Avedørelejren

Krudt og Kugler

Det hele startede med
Soldaterne kom for alvor til Avedøre med
opførelsen af Vestvolden i 1890’erne. De
marcherede ind i Avedøre om morgenen og
vendte hjem igen til Ejby-lejren om aftenen.
Den lange daglige march blev i længden
uholdbar, og i august 1896 anlagde forsvar
et den første militærlejr, Paradislejren.
Det var en teltlejr, der kun skulle anvendes
til sommerbrug, men også om sommeren
kan det regne ganske meget, så den interi
mistiske lejr var ikke sjældent et pløre.
Paradislejren lå mellem den vestligste del
af Avedøre Stationsby og Vestvolden.
Vestvolden, som skulle beskytte København
mod en militær fjende, var alle tiders største danske anlægsarbejde. Op mod 20% af
statsbudgettet gik i en årrække til projektet!
Alligevel konstaterede man, at forsvars
anlægget var forældet allerede ti år efter,
at det var færdigt.
En ny hærlov dannede i 1909 baggrund for
opførelsen af Avedørelejren. Loven kræve
de en større hærstyrke på Sjælland. Den
skulle trænes i fire nye uddannelseslejre,
og én af disse lejre blev Avedørelejren.
Lejren blev opført i årene fra 1911 til 1913,
og undervejs blev byggeriet forsinket af en
del arbejdsnedlæggelser.

Arkitekt Helge Møller havde tegnet et
anlæg, som var inspireret af Kastellet i
København. Et tilstræbt symmetrisk anlæg
centreret omkring den centrale alarmplads.
I en lidt nationalromantisk stilblanding
skabte han en række bygninger, som i dag
lyser af kvalitet fra badeanstalt og smedje
til officersmesse og infirmeri.

Under 1. Verdenskrig, hvor Københavns
Befæstning blev bemandet med 64.000
mand, var Avedørelejren og Paradislejren
fyldt til bristepunktet. I den periode blev
lejren udstyret med elektrisk lys. Det var
også i disse år, Avedørelejrens øvelsesplads blev omdannet til Avedøre Flyveplads, som fortsat eksisterer.

Lejren blev bygget til at rumme en bataljon
af fire kompagnier, hvert med 112 menige
og tilhørende officerer.

Paradislejren fortsatte sin eksistens til op
i 1930’erne i en blandet anvendelse som
husvildeboliger, sommerlejr for børn og
magasin for artilleriet.

Avedørelejren
I begyndelsen af 1920’erne overgik Avedørelejren fra fæstnings
artilleriet til feltartilleriet, og her var Avedørelejren blandt de f ørste
artillerienheder, der blev motoriseret. Efterfølgende blev Avedøre
afdelingen sammenlagt med 1. Artilleriregiment.

Filmbyen

Den 9. april 1940 kl. 06.40 modtog artilleriregimentet meddelelse
om, at „efter regeringens ordre må der ikke ydes modstand mod
de tyske tropper“. Senere i april blev Avedørelejren rømmet, og
tyskerne rykkede ind.

Forstadsmuseet

Efter befrielsen overtog artilleriet igen lejren, og senere i 1950’erne
blev Avedørelejren hjemsted for de første danske raketstyrker.
I begyndelsen af 1960’erne blev det besluttet, at lejren skulle rømmes, men det varede endnu over tredive år, før det blev effektueret.
I den mellemliggende tid var Avedørelejren ramme om militærpolitiuddannelse, militær køreskole og mekanikeruddannelse.

Cirkusmuseet
Bataillionen
Belægningen
Quark Centeret
Her bor vi

Da militæret forlod Avedørelejren, efterlod det et flot helstøbt
bygningsanlæg, som fortæller historien om forsvarspolitik gennem
mere end et århundrede.
I foråret 1999 købte Hvidovre Kommune Avedørelejren
– og så b egyndte et helt nyt kapitel i lejrens historie...
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Hollywood på dansk

Filmbyen
Italiensk for begyndere, Dear Wendy,
Efter brylluppet, Arven, Brødre, Hævnen,
Melancholia, En kongelig affære, Kvinden
i buret, Jagten…
Nævn en danskproduceret film med succes
– og der er store chancer for, at den er blevet til i Filmbyen i Avedørelejren.
Siden Zentropa i slutningen af 1990’erne
begyndte at producere film i Avedørelejren, er det gået slag i slag. I dag holder
mere end 15 film- og TV-selskaber til i
lejren.
Dogme
Med profiler som Lars von Trier, Susanne
Bier, Lone Scherfig og Per Fly er Zentropa
stadig det mest kendte filmselskab i
Avedørelejren. Dogmeløftet om at ude
lade specialeffekter og lade skuespil og
handling, frem for kulisser og teknik, bære
filmen var i 1995 udtryk for nytænkning og
kreativ avantgardekunst.

Kulisser fra filmen Dear Wendy, der handler om en ung
mands fascination af våben. Filmen er skrevet af Lars
von Trier og instrueret af Thomas Vinterberg.

