt for-

ening fra kommunens side. Derudover bider han 

mærke i, at selve faciliteterne og udnyttelsen af 

dem er noget af det, flest har svaret bør priori-

teres højt fremover. Og her ser han også forny-

else af hallerne og adgang døgnet rundt, som et 

naturligt skridt for at komme dette i møde.

Ifølge Henning Elmelund er Rødovre rigtig godt 

med, når man ser på antallet af idrætsanlæg i 

forhold til indbyggertal, og renovering af dem er 

noget, der bliver prioriteret på kommunens 

budget hvert år. 

“Med hensyn til tilgængeligheden til vores faci-

liteter er forholdene og mulighederne 

også blevet bedre, men vi er ikke i 

mål endnu. Vi lytter til forenin-

gerne, og det næste vi skal i 

gang med er også netop at 

pege på, hvor vi især skal gøre 

ekstra indsats for at få styrket 

samarbejdet,” siger han. 

Det skal være rart at komme i 
sportshallen. Som en del af et løbende 
arbejde med at forbedre samarbejdet 
mellem idrætsforeningerne og 
Rødovre Kommune, er foreningernes 
tilfredshed og tilstand derfor nu blevet 
undersøgt.

Idrætsforeningerne føler sig styrkede
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1. ISLEVBADET, Nørrevangen 8: 25-meterbassin, seks baner og et motionssrum

2. UDENDØRS FITNESSBANE, ved Stadionhallerne.

3. RØDOVRE STADIONHALLER, Elstedvej 40: To haller (herunder en håndboldhal), tre udendørs fodboldbaner, 

løbebane med lys og en kunststofgræsbane (på Horshøjvej). 

4. KONDIBANEN PÅ VESTVOLDEN, nord for Jyllingevej: 1,6 km udendørs forhindringsbane. 

5. DEN RØDE BARAK, Jyllingevej 128: Klubhus og ti udendørs petanquebaner.

6. MULTIHALLEN, Tæbyvej 3: Indendørs skaterbane, volleybane, klatrevæg med mere.

7. CYKELUDFORDRINGSBANEN PÅ VESTVOLDEN, ud for Lucernevej.

8. UDENDØRS FITNESSBANE, ved Sundhedscentret, Egegårdsvej 77.

9. RØDOVRE SKØJTEARENA, Rødovre Parkvej 425: Arena, træningshal og tennishal 

med tre baner.

10. RØDOVREHALLEN, Rødovre Parkvej 425: Fire haller, lokaler til bordtennis, 

kampsport, vægtløftning og billard, samt motionsrum. Udendørs fodboldbane og 

cindersbane.

11. RØDOVRE TENNISANLÆG, Rødovre Parkvej 475: Ni tennisbaner med grus.

12. HJERTESTIEN OG SUNDHEDSSPORET, ved Vestvolden ud for Rødovre Parkvej. 

Hjertestien er 3,6 km motionssti med skiltning. Sundhedssporet er 2,3 km 

løbe- eller gårute med plancher, der giver mulighed for at aflæse dit 

kondital. 

13. ESPELUNDEN IDRÆTSANLÆG, Korsdalsvej 100: En stadionbane, 

fem 11-mandsbaner, seks 8-mandsbaner, fire 5-mandsbaner, to 

kunststofgræsbaner, en grusbane og en skaterhockeybane. 

14. PARKOURBANE, Milestedet Ungdomshus, Nørrekær 8. 

15. VESTBAD, Nykær 26: Badeland, wellness og motions-

center. Fra maj 2018 desuden 25-meterbassin, dybvands-

bassin og med tiden også nyrenoveret friluftbad.

 16. UDENDØRS FITNESSBANE OG PARKOURBANE, ved  

   Vestad/Kærene. 

Find idrætsanlæggene i Rødovre

BLIV HØRT Undersøgelsen af idrætsforeningernes forhold blev lavet 
i november. Her kunne ledere, trænere og medlemmer svare på 
spørgsmål om idrætshallerne og samarbejdet med kommunen. Her 
er det U14-pigerne fra Rødovre HK, der spiller i Stadionhallen. 

VIL DU DYRKE 
SPORT?

Husk du kan finde  mange af 

Rødovres idrætsforeninger på 

fir.dk. FIR er en paraplyorgani-

sation for Rødovres 

idrætsforeninger. 
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“Her føler jeg mig ikke som en sportsfreak”
To morgener om ugen står der 
‘træning’ på skoleskemaet for 
idrætsklasserne på Valhøj Skole. 

Fødder finder ind mellem ribberne og hesteha-

ler fejer mod gulvet. 

“Bliv stående sådan, spænd i benene,” lyder det 

fra træner Flemming Skaalum, og de tre piger 

på række, der står med hænderne plantet på 

Rødovrehallens gulv og fødderne bagud og 

opad mod ribben, spænder alt hvad de kan. 

