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Sammenfatning 
 
 

Den første Risbjerggård blev opført på matr.nr. 14 
omkring år 1800. Det eksisterende stuehus opfør-
tes 1878 som grundmuret teglstensbygning. Mu-
ligvis har ældre bygningsdele indgået i bygningen. 
Det er bemærkelsesværdigt at stuehusets tag er 
udført som spåntag (bæverhaler). 
 
Landbrugsdriften ophørte mellem 1918 og 1922, 
hvor ejendommen indrettes til restauration. 
 
I 1924 ombygges stuehuset, så det fik den facade, 
der ses i dag. Risbjerggård var fra 1922 ét af de to 
steder i Hvidovre, hvor større sociale og kulturelle 
arrangementer foregik. 
 
Salen på Risbjerggård kom til i 1934 og åbnede for 
adgang til teaterforestillinger og større forenings-
arrangementer. 
Glassalen opførtes i 1947 sammen med kegleba-
nen i kælderen. Restaurationen på Risbjerggård 
udgjorde sammen med fugleskydningsbanen i 
haven i denne periode et forlystelsesmiljø a la Pile 
Allé på Frederiksberg. 
 
Kulturmiljøet rummede yderligere bygninger, 
foderstofslager og villa, som siden er nedrevet og 
har efterladt Risbjerggårds kernebygninger med 
en svag sammenhæng med de nærmeste omgivel-
ser. 
 
Risbjerggårds kulturhistoriske bevaringsværdi er 
meget høj. Rollen som kommunens centrale of-
fentlige samlingssted kulturelt og politisk langt 
ind i velfærdssamfundet, som hjemsted for ung-
domsbevægelsen i 1970’erne og foreningshus for 

kommunens ældre, gør Risbjerggård til et monu-
ment over Hvidovres historie gennem Det Tyven-
de Århundrede. Placeringen overfor Hvidovre 
Rådhus tilfører yderligere bygningen betydning 
som bærer af historien og billedet på civilsamfun-
dets vekslende styrke og betydning. Risbjerggård 
har endvidere lagt navn til veje, institutioner og 
Hvidovres største villakvarter. 
 
Risbjerggårds bygningshistoriske bevaringsværdi 
ligger primært i det genanvendelseselement, som 
kobler landbrugshistorien med tilflytterhistorien. 
Dernæst er bygningen alene i kraft af sin alder, 
der gør den sjælden i Hvidovresammenhæng, af 
høj bevaringsværdi. Den oprindelige scene og 
balkon i salen er ydermere af høj bevaringsværdi. 
 
Bygningskompleksets rolle i Hvidovres historie 
gennem Det Tyvende Århundrede tilsiger Ris-
bjerggård en fortsat rolle i det offentlige liv og 
gerne i modspil til de klassiske velfærdsinstitutio-
ner. 
 
Ved en udbygning af området omkring Risbjerg-
gård bør der sikres de eksisterende bygninger en 
signalbærende rolle – det vil sige, at arkitek-
tur/byggestil i kommende byggerier får en kvali-
tet, som tager afsæt i en forståelse af det sammen-
satte kulturmiljø, som præges af modsætningen 
mellem offentlige monolitiske prestigebyggerier 
fra velfærdssamfundet på vestsiden af Hvidovrevej 
og en tids- og anvendelsesmæssig kompleks byg-
ningsmasse i mindre skala på østsiden. 
 
Poul Sverrild 
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Oplæg til rapporten 
 
  
Hvidovre Kommune har igangsat en undersøgelse, 
som har til formål at afdække mulighederne for en 
istandsættelse af Risbjerggård. 
I den forbindelse har Forstadsmuseet udført en 
bygningsbeskrivelse af Risbjerggård for at kort-

lægge bygningens historie og tilstand i forbindelse 
til de kulturhistoriske værdier. 
 
Rapporten er struktureret i tre hovedkapitler: 
Risbjerggård som kulturel scene, den arkitektoni-
ske udvikling og udseendet i dag. 

