
Gl. Svebølle

Stednavnet Svebølle er af ældre dato. Hvordan dette stednavn skal
forklares er uvist, men endelsen bølle finder vi i mange danske
stednavne, og endelsen bølle skulle ifølgeNudansk ordbog være
identisk med det olddanske ord b61ek, der betyder bolig. Af Trap
Danmark fremgår, at man støder på den ældre form af navnet
sueibølle i 1603. Navnet var det, der i dag hedder Gl. svebølle.

Købmandsforretning H. Møller

\---



Avnsø Ny Kirke afløste i 1934 Avnsø Gamle Kirke, der med sin afsides

beliggenhed i et til begravelser alt for fugtigt område, oplevedes uegnet

til almindelig sognekirke for Svebølles beboere i Avnsø Sogn.

Menighedsrådet ansøgte derfor i 1931 om tilladelse til at anlægge en ny

kirke på den annekskirkegård i selve byen, der allerede på det tids-
punkter var taget i brug. Tilladelsen til byggeriet biev givet 26.10.1933

og25.11.1934 kunne den nye kirke tages ibrug.

Avnsø Kirke blev tegnet af arkitekt Aage Herløw, der også havde tegnet

kirkerne i Alleshave ( I 928) og på Nekselø ( 193 1 ). Aage Herløw har oplyst,
at han i sin kirkearkitektur var påvirket af benediktinernes proporlionslære,
og at han arbejdede bevidst med tummets dagsbelysning.

Det øverste billede på korlet
viser Avnsø Ny kirke. Se

beskrivelse øverst.
Det mellemste billede viser
til venstre Hans Møllers
købmandsbutik. I bygningen
til højre var der også
købmandsbutik. Halby
Petersen før 1950. Jelcbak
1950- 1956. Kjeld Olsen fra
i956. Han lukkede forret-
ningen 5.6.1993.
Det nederste billede viser
mindestenen. Står i krydset
Aunsøgår ds Alle I Øre søvej /
Gl. Svebøllevej.
Postkortet er fra cirka 1950.
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Det øverste kort fra cirka 1907 viser Øresøvei 16 - Her havde

købrnand Møller forretning. Han var den første købmand i
Gl. Svebølle.
Det nederste kort fra cirka DA7 viser Øresøvei 20 - Her har der

også været købrnandsforretning. Der har også boet en

"Ontemand". Han foretog vist insirnineringer.
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Sveb @lle. S Ko I e.

Skolen i Gammel Svebølle blev opføfti 1907. Den fungerede som
Skole indtil 1954, hvor den nye skole i Svebølle blev opført.
Det øverste korl er fra ca. 1907, og det nederste kort er fra ca. 1912.
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Svøbølle Skole. h-/, SvEBøLLE./
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Øverst vises Villa Reden, Aunsøgårds A116 2. Stedet var tidligere
ejet af Københavns Kommune, der brugte det til feriehjem for børn
(Børnehjem). Postkoftet er fra cirka 1935.

Nederst vises Aunsø. Postkortet er fra cirka 1925.
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Hans Møller

Korrespondancekoftet er sendt fra Hans Møller til sogneråds-

formand lørgenAndersen, Smakkerup pr.Værslev. Portoen på

10 øre var betaling for landsporto (1.10.1902-7.10.1919).

Afgangsstemplet i Svebølle den29.4-1904 med brotype Ia.

Hans Møller (7.12.1873-2.10.1950) blev købmand i Gl. Svebølle

i 1899. I 1905 blev han gift med Anna Elise Quaade, datter fra

Stengården i Viskinge. De fik den 10-6.DA7 datteren Inga.

Postkortet nederst er fra cirka 1915.
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