Det er onsdag, og vi er midt i den morgentræ-

ning, der to gange om ugen er en del af under-

visningen for eleverne på Valhøj Skoles 

idrætslinje. 

De elever, der dyrker fodbold, håndbold, ta-

ekwondo, ishockey eller kunstskøjteløb, træner 

på hver deres hold andre steder i Rødovre. Men 

her i Hal 4 i Rødovrehallen gælder det lige nu 

den generelle fysiske træning, som er for alle de 

elever i idrætsklasserne, der dyrker en anden 

sportsgren - om det så er gymnastik, dans, 

ridning, trampolin eller inlineskating.  

ALLE HAR BRUG FOR STYRKE
Efter en fælles opvarmning, går holdet hurtigt 

videre til intervaltræning, og herefter øvelser, 

hvor de skal hjælpe hinanden med at spænde 

de rigtige steder under en håndstand. For 

selvom styrke og smidighed også står højt på 

dagsordenen, så er kropsbevidsthed vigtigt.

“Det er jo ens for alle sportsgrene, at jo stærkere 

du er, og jo bedre du kender din krop, des bedre 

har du mulighed for at blive,” forklarer Flem-

ming Skaalum.

I dag har flere nye elever sluttet sig til holdet. En 

af dem er Victor Jensen på 12 år, der går i 6. 

klasse på Rødovre Skole. Han overvejer at søge 

IDRÆTS- OG BEVÆGELSESSKOLE
Valhøj Skole har generelt fokus på bevæ-

gelse i undervisningen i alle skolens klasser 

- også før 7. klasse. 

Til skolen hører også en Idræts-SFO, hvor 

der er mange tilbud inden for bevægelse 

og sport.

MORGENTRÆNING Eleverne fra Valhøj Skoles idræts-
linje har morgentræning på skoleskemaet to gange om 
ugen. Her er det generel fysisk træning i Rødovrehallen, 
mens andre elever har træning inden for fodbold, hånd-
bold, taekondo, ishockey  og  kunstskøjteløb.

IDRÆTSLINJEN PÅ VALHØJ SKOLE
Der optages hvert år 24 elever på idrætslin-

jen på Valhøj skole, der går fra 7. til 9. klas-

se. Ansøgningsfristen for optagelse er i år 3. 

april og inden da skal eleven have deltaget 

i morgentræning mindst én gang. Den fin-

der sted hver mandag og onsdag. 

Der er altid flere ansøgere end pladser, og  

nye elever optages ud fra en samlet vurde-

ring, hvor motivation - både i træning og 

skolearbejde - samt træningsniveau, klub-

tilhørsforhold og køn tages i betragtning for 

at sammensætte en velfungerende klasse. 

Se mere på valhoj-skole.skoleporten.dk.

ind på Valhøj Skoles Idrætslinje fra næste år, 

også selvom det betyder, at han skal starte på 

en nye skole.

“Jeg spiller badminton i min fritid, men jeg sy-

nes det er dejligt, at de her passer træning ind i 

skoletiden. Også fordi man så ikke bare skal 

sidde stille hele dagen,” siger han. En kammerat 

fra hans klasse spiller fodbold og har også over-

vejet at søge ind. 

“Det ville være fedt, hvis vi kunne gå sammen,” 

siger han. 

IKKE LUKKET UDE AF FÆLLESSKABET
For selv om idrætsklasserne består af elever, der 

ofte dyrker deres sport uafhængig af klasse-

kammeraterne, så kan alle sætte sig ind i, hvor-

dan de andre har det. Og især hvorfor de nogle 

gange vælger en fødselsdag eller et socialt ar-

rangement fra på grund af sporten, forklarer 

Julie Jaqué, der er gymnast og går i 9. klasse på 

idrætslinjen. Hun skiftede i sin tid fra en skole i 

Herlev til Valhøj Skole. 

“På min gamle skole var der meget af det so-

ciale, som jeg ikke kunne komme til. Men her 

føler jeg mig ikke lukket ude af fællesskabet på 

grund af min sport. Her føler jeg mig ikke som 

en sportsfreak.” siger hun og griner. 

SPEJLE SIG I KAMMERATER
Og ifølge Valhøj Skoles leder, Bo Slemming, så 

oplever mange af de elever, der starter i idræts-

klasse, at de kan spejle sig i de andre elever på 

en måde, som de ikke kunne i deres gamle 

klasse. 

“Men derfor gør vi alligevel et stort stykke ar-

bejde for at sikre, at det sociale fungerer godt i 

idrætsklasserne. For eleverne kommer rigtig 

mange steder fra, og de starter i en alder, hvor 

det måske roder lidt i deres hoveder i forvejen,” 

siger han. 