 

  



 

 

Den historiske og kulturelle udvikling

 

 
Risbjerggård lå oprindeligt i Hvidovre Landsby i 
den sydlige ende af Hvidovregade. Gården har 
tilhørt kronen og lå i 1644, som nummer 6 i m
triklen og nr. 7 i år 1718. 
Stuehuset var før udflytningen på 27
en besætning på 8 heste, 4 køer, 2 ungkreaturer og 
8 får. 
I 1779 fik gården tildelt 59 tønder land på Sk
Agre og Risbjerg Agre (marknavne) mellem 
nuværende Hvidovrevej og Harrestrup Å. Dertil 
en strandlod og eng. 

Gl. Risbjerggård 
Mellem 1800-1823 flyttede gården ud
en til den nuværende placering på matrikel 14,
sidenhen matr.nr. 14a. Her fik gården
bjerggård. 
 

KMS ca. 1900 

KMS ca. 1930 

 
 
Risbjerggård ophører med at være aktiv gård me
lem 1918 og 1922. Aktieselskabet A/
Villaby erhverver gården i 1918 og sælger i 
gange jorden henholdsvis i 1918 og 1922.
  

 

Den historiske og kulturelle udvikling 

Risbjerggård lå oprindeligt i Hvidovre Landsby i 
af Hvidovregade. Gården har 

og lå i 1644, som nummer 6 i ma-

7 fag og havde 
en besætning på 8 heste, 4 køer, 2 ungkreaturer og 

I 1779 fik gården tildelt 59 tønder land på Skiv 
Agre og Risbjerg Agre (marknavne) mellem den 

Hvidovrevej og Harrestrup Å. Dertil 

ud fra landsby-
på matrikel 14, 

gården navnet Ris-

  

 

Risbjerggård ophører med at være aktiv gård mel-
/S Kalvebod 

erhverver gården i 1918 og sælger i to om-
gange jorden henholdsvis i 1918 og 1922. 

Det er i tiden fra 1922 og frem 
kulturelle identitet begynder at blive grundlagt
Gården bliver et centralt samlingssted for det ku
turelle nybrud fra bondeland til arbejderforstad.
 
I 1922 har detailhandler Jens Peter Larsen a
holdsrestauration på gården og efter hans køb
Risbjerggård i 1924, får han 
Op gennem 30'erne driver han restauration og ud 
fra Hvidovre Avis kan noteres
tede arrangementer fx: 

H.A.: s. 2, 27.06.30: Flaskegas demonstr
tion på Risbjerggård
H.A.: s. 2, 03.10.30: Frugtavlermøde
H.A.: s. 3, 17.10.30: Hvidovre socialdem
kratiske vælgermøde og forældremøde
H.A.: s. 2, 31.10.30: Hvidovre Sygeplejefo
ening 

 

 
I samme periode får J. P. Larsen en danselærer, 
Anker Robert Johansen, som 
 
Før 1934 foregik al dans i salen i stuehuset mod 
Hvidovrevej, som nu er Pejsestuen. Hvidovre Avis 
nævner i 1934 i april og maj, blandt andet den 
27.04.34 og 04.05.34, at forskellige foreninger 
afholder afdansningsbal, og at de ser frem til opf
relsen af den store nye sal.
I en lille notits den 01.06.34 citeres J. P. Larsen 
for, at salen står færdig ved udgangen af juli m
ned. Indvielsen af den nye sal sker den 04.08.34. 
Der skrives i en artikel om indvielsen i Hvidovre 
Avis den 03.08.34, at Nave
det første arrangement den 04.08.34, men at Te
ter Ringen holder den egentlige indvielse den 
05.08.34, hvor forskellige skuespillere skal optr
de med sang og skuespil. 
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1922 og frem at Risbjerggårds 
kulturelle identitet begynder at blive grundlagt. 
Gården bliver et centralt samlingssted for det kul-
turelle nybrud fra bondeland til arbejderforstad. 

I 1922 har detailhandler Jens Peter Larsen af-
ration på gården og efter hans køb af 

får han spiritusbevilling. 
Op gennem 30'erne driver han restauration og ud 

kan noteres mange forskelligar-

s. 2, 27.06.30: Flaskegas demonstra-
Risbjerggård 

H.A.: s. 2, 03.10.30: Frugtavlermøde 
H.A.: s. 3, 17.10.30: Hvidovre socialdemo-
kratiske vælgermøde og forældremøde 
H.A.: s. 2, 31.10.30: Hvidovre Sygeplejefor-

 

I samme periode får J. P. Larsen en danselærer, 
Robert Johansen, som kompagnon. 