Mini-Hollywood

Station Next
I dag er det en anerkendt og respekteret
arbejdsform, som mange – også flere internationale – instruktører har taget til sig.
Der er en verden til forskel på de brede
boulevarder og enorme lokaler i det amerikanske Hollywood til de mere beskedne
omgivelser i Avedørelejren. Filmbyen er
det synlige bevis på, at luksus og storslået
hed ikke er en forudsætning for at kunne
producere kvalitetsfilm.
Backstage
Hvis du vil backstage i Danmarks Hollywood, kan du tage på rundvisning i Filmbyen. Rundvisningen er en guidet tur, hvor
Filmbyen åbner dørene for publikum og
giver et billede af filmenes tilblivelse og Filmbyens spraglede landskab.

Filmbyen
www.filmbyen.dk

Midt i det miljø, der har fostret flere inter
nationale succesfilm, ligger de unges
filmskole Station Next. Her får børn og
unge mellem 14 og 20 år mulighed for at
producere film sammen med andre unge
filmmagere - altid med professionelle filmfolk som undervisere.

Station Next
Fægtesalsvej 7
Avedørelejren
2650 Hvidovre
3677 4940
mail@station-next.dk
www.station-next.dk

Station Next tilbyder endagskurser og filmlejrskoler for skoleklasser samt et treårigt
talentprogram, Filmvæksthuset, hvor unge
interesserede kan gå til film.
Fordi filmskolen ligger i Filmbyen, og fordi
de professionelle filmfolk er fødselshjælpere på filmprojekter, er der skabt et realistisk filmmiljø, som er væksthus for nye
generationer af danske filmfolk.

Mange bolde i luften

Cirkusmuseet
En oplevelse for hele familien
Træd ind i den fantastiske cirkusverden på
Cirkusmuseet. Her kan du ikke blot komme
nærmere cirkushistorien, men også prøve
artisteriet på egen krop.
Museet er et af Europas største af sin art
og er unikt med sin blanding af oplevelser,
aktiviteter og historie.

Aktiviteter
I Avedørelejrens gamle Fægtesal afvikler
museet løbende cirkusworkshops. Her kan
du under professionel vejledning prøve alt
fra jonglering til trapez. Der vil med garanti
være udfordringer og gode grin for hele
familien.
I vinter- og efterårsferien samt på udvalgte
dage kan du desuden opleve forestillinger i
Fægtesalen. Det kan være alt fra sjov magi
til imponerende akrobatik.

Udstilling
Museets udstilling vises i Avedørelejrens
gamle kommandantbygning. Her kan du se
en række flotte og forunderlige rekvisitter,
film og kostumer, der har tilhørt nogle af de
største artister gennem tiderne.
Udstillingen fortæller også om det særlige
liv, som arbejdet i cirkus medfører – fra de
konstante rejser til de tætte familiebånd.

Skal du
arrangere
børnefødselsdag,
teambuilding eller en
sjov familieudflugt, kan
Cirkusmuseet også arrangere det.
Mulighederne er mange og for
alle aldersgrupper.
Kontakt museet for mere information.

Udstillingen taler til alle sanser, og du
fornemmer manegens dragende kraft, så
snart du træder inden for dørene.
Cirkusmuseet
Hovedporten 6
Avedørelejren
2650 Hvidovre
3649 0030
cirkusbyen@hvidovre.dk
www.cirkusmuseet.dk
Åbningstider:
Se hjemmesiden.

Historien i lejren og i gaden

Forstadsmuseet
Museet ligger i Historiens Hus, som er den
gamle officersmesse i Avedørelejren. Her er
der adgang til Hvidovres og Brøndbys lokalhistoriske arkiver.
Museet formidler forstadens historie og
kulturarv i Hvidovre og Brøndby. Det sker
via hjemmesiden www.forstadsmuseet.dk,
samt ved bl.a. byvandringer, foldere, foredrag, events m.v.
Du kan blive guidet på en kulturhistorisk rejse i
Hvidovre, hvor du igennem ”Historien i Gaden”
får fortalt historierne, hvor de har fundet sted.
Du kan også gå på opdagelse i Historiens
Hus’ lokalhistoriske samling af fotos, kort,
lydbånd, videobånd, arkivalier mv.
Forstadsmuseet er også aktør i mange af de
kulturelle aktiviteter, som Hvidovre byder på:
”Aeronautisk Dag”, ”Arkitekturens Dag” og
”Københavns Befæstningsdag”.
Bag Historiens Hus i Avedørelejren ligger
Officerspavillonen. Pavillonen er udsmykket
med fine loftsmalerier og er desuden lejrens
ældste bygning.
Er du interesseret i at se Officerspavillonen,
skal du henvende dig på Forstadsmuseet i
åbningstiden.

Forstadsmuseet
Alarmpladsen 3
Avedørelejren
2650 Hvidovre
3649 0030
forstadsmuseet@forstadsmuseet.dk
www.forstadsmuseet.dk
Åbningstider:
Se hjemmesiden.

Uden mad og drikke...