Han fortæller, at det også er en lettelse for 

mange af eleverne, at noget af træningen nu 

ligger i skoletiden, hvor de måske før har været 

vant til at skulle nå det om morgenen inden de 

mødte i skole. For eleverne er meget ambitiøse 

omkring deres sport.

“Men når det er sagt, så betragter vi os ikke som 

en fødekæde, der skaber professionelle idræts-

folk. De lærer at dyrke sport her, men de lærer 

også, hvad det vil sige at være en del af fælles-

skabet og af en helt almindelig folkeskole,” siger 

han. 
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Atletikmesterskaber for 
skoleelever i Rødovre
Igen i år afholdes lokale mesterskaber i Sko-

leatletik i Rødovre. Det sker over tre dage den 

16., 18. og 23. maj og foregår på Rødovre 

Atletikstadion. Her inviteres kommunens 3., 

5. og 7. klasser til at prøve kræfter med løb, 

spring og kast og at dyste mod jævnaldren-

de. Man regner med at mere end 1000 sko-

leelever vil være med til stævnet, der er op-

stået som et samarbejde mellem Dansk 

Atletik Forbund, Børne- og kulturforvaltnin-

gen, folkeskolerne i kommunen og idrætsfor-

eningerne Orient og Rødovre Atletik Club. 

Rødovres skoleatletikstævne er også en del 

af Skole OL. I foråret afholdes en lang række 

lokalstævner i hele landet, hvor eleverne 

kvalificerer sig til det store finalestævne i 

Ceres Park og Arena i Aarhus 13.-17. juni. 

Nu kan du tilmelde dig 
Rigtige Mænd-løbet

Du er inviteret med i Sjakket, når nye Rigtige 

Mænd går i Lindy, Hammer og de andres 

fodspor på DR1. Du kan nemlig følge den 

samme træning på rigtigemænd.dk og del-

tage i et Rigtige Mænd-løb den 24. maj. Det  

tilmelder du dig også ved at gå ind på hjem-

mesiden. Op til løbet kan du desuden træne 

med Rødovre Atletik Club, som sikrer, at du 

bliver klar til strabadserne. Første gang er 

den 6. april, hvor du skal møde omklædt på 

Rødovre Stadion klokken 17 - og herefter 

samme tid hver mandag og onsdag.



BEVÆG DIG I RØDOVRE BEVÆG DIG I RØDOVRE

SPRING RIGTIGT I flere af Rødovres daginstitutioner får 
børn og voksne nu hjælp af professionelle trænere fra 
ROG til at lave gymnastik og motorisk træning. Her er 
det børnene fra daginstitutionen Rønneholm, der prøver 
kræfter med tumleredskaberne. 

Vidste du...?

...at Rødovre Kommune hvert år fejrer de frivillige ledere 
samt de dygtigste idrætsudøvere ved to store fester? 

Den ene holdes for ungdommen i Viften og den anden for de voksne i Rødovrehallen. 

Her takker vi for indsatsen, og hylder samtidig alle de idrætsudøvere som har opnået et 

dansk- nordisk- europæisk eller verdensmesterskab i det forløbne år. 

...at Rødovre også har en idrætsforening for børn med 
særlige behov eller handicaps? 

Den hedder Idrætsforeningen Espelunden og her kan man gå til karate, trampolin, 

parkour, el-hockey, gymnastik, fodbold og tennis. Du kan se mere på ifel.dk.

...at du fortsat kan svømme og træne i Vestbad i 2017, selv 
om der bliver bygget om?

Det store bassin er ganske vist lukket lige nu, men badeland er fortsat åbent og motions-

rummet er også åbent, dog i nye lokaler. Se mere på Vestbad.dk. 

...at IrmaByen har fået sin egen motions-app?

Udvikingsfirmaet bag Rødovres nye boligområde IrmaByen har nemlig lavet deres egen 

motions-app, der viser en løberute i området og øvelser, du kan lave undervejs. Der tilføjes 

flere ruter til app’en, efterhånden som området gradvist bliver forvandlet fra byggeplads 

til bogliområde. 

...at du da selvfølgelig kan spille krolf i Rødovre?

Krolf er en blanding af golf og kroket, og er de sidste år blevet meget populært. I Rødovre 

findes en krolfbane ved Plejehjemmet Engskrænten, og hos foreningen Aktiv Fritid, der 

arrangerer fysiske og sociale aktiviteter for seniorer, kan du melde dig til et krolfhold. Se 

mere på afrodovre.dk. Også Ældresagen i Rødovre har et kroflhold.
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Det kan se farligt ud, når lille Alma kravler højt 

op i ribben og springer ned på madrassen. Men 

øvelse i at kravle, hoppe og rulle er nødvendig 

for at blive motorisk klar til at starte i skole. Det 

mener i hvert fald Natalie Sand, der er den ene 

af de to trænere bag ‘ROG DayTime’, der er et 

tilbud om gymnastikforløb til børnene i Rødov-

res institutioner. 