Før 1934 foregik al dans i salen i stuehuset mod 
Hvidovrevej, som nu er Pejsestuen. Hvidovre Avis 
nævner i 1934 i april og maj, blandt andet den 
27.04.34 og 04.05.34, at forskellige foreninger 

og at de ser frem til opfø-
relsen af den store nye sal. 
I en lille notits den 01.06.34 citeres J. P. Larsen 

at salen står færdig ved udgangen af juli må-
ned. Indvielsen af den nye sal sker den 04.08.34. 
Der skrives i en artikel om indvielsen i Hvidovre 

Navernes Sangkor holder 
det første arrangement den 04.08.34, men at Tea-
ter Ringen holder den egentlige indvielse den 
05.08.34, hvor forskellige skuespillere skal optræ-



 

 

Foderstofforretningen Risbjerggård
J. P. Larsen har endvidere en sidevirksomhed og 
får bygget et korn- og foderstoflager 
den omkring 1930. Tidspunktet for opførelsen er 
ikke klarlagt, men i Hvidovre Avis er der en række 
annoncer op gennem 1930'erne for Fod
retningen Risbjerggård og reklamer
produkt "Risbjerggård Blandingen".
 

16.05.30, Hvidovre Avis
 
Foran lagerbygningen bygger J. P. Larsen i 1931 
også ny bolig til sig selv - gulstensvilla
ovrevej 243. I 1985 bliver Risbjerggård og vi
forbundet med en lille tilbygning. 
De overnævnte bygninger tilhører ikke samme 
matrikel som Risbjerggård. Den ligger på 14a, 
mens de overnævnte ejendomme ligger på 14mc. 
Lagerbygningen blev nedrevet i 2004.
Kulturhistorisk er det beklageligt at lager
fjernet, da det sammen med det øvrige Risbjer
gård dannede en kultur- og arkitekturhistorisk 
fortælling om udviklingen i Hvidovre. De to n

 

 

Foderstofforretningen Risbjerggård 
J. P. Larsen har endvidere en sidevirksomhed og 

 syd for går-
omkring 1930. Tidspunktet for opførelsen er 

ikke klarlagt, men i Hvidovre Avis er der en række 
Foderstoffor-
r for deres 
". 

 
16.05.30, Hvidovre Avis 

Foran lagerbygningen bygger J. P. Larsen i 1931 
stensvillaen på Hvid-

bliver Risbjerggård og villaen 

De overnævnte bygninger tilhører ikke samme 
ligger på 14a, 

mens de overnævnte ejendomme ligger på 14mc. 
Lagerbygningen blev nedrevet i 2004. 

at lageret er 
fjernet, da det sammen med det øvrige Risbjerg-

og arkitekturhistorisk 
iklingen i Hvidovre. De to na-

bomatrikler udgjorde et unikt
miljø. 

Ny ejere af Risbjerggård
A. R. Johansen overtager Risbjerggård 
01.04.44, men går imidlertid konkurs i 1948.
Ejerskabet varede få år, men A. R. Johansen var 
en central ejer af Risbjerggård, da han giver Ri
bjerggård det udseende, som 
i dag. 
A/S Restauration Risbjerg
dommen efter A. R. Johansens konkurs og driver 
stedet frem til 1967, hvor ejendommen overtages 
af Hvidovre Kommune. 
I perioden 1950 til 1967 er det restauratør Gert 
Rasmussen som varetager driften.