Bataillionen &
produktionsskolen
Da Avedørelejren var fyldt med soldater,
spiste de i Bataillionen, der dengang
fungerede som kostforplejning. Caféens
navn er da også inspireret af, at 3. Artilleribataillion lå i lejren i 1920’erne.
Bataillionen er i dag et kulturhus, som
drives af Hvidovre Produktionsskole.
Bataillionen består af et medieværksted
og en café.

Udover at man kan få stillet sin sult med
lækre retter fra caféens menukort, kan
man opleve koncerter, udstillinger og andre kulturarrangementer, som produktionsskolen også står bag. Blandt andet holder
produktionsskolen åbent hus til jul og
påske, hvor de sælger ud af de forskellige
ting, de fremstiller i årets løb.
Produktionsskolen har både til huse i
Bataillionen og i lokalerne Filmbyen 10-12.

Bataillionen
Café og kulturhus
Alarmpladsen 2
Avedørelejren
2650 Hvidovre
22 23 58 15
www.bataillionen.dk
Åbningstider:
Se hjemmesiden.

Så går vi til ro

Belægningen
I de tidligere sovebarakker for Avedøre
lejrens soldater ligger der i dag et vandrerhjem – Belægningen.

I weekenden kan vandrehjemmets gæster
bestille morgenmad. Det skal ske inden
kl. 17 dagen før.

Vandrehjemmet har mange moderne faciliteter. I fællesområdet er der bl.a. tv-stue,
tekøkken og en internetcafé, hvor gæster
ne kan benytte nettet gratis.

Vandrehjemmet har desuden gode parkeringsforhold, og der er mulighed for at leje
cykler.

Tæt på Belægningen ligger Bataillionens
café, hvor der serveres morgenmad for
vandrehjemmets gæster på hverdage.

Belægningen er et godt og billigt overnatningssted tæt på Københavns centrum, og
der er åbent for gæster hele året.

Belægningen
Vestre Kvartergade 22
Avedørelejren
2650 Hvidovre
3677 9084
info@belaegningen.dk
www.belaegningen.dk

Miljø på sletten

Her bor vi

Quark
Quark Centeret er Hvidovre Kommunes
byøkologiske naturcenter, der ligger nordvest for Avedørelejren. Centeret arbejder
på at udvikle en større miljøbevidsthed hos
borgerne, og det starter allerede i børnehaverne.

På hverdage er der åbent for skoleklasser
m.v. i tidsrummet 8.30-14.30. Du er velkommen til at besøge centeret, og personalet
vil gerne vise dig rundt, hvis der er tid.
På centerets udendørsarealer kan du se
bier, høns og græssende får hele året
rundt, og fra forår til efterår er der også
kvier på græs. Fra sensommeren 2015
vil der være et naturrum med toilet, ude
køkken og shelter, som du frit kan benytte.
Quark Centeret holder åbent hus nogle
gange om året med fx fåreklipning og julemarked, hvor alle er velkomne.

Tinsoldaten
Tinsoldaten er kendt fra H.C. Andersens eventyr, og eventyr er der masser af i dag
institutionen i Avedørelejren med plads til 23 vuggestue- og 39 børnehavebørn. Krudt
og kugler er blevet skiftet ud med bolde og klodser, og de 62 børn puster liv i den
gamle soldaterlejr – så eventyret lever videre.

Avedørelejren er forvandlet til en levende
bydel. Den tager form omkring den gamle
eksercerplads, som i dag hedder Alarmpladsen.

Børnehuset Tinsoldaten
Østre Messegade 6
Avedørelejren
2650 Hvidovre
4173 8424
tinsoldaten@hvidovre.dk

De gamle bygninger er restaureret og
renoveret med stor nænsomhed, og der
er blevet bygget nyt med respekt for den
oprindelige arkitektur.
Nogle af Avedørelejrens beboere bor i de
andelsboliger, som tidligere var soldaternes
sovesale. Andre bor i nybyggede huse i udkanten af lejren.
De charmerende og historiske bygninger
forenet med et kreativt og kunsterisk miljø
skaber en attraktiv og anderledes ramme
for denne bydel i Hvidovre.

Auditoriet
Godkendte foreninger og klubber kan
gratis låne Auditoriet og de to tilhørende lokaler i Værestedet. Derudover kan
fx private virksomheder leje sig ind.
I Auditoriet er der plads til 115 personer.
Lokalerne kan bruges til møder, foredrag og andre aktiviteter.
Auditoriet i Værestedet
Vestre Kvartergade 5
Avedørelejren
2650 Hvidovre

Hvis du vil låne eller leje Auditoriet, så
kontakt lokaleadministrationen i Hvidovre
Kommune på 3639 3282 eller send en
mail til lokale@hvidovre.dk.

9

Filmbyen/erhverv

Quark

Kultur, restaurant og institutioner
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Historien i den grønne kile
Avedørelejren ligger som en historisk plet
i “den grønne kile“. Lejren er nabo til Vestvolden – en del af den godt hundredeårige,
nu fredede, forsvarsring om Hovedstaden.

Avedørelejren
Følg Hvidovre Kommune på
facebook.com/hvidovrekommune og
instagram.com/hvidovre_kommune

#mit2650

Vestvolden