Hun og kollegaen Tine Høeg Madsen underviser 

begge i Rødovre og Omegns Gymnastikforening 

(ROG), og foreløbig har de været ude i tre af 

Rødovres daginstitutioner med deres nye tilbud 

til småbørnene. 

Men endnu fire institutioner har allerede nu 

bedt om at få et forløb.

“Vi begyndte på det her, fordi vi gerne vil gøre 

noget for at hjælpe børnene i Rødovre ved at 

lægge grunden til, at de får succes med at bruge 

deres krop. Men vi gør det også for, at de skal 

blive klar til de krav, der er i skolen,” siger Nata-

lie Sand. Og her taler hun ikke kun om at kunne 

deltage i gymnastiktimerne, men også om at 

kunne være med til at lege i frikvartererne, og 

for eksempel at have kræfter nok i ryggen til at 

kunne klare at sidde ordentlig på en stol og lære 

noget en hel dag. Desuden vil ROG DayTime 

gerne sætte fokus på, at motorisk træning også 

har stor indfyldelse på, hvordan børnene udvik-

ler sig sprogligt og intellektuelt, forklarer hun.

MAN SKAL VIDE HVAD MAN GØR
“Vi mener det motoriske arbejde bør starte lige 

så snart, man er blevet født, men ofte mangler  

der aktiviteter for de 0-3 årige. Men der kan vi så 

tilbyde mange års erfaring med at træne børn i 

alle aldersgrupper,” siger hun. 

For hvis man ikke har den nødvendige viden, så 

vil man som voksen ofte blot hjælpe barnet vi-

dere, når de skal over en forhindring, i stedet for 

at give det redskaberne til at klare det selv, for-

klarer hun. Og det er netop denne viden, der har 

fået Jeanette Videcrantz, der er leder af Børne-

huset Tjørneparken til at takke ja til et forløb.

“Pædagogerne kan godt have bevægelse som et 

fokusområde, men de er ikke gymnastikuddan-

nede. Her får vi får nogle professionelle ind, der 

kan inspirere personalet og som er eksperter på 

deres område,” siger hun. 

UROLIGE BØRN BLIVER ROLIGE
For inspiration til personalet er også en del af 

pakken. I daginstitutionen Rønneholm er man 

allerede startet på gymnastikforløbet, som be-

gyndte med, at personalet fik undervisning i, 

hvordan de skulle bruge de gymnastik- og tum-

leredskaber, institutionen allerede havde stå-

ende. Nu har flere børnegrupper været igennem 

forløbet, og endnu flere skal igennem det her i 

foråret. Og resultaterne er allerede til at få  

øje på.

“Vi kan se, at der kommer en kropsbevidsthed 

og styrke i børnene, fordi de pludselig mærker 

deres kroppe på en anden måde. Og de børn , 

der plejer at være motorisk urolige, de har fået 

en anden ro, når de bagefter er på stuen. Fordi 

de har fået brugt kroppen på en god måde,” 

siger Jeanne Hyllested, der er leder af Rønne-

holm. Og selv om nogle børn kan have mere 

brug for den motoriske træning end andre, så 

gavner den alle børn.

“De børn der er motorisk lidt bagefter, rykker sig 

virkelig meget. Men de børn der allerede er 

langt fremme motorisk, tager heller ikke skade 

af at hoppe ned fra høje ting eller lave kolbøtter. 

Så i stedet for at skille enkelte børn ud og kun 

træne dem, så fungerer det godt, at hele børne-

gruppen gør det sammen. For alle får glæde af 

det,” forklarer Natalie Sand. 

Institutionsbørn får professionel hjælp til at 
HOPPE, RULLE OG KRAVLE 
Idrætsforeningen ROG skal nu lave 
gymnastik med børnene i flere af 
Rødovres daginstitutioner. Målet er 
blandt andet at gøre børnene motorisk 
klar til at starte i skole. 

GYMNASTIK I INSTITUTIONEN
ROG DayTime er et tilbud under ROG (Rød-

ovre og Omegns Gymnastikforening) og 

drives af Tine Høeg Madsen og Natalie Sand. 

Formålet er at give målrettet motorisk un-

dervisning til børn i institutionsalderen. 

Mens vuggestuebørnene som regel får un-

dervisningen i deres egen institution, så kan 

det for børnehavebørnenes vedkommende 

foregå i Rødovrehallen, hvor de kan blive 

udfordret lidt mere.  I alt seks institutioner 

skal indtil videre gennem et forløb i 2017. 

Disse er Rønneholm, Skanderup, Friluftsbør-

nehaven Valhøj, Tjørneparken og Islemark.



 RØDOVRE er hverken  
GHETTO eller 
GENTOFTE

I Rødovre er der højt til loftet og 
plads til alle, mener Lisbeth Zornig 
Andersen, der er glad for at hendes 
børn kan sige, de er herfra. Hun har 
boet her i 28 år, og er nu også for 
første gang blevet engageret 
arbejdsmæssigt i Rødovre.