Risbjerggård i en ny tid

Risbjerggård har efter 1967 været brugt til kultu
arrangementer, bankospil 
ældre i Hvidovre. 
Fra begyndelsen af 70’erne overtog en ungdom
bevægelse dele af Risbjerggård heriblandt den 
store sal. De kaldte sig HIPS, ”Hvidovre Ikke Pa
tipolitiske Samling”, og arrangerede koncerter og 
politiske arrangementer. Samtidig brugte de også 
Risbjerggård til et almindeligt opholdsted blandt 
andet med cafe. Blandt kunstnerne der besøgte 
Risbjerggård kan nævnes Gnags
Skousen og Ingemann og Røde M
HIPS forlod Risbjerggård i 1980, hvorefter salen 
blev udlånt til Hvidovres mange foreninger.
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unikt sammenbygget 

Ny ejere af Risbjerggård 
hansen overtager Risbjerggård den 

går imidlertid konkurs i 1948. 
Ejerskabet varede få år, men A. R. Johansen var 

ejer af Risbjerggård, da han giver Ris-
som gården fremstår med 

A/S Restauration Risbjerggård overtager ejen-
dommen efter A. R. Johansens konkurs og driver 
stedet frem til 1967, hvor ejendommen overtages 

I perioden 1950 til 1967 er det restauratør Gert 
Rasmussen som varetager driften. 

Risbjerggård i en ny tid 

ar efter 1967 været brugt til kultur-
 og opholdssted for de 

Fra begyndelsen af 70’erne overtog en ungdoms-
bevægelse dele af Risbjerggård heriblandt den 
store sal. De kaldte sig HIPS, ”Hvidovre Ikke Par-

ling”, og arrangerede koncerter og 
politiske arrangementer. Samtidig brugte de også 
Risbjerggård til et almindeligt opholdsted blandt 
andet med cafe. Blandt kunstnerne der besøgte 

Gnags, C.V. Jørgensen, 
Røde Mor. 

HIPS forlod Risbjerggård i 1980, hvorefter salen 
lev udlånt til Hvidovres mange foreninger. 
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Risbjerggård i fremtiden 
Risbjerggård har således haft mange funktioner 
siden opførelsen af det eksisterende stuehus i 
1878 og gården har haft stor kulturel betydning i 
Hvidovre Kommune. 
 
I 1974 bliver Risbjerggårds bygningshistorie gen-
nemgået af kommunen med det formål at se om 
Risbjerggård er berettiget til at blive fredet efter 
lov af 1966 om bygningsfredning. 
Den bliver ikke fredet, men der er stadig et ønske 
om at bevare og udvikle Risbjerggård og det resul-
terer i flere tiltag for at forny eller ændre gården. 
Det første kommer i 1978, 100 året for Risbjerg-
gård, da en gruppe arkitektstuderende sammen 
med Risbjerggårds Venner udarbejder en rap-
port, hvor de beskriver en ny udnyttelse af Ris-
bjerggård. Rapporten har overskriften "Risbjerg-
gård i Fremtiden". Det konkrete i rapporten er 
først og fremmest at renovere og ombygge Ris-
bjerggård. Huset skal beholde de kulturelle og 
sociale funktioner. De studerende udarbejder en 
helhedsplan for både det indre og det ydre Ris-
bjerggård. Blandt andet foreslås at keglebanen i 
kælderen omdannes til flere små værksteder.  

 
I 1997 udarbejdes forslaget ”Hvidovres Bymidte” 
af Box 25 Arkitekter og Ideforum Hvidovre 2000 
om at skabe en plads mellem Risbjerggård og råd-
huset på tværs af Hvidovrevej. Hele ideen bygger 
på Risbjerggårds centrale beliggenhed midt på 
denne nye rådhusplads med rådhuset og bibliote-
ket som genboer. 
Formålet er at danne et midtpunkt i Hvidovre 
med flere sociale aktiver. Det røde område på 
planen herunder viser, hvor terrænet sænkes for 
at skabe en helhed med pladsen foran rådhuset og 
Risbjerggård. På Hvidovrevej, hvor vejen krydser 
pladsen lægges brosten for at dæmpe trafikstøj. 
Sænkningen af terrænet har også et byggetekniske 
formål, da ydermuren på Risbjerggård opfugtes af 
det omkringliggende terræn, der gennem tiden 
har vokset sig højere og højere. 
På Risbjerggårdgrunden er det meningen at bygge 
en ny sal til koncerter og arrangementer og der-
med styrke det kulturelle miljø i Hvidovre (det 
skraverede felt). Desuden opføres en ny bygning 
mod Risbjerggårds Allé med konference center og 
restaurant. 
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Den arkitektoniske og byggetekniske udvikling 
 