“Min ene datter er en rigtig Rødovrepige - på 

den gode måde altså!” Lisbeth Zornig Andersen 

griner højt, mens hun sidder med kaffekoppen 

i hånden ved spisebordet i sin dagligstue. Uden-

for kaster blæsten rundt med visne blade i den 

lille forhave og på de fællesarealer, der hører til 

Sibeliusparken. Sammenlagt har hun boet 28 år 

i Rødovre, de sidste fire her i rækkehuset. Men 

langt tilbage ligger en barndom med svigt og alt 

for mange flytninger fra et sted til et andet. En 

barndom som Lisbeth Zornig Andersen blev 

landskendt på at beskrive i blandt andet doku-

mentaren ‘Min barndom i helvede’. 

“Jeg har jo ingen steder, jeg kommer fra. Ja, jeg 

plejer at sige, at jeg kommer fra Lolland, for der 

boede jeg i otte år, men jeg var en del af en 

nomadefamilie, der altid flyttede rundt. Men 

mine børn - de kommer fra Rødovre,” siger hun 

med eftertryk. Hun har fem børn og begynder 

at remse op, hvordan en af hendes døtre alle-

rede har købt lejlighed i Rødovre og måske en-

der med at blive her for alvor, en anden datter 

boede godt nok kortvarigt i Hvidovre, men nu er 

hun også tilbage i Rødovre. 

“Min ældste søn er faktisk den største mønster-

bryder her i familien. Han er flyttet helt til Øster-

bro,” siger hun med samme muntre grin, som 

ledsager meget af det hun siger. Men alvoren 

ligger altid lige bag. 

ET STED AT VENDE TILBAGE TIL
“Børn skal have en base - et ‘herfra min verden 

går’. Det er vigtigt at have følelsen af, at man 

har et sted, man kan vende tilbage til,” forkla-

rer hun. For det er det, hun selv har manglet. 

Men i dag er Rødovre blevet hjemme, og for 

nyligt har hun endda valgt også at engagere sig 

arbejdsmæssigt i Rødovre ved at agere ’fødsels-

hjælper’ på det nye råd for socialt udsatte. For 

selv om netop arbejdet med socialt udsatte er 

hendes kerneområde, er det første gang hun er 

involveret i et socialt projekt sin egen hjemby. De 

sidste par år har hun imidlertid i højere og hø-

jere grad fået øjnene op for værdien af det lokale 

arbejde, forklarer hun.  

LOKALPOLITIK FREM FOR CHRISTIANSBORG
“Da jeg i sin tid startede projektet ‘Stemmer på 

kanten’, var jeg rundt til debatarrangementer i 

hele landet, og vi holdt også et ved Milestedet 

her i Rødovre. Dér gik det op for mig, at hvis 

man virkelig vil gøre noget for de udsatte, så 

skal man arbejde lokalt,” siger hun. 

Hun tilføjer, at der muligvis er mere prestige i at 

arbejde sammen med folk på Christiansborg, 

men det er kommunernes budgetter, der afgør 

om der er penge til at hjælpe de udsatte.

“Det er også derfor jeg ved, at hvis jeg nogen-

sinde skulle gå ind i politik, så skulle det være 

lokalpolitik, hvor man kan være med til at prio-

ritere midlerne. Og så skulle det være her i 

Rødovre,” siger hun, men trækker hurtigt i land 

igen:

“Men jeg tror, jeg vil lukke en masse døre, hvis 

jeg melder mig ind i et parti. Som det er nu, kan 

jeg samarbejde med alle, og det har jeg også 

gjort. For der findes socialt bevidste mennesker 

i alle politiske partier.”

KOMMUNENS FORTJENESTE AT BROR LEVER
Selv om hun indtil videre holder sig ude af Kom-

munalbestyrelsessalen, så er Lisbeth Zornig 

Andersen dog alt andet end ligeglad med, hvor-

dan der bliver prioriteret i hendes hjemby.

“Det betyder rigtig meget, at jeg kan være min 

kommune bekendt. Jeg har selv været en mid-

delklasseborger, der har nydt godt af alle vel-

færdsgoderne. Men min bror Tonny, som er 

misbruger, han ville ikke være i live i dag, hvis 

det ikke var for hans sagsbehandler Pia og Rød-

ovre Kommune, der tog hånd om ham,” siger 

hun. 

Derudover sætter hun virkelig pris på, at Rød-

ovre er så blandet og mangfoldigt et lokalsam-

fund. For jo mere vi kender til hinanden, des 

mindre er sandsynligheden for, at der opstår 

frygt og myter, siger hun. Hun bruger sit eget 

boligområde som eksempel på, at meget kan 

afhænge af de rammer, man sætter op:

“Hvis man laver boligområder, hvor det giver 

mening for alle slags mennesker at bo, så får vi 

mangfoldigheden. Derudover bør man stille 

nogle rammer til rådighed, så det er muligt at 

have et godt fællesskab - som her i Sibeliuspar-

ken. Lige ved siden af mig bor en, der lige er 

blevet student. Ved siden af igen bor en flygt-

ning, “ siger hun og fortæller om boligområdets 

café drevet af frivillige, hvor der er arrangemen-

ter, som alle kan være med i.

MIDT IMELLEM ER GODT
Men en del af Rødovres DNA er måske også, at 

der plads til alle. Også hende selv, siger hun. 

“Hvis der er noget, jeg elsker ved Rødovre, så er 

det, at man kan få lov til at være i fred på den 

gode måde. Mange ved for eksempel, hvem jeg 

er, men ingen tager sig af det. Her er ret højt til 

loftet, og der er ingen, der går op i, hvordan 

andre klipper deres hæk.”

HJEMME Lisbeth Zornig Andernsen har boet 28 år i 
Rødovre, og i dag bor fire af hendes fem børn her stadig 
samt hendes bror Tonny. Selv har hun manglet et sted, 
hvor hun kan sige, hun kommer fra. Men hendes børn 
kommer helt afgjort fra Rødovre. 

LISBETH ZORNIG ANDERSEN
Født i 1968 i Vanløse og opvokset på Lolland. Hun er uddannet økonom og har de sidste otte år 

drevet egen konsulentvirksomhed, hvor hun rådgiver omkring og igangsætter sociale projekter. 

Hun blev landskendt, da hun i 2012, mens hun var formand for Børnerådet, stod frem og fortalte 

åbent om sin egen opvækst med svigt og misbrug. 

Hun har fem børn, der alle er opvokset i Rødovre. Hun har siden 2013 været gift med journali-

sten Mikael Lindholm, som hun også har skrevet krimien ’Bundfald’ sammen med. 

Hun er desuden forfatter til flere bøger, senest bogen ’Underdanmarks Jægersoldater’, der 

udkom sidste år, og som hun har skrevet sammen med Lotus Turèll og Mikael Lindholm. Heri 

er Rødovres borgmester Erik Nielsen også portrætteret. 

Hun har desuden været med til at sammensætte og hjælpe Rødovres nye Udsatteråd i gang. 

Rådet består både af fagpersoner fra Rødovre Kommune og boligorganisationerne, og af per-

soner, der selv har erfaringer med at være socialt udsat. 

Og for at vende tilbage til hendes egne børn, så 

har en af døtrene valgt at gå på det lokale gym-

nasium. Her ser Lisbeth Zornig Andersen det 

som en lettelse, at datteren og hendes kamme-

raterne kan få lov at være unge på en fri og tryg 

måde, hvor ingen presser dem til ting, de ikke 

har lyst til, siger hun.

“For her er bare en rummelighed og en ordent-

lighed i Rødovre, som jeg tror handler om, at 

man hverken er for fin eller for fattig. Rødovre 

er hverken ghetto eller Gentofte. Det er bare 

midt i mellem, og det er rigtig godt.”

MIT RØDOVREMIT RØDOVRE
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Det sker i Rødovre
Musik og scene
FYRAFTENSKONCERT
Tirsdag d. 21. marts kl. 17-18

Koncert med klaverelever og Amazing Strings 

fra musikskolen

Sted: Kostalden, Rødovregård

Gratis.

LOVE SHOP
Torsdag d. 23. marts kl. 20

Jens Unmack & Co. er aktuel med albummet 

‘Risiko’. Udgivelsen følges op af en tour, der ta-

ger bandet rundt til landets større byer.

Sted: Viften

Billetter 220 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

SANNE SALOMONSEN
Fredag d. 31. marts kl. 20

Hele Danmarks Rock Mama er tilbage med ny 

musik.

Sted: Viften

Billetter 320 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

IDA NIELSEN & BAND
Torsdag d. 6. april kl. 20

Funkfest med Prince’ ex-bassist Ida Nielsen med 

sit band.

Sted: Viften

Billetter 220 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

Foredrag 
CAFÉ H: FOREDRAG OM GULDHORNENE
Torsdag d. 16. marts kl. 19-21

Kom med på en tur tilbage til guldalderens Kø-

benhavn med professor Ulrik Langen. Der vil 

blive serveret et glas vin og snacks. I pausen er 

der mulighed for at se udstillingen #Overflod. 

Sted: Heerup Museum

Pris: 80 kr. (40 kr for medlemmer) via heerup.dk 

eller på museet. 