 
Gl. Risbjerggård 

Risbjerggård flytter fra Hvidovre Landsby til den 
nuværende placering. Gårdens størrelse og valg af 
byggematerialer er ikke kendt, men udflyttergår-
den har muligvis været opført af bindingsværk 
med lerklinet tavl. 
Den næste store renovering og genopførelse fore-
tages og forsikres i 1878 af Ole Olesen. I taksati-
onsprotokol for Sokkelund Herred 1877-1880 - nr. 

9 side 292 beskrives dele af bygningen som ny, 
mens andet ikke gør. Byggeåret for det nuværende 
Risbjerggård må derfor stadig antages at være 
1878, men dele af bygværket kan være ældre. 
Det er ligeledes usikkert, hvor mange længer går-
den talte ved vurderingen. På nedenstående kort 
over Hvidovre fra ca. 1900 tegnes Risbjerggård, 
som en firelænget gård. 

 
 

  



 

 

I taksationen beskrives at stuehuset, vestre bygning,
ses at gårdens mure er 25 alen lang, 15 alen bred og 5 alen høj 
ren, hhv. massiv mur eller hulmurskonstruktion, 
Hvorvidt Risbjerggård er bygget på de oprindelige fundamenter er uvist, men syldstensfundamenter fra tidl
gere bygninger er ofte blevet genbrugt.
medregnes i forsikringen, og det kan indikere,
 
Det oprindelige tag er ifølge taksationen
med en længde på 50 cm og bredde på 10 cm. Den er typisk udført af ege
behandles med linolie eller trætjære.
 

  
Oversættelse: 

1. ”Aar 1878 den 4
2. af underskrevne Fuldmægtig S
3. deringsmændene Gaardeierne Bonavendt Jensen og
4. Peder Hansen
5. til Brandforsi
6. Hvidovre By og Sogn
7. Ole Olesens Gaard Matr No
8. d Ves
9. med S
10. Døre og Porte til
11. Rullestue og Materialhuus med Betongulv. Over disse Afde
12. linger, der dog for Tiden kun er
13. findes Loft paa
14. Fundamenter pr. alen 160 kr._____
15. Forsva
16. Længder forhen forsikkret under No 19 for 15.580 kr, hvoraf
17. indgaard Litr. P med 1.000 kr, altså nu for i alt 18.580 kr.

 
  

 

stuehuset, vestre bygning, er bygget af tegl og ydermuren er grundmuret
ses at gårdens mure er 25 alen lang, 15 alen bred og 5 alen høj - 15,69×9,41×3,4 meter

massiv mur eller hulmurskonstruktion, beskrives ikke.  
er bygget på de oprindelige fundamenter er uvist, men syldstensfundamenter fra tidl

gere bygninger er ofte blevet genbrugt. I taksationen beskrives, ifølge min oversættelse
t kan indikere, at de er af ældre dato. 

er ifølge taksationen nylagt spåntag i 4 lag. Spåntag er lange tynde kileformede træstave 
med en længde på 50 cm og bredde på 10 cm. Den er typisk udført af ege-, fyrre- eller lærketræ og 

trætjære. 

”Aar 1878 den 4. Oktober bleve Brand(…) Forhold 
af underskrevne Fuldmægtig Sagfører Svendsen og Sognevur
deringsmændene Gaardeierne Bonavendt Jensen og 
Peder Hansen af Hvidovre foretaget følgende Taxation
til Brandforsikkring. 
Hvidovre By og Sogn 
Ole Olesens Gaard Matr No 14a 