UOPKLAREDE KRIMINALSAGER
Onsdag d. 22. marts kl. 19-21

Leder af Politimuseet Frederik Strand og politi-

inspektør og forhenværende drabschef for rej-

seholdet, Bent Isager-Nielsen, fortæller  

om danmarkshistoriens største uopklarede 

kriminalsager.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billet: 40 kr. via rdb.dk

KLOG PÅ KLASSISK: 
CARL NIELSEN OG NIELS W. GADE
Mandag d. 29. marts kl. 19-21

Oplev Mathias Hammer for fuld udblæsning, når 

han fortæller om Danmarks to nationalkompo-

nister: Carl Nielsen og Niels W. Gade. Foredraget 

er en kombination af musik og fortælling, så alle 

kan være med.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billet 40 kr. via rdb.dk

LP-LYTTEKLUB: VI HØRES VED
Tirsdag d. 4. april kl. 18-20

Kom til Rødovre Biblioteks nye LP-lytteklub. Vi 

går på vinyl-jagt i RødovreKanalens gamle pla-

desamling. Bagefter spiller vi fundene for hin-

anden, musiksnakker og nyder god mad og øl.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billet: 30 kr. via rdb.dk

Sundhed
SUNDHEDSTJEK
Torsdag d. 23. marts kl. 14-18

Sundhedscenterets personale rykker ud af huset 

og tilbyder dig et sundhedstjek, hvor du kan få 

målt blodsukker, totalt kolesteroltal, talje, blod-

tryk, vægt og fedtprocent, og få en kort snak om 

din sundhed.

Sted: Beboerhuset, Agerkær 40

Gratis. Ingen tilmelding, kig bare forbi.

HOLD RYGGEN I GANG - VED DU HVORDAN?
Mandag d. 3. april kl. 16.30-18.30

Har du for nylig fået smerter i lænden? Få viden 

om, hvordan du kan forholde dig, når smerterne 

opstår, og hvad du kan gøre for, at smerterne 

ikke vender tilbage.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis. Tilmelding nødvendig via Rødovre 

Sundhedscenter

For børn
BUNKER AF BRÆTSPIL I BUNKEREN
Torsdag d. 16. marts kl. 18-21

Kom med ned i Rødovre Biblioteks hemmelige 

koldkrigsbunker. Her inviterer brætspilsguruer 

fra Bastard Café indenfor til strategiske brætspil 

i kommandocentralen. Dan alliancer, læg planer 

og kæmp om verdensherredømmet

Sted: Rødovre Bibliotek

Billet: 40 kr. via rdb.dk

SJOV LØRDAG
Lørdag d. 18. marts kl. 12 – 18

Der er rigeligt med tumle og legemuligheder på 

madrasser og i gymnastikredskaber, når Rødov-

res mangfoldige foreningsliv fremviser deres 

aktiviteter.

Sted: Rødovrehallen

Gratis

SKRIG OG SKRÅL – RYTMIK FOR 1-3 ÅRIGE
Lørdag d. 25. marts kl. 10.30-11.30

Kom og vær med, når Pia Jønsson tager børn og 

voksne med på en rytmik-rejse med ramme-

sange, musik og dans.

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Billet: 20 kr. via rdb.dk

Ud i naturen

BESØG FÅRENE
Søndag d. 2. april kl. 10

Kom lidt tættere på fårene på Vestvolden. For-

manden for Fåregræsserforeningen, Ellen Jen-

sen, fortæller om formålet med foreningens 

arbejde.

Sted: Ved Ejbybunkeren

Gratis, tilmelding ikke nødvendig

Kunst og kreativitet
GENERALFORSAMLING FOR ’HEERUP
MUSEETS VENNER’
Onsdag d. 29. marts kl. 18-21

Vi starter med en omvisning i den aktuelle ud-

stilling #Overflod v/ museumsleder Anni Lave 

Nielsen. Herefter sandwich og generalforsam-

ling. Alle er velkomne.

Sted: Heerup Museum

Gratis, ingen tilmelding

FERNISERING FOR KUNSTSKOLEN
Lørdag d. 8. april kl. 14-16

Eleverne fra Heerup Museums kunstskole præ-

senterer en udstilling af deres værker fra året, 

der er gået. Alle er velkomne. Udstillingen kan 

opleves gratis frem til 30. april.

Sted: Heerup Museum

Gratis

PÅSKEVÆRKSTED
10.-17. april kl. 11-14

Vi klipper og gækker sammen. Igen i år har vi 

nye skabeloner – kom og prøv dem og send et 

kreativt, sjovt og utraditionelt gækkebrev til en 

ven. 

Sted: Heerup Museum

Pris: 30 kr pr. deltager inkl. entré. Først til mølle. 

Ingen tilmelding.

Gør et kup
BOGSALG – GØR ET KUP
3.-8. april i bibliotekets åbningstid

Biblioteket sælger kasserede bøger og blade.

Sted: Rødovre Bibliotek og Trekanten / Islev 

Bibliotek

ULVETIME: HØJTLÆSNING
Onsdag d. 29. marts kl. 17-18.30

Tag mor eller far i hånden og kom op på biblio-

teket i dit nattøj og med din bamse. Vi læser højt 

og slutter med børnevenlig mad.

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Billet: 30 kr. via rdb.dk

TEATER FOR 1½-4 ÅRIGE: EN KORT EN LANG
Lørdag d. 1. april kl. 10.30- 11.10

Uppercut Danseteater inviterer indenfor i en 

verden af levende geometriske former. Et dan-

sende og fabulerende univers med form, farve 

og bevægelse.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billet: 20 kr. via rdb.dk

EJBYBUNKEREN ER ÅBEN HELE PÅSKEFERIEN
8. – 17. april kl. 11-16

Bunkeren byder på interaktive historiske ople-

velser, der gør hele familien klogere. Grav med 

Voldbisserne, fang spionen eller prøv om du kan 

forhindre, at Cubakrisen udvikler sig til tredje  

verdenskrig.

Sted: Ejbybunkeren

Entré: 30 kr. for børn, 50 kr. for voksne
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DENGANG I RØDOVRE

De store drømme 
for det lille torv

Engang var Damhustorvet kun en lille udposning 

på Roskildevej, hvor flere veje mødtes. Her lå 

Damhuskroen og bomhuset, og her spærrede 

også en bom for al kørsel ind og ud af Køben-

havn - medmindre man selvfølgelig betalte for 

at passere. I 1915 blev de upopulære bomme 

afskaffet, men til gengæld voksede en lille række 

træbygninger frem ved Hvidovrevej, og tilsam-

men udgjorde de efterhånden et helt lille bu-

tiksstrøg, der også omfattede Damhusbasaren. 

“Der var en cykelhandler, en manufakturhandler 

og udsalg af forskellig slags. En fire-fem butik-

ker, der var sit helt eget lille mikroshoppingcen-

ter,” siger Marie Drost Aakjær, der er arkivar ved 

Lokalhistorisk Samling i Rødovre. Men i 1918 

havde andre end de lokale handlende fået øje 

på det område, der en dag skulle blive til Dam-

hustorvet. Den Lacourske Koncern så mulighe-

der i området og købte en del af jorden sydvest 

for Roskildevej.

“Deres plan var at lave en storslået portal mel-

lem København og Rødovre omkranset af 

smukke bygninger ud til Roskildevej og med en 

stor plads, der hvor Damhustorvet ligger nu. Og 

bagved skulle være et stort boligområde,” for-

tæller Marie Drost Aakjær. Men der kunne ikke 

findes penge til projektet og det eneste af pla-

nen, der blev til noget, var en stribe rækkehuse 

på Padborgvej, der blev bygget i 1929 og i dag 

kaldes ’kålormen’. 

ET TORV BLIVER TIL
I 1931 gjorde man dog endnu et forsøg, men nu 

med mindre armbevægelser. Et ’spekulations-

byggeri’ kaldte nogen ligefrem Damparkens 

lejlighedkomplekser, hvoraf det forreste kom til 

at afgrænse en lille tilgroet plet, der nu blev ryd-

det for gamle træer. 

I 1937 skulle Roskildevej udvides og Damhusba-

saren måtte lade livet for at gøre plads til en 

bredere vejbane. Men nye butikker var nu groet 

frem i stueetagen på det nye lejlighedsbyggeri, 

og ideen om et rigtig torv havde slået rod. 

I 1940 skete det så endelig - 22 år efter de stor-

slåede planer, blev det lille stykke jord lagt ud 

som grønt område med rosenbuske og bænke.  

Damhustorvet var nu officielt blevet et torv.

Læs også om de nye planer for Damhustorvet på side 4. 

LEGENDARISK Modes - Damernes Magasin på det se-
nere Damhustorv åbnede i 1933 og eksisterede helt op 
i 1980’erne. 

KAFFEPAUSE Aage André Weidicks kaffevogn omkring 
1940, hvor det nye grønne Damhustorv er blevet til.

AFSTIVET Damhusbasaren var bygget på temmelig 
ujævnt underlag. Her ses enden af den aflange træbasar 
fra den korte led. Den lange led gik langs Hvidovrevej.

ET TORV BLIVER TIL En flok drenge ser til, mens gamle træer 
bliver ryddet på det nuværende Damhustorv i 1931. Snart blev 
et nyt lejlighedskompleks bygget på stedet, og kom til at af-
grænse det fremtidige torv. Men først i 1940 blev det for alvor 
gjort til en plads. Dog i første omgang med græs og bænke 
frem for stenbelægning. 

Damhustorvet var engang blot et 
vejkryds ved siden af den bom, som 
man skulle betale penge for at krydse, 
når man kørte ind og ud af 
København. Men snart voksede 
handlen frem, og siden de store 
planer for det kommende torv.
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