Vestre Bygning lang 25 dyb 15 høi 5 Alen af Grundm
med Spaantag nylagt i 4 lag og indrettet med Brædeloft, Vinduer,
Døre og Porte til Tærskelo, Gjennemkørselsport og Vognport,
Rullestue og Materialhuus med Betongulv. Over disse Afde
linger, der dog for Tiden kun er i et Rum er Vedloft og herover
findes Loft paa Hanebaandene. Nyt og taxeres uden  
Fundamenter pr. alen 160 kr._____________4000.
Forsvarlig imod Ildsvaade. Litr. d er ab Gaardens andre
Længder forhen forsikkret under No 19 for 15.580 kr, hvoraf
indgaard Litr. P med 1.000 kr, altså nu for i alt 18.580 kr.
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ydermuren er grundmuret. Det oply-
3,4 meter. Opbygningen af mu-

er bygget på de oprindelige fundamenter er uvist, men syldstensfundamenter fra tidli-
min oversættelse, at fundamenter ikke 

Spåntag er lange tynde kileformede træstave 
eller lærketræ og overflade-

Svendsen og Sognevur- 
 

foretaget følgende Taxation 

muur 
drettet med Brædeloft, Vinduer, 

Vognport, 
Rullestue og Materialhuus med Betongulv. Over disse Afde- 

i et Rum er Vedloft og herover 
 

4000. 
d er ab Gaardens andre 

Længder forhen forsikkret under No 19 for 15.580 kr, hvoraf 
indgaard Litr. P med 1.000 kr, altså nu for i alt 18.580 kr.” 
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Det er småt med materiale om det ældste af Ris-
bjerggård. Det er derfor svært at vurdere et doku-
ment fra Hvidovre Kommune, dateret den 
24.05.1974. Her beskrives en byggeansøgning 
dateret den 27.10.1924, hvor der søges om at ned-
tage murværk og tagværk på stuehuset mod Hvid-
ovrevej. Efterfølgende er meningen at indrette 
stuehuset til restauration, sal og køkken. 
Der er tvivl om, hvor meget murværk og tagværk 
har været fjernet. Det udkragede indgangsparti 
mod Hvidovrevej er sandsynligvis tilføjet. De store 
vinduer stammer derimod fra en senere ombyg-
ning. På facadetegningen fra 1944 vises ikke de 
nuværende store vinduer. Nordgavlen er den op-

rindelige, da denne stadig fremstår med årstal 
anno 1878. Den nuværende ejendom er altså ud-
seendemæssigt ombygget i 1924, men er for ho-
vedparten af ældre oprindelse. 
De nuværende ydermure, som enten stammer fra 
1878 eller 1924, fremstår som massiv mur ifølge 
tegninger fra 1945. Tykkelsen af muren fremgår 
ikke af tegningsmaterialet, men fra opmåling af 
facaden vurderes tykkelsen til 1½ sten ≈ 36 cm og 
i gavlen 1 sten ≈ 24 cm. 
Det nuværende stuehus er ifølge tegninger fra 
1945 28,28 meter lang (skønnet murmål 28.248 
mm) og 9,46 meter bred (skønnet murmål 9.468 
mm). 

 

Farven på facaden har antagelig været gul okker. 
Ved undersøgelse af pudsen fandtes et lille felt, 
hvor der var lag i malingen. Den inderste farve var 
en form for okker. Bygningen kan i en periode 
have været malet rød eller rød i felter ved ind-
gangspartiet, da der i samme felt var spor af rød 
farve. Bygningen har med stor sandsynlighed 
fremstået i pudset stand, da de anvendte teglsten 
både har gule og røde træk. 
 
Tagkonstruktionen er af 5×5” tømmer (125×125 
mm) og er et sadeltag med 40-45 graders hæld-
ning. Det vides ikke om tagkonstruktionen er fra 

1878 eller fra ombygningen i 1924. Det er en solid 
spærkonstruktion når den anvendes til et let tag af 
spånbrædder og tagpap. Jeg antager at taget med 
tagpap er etableret i 1924 i forbindelse med den 
større ombygning, men det vides ikke. Kvistvin-
duerne stammer formodentligt fra renoveringen i 
1947 da de først viser på tegningsmaterialet fra 
1947. 
 
Kompletterende bygningsdele som vinduer og 
døre er der ingen beskrivelse af i fundne doku-
menter og tegninger vedrørende gården. De ind-
vendige overflader kendes ligeledes ikke.  
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Salen på Risbjerggård 
Det næste store bygningsarbejde på Risbjerggård 
sker ved opførelsen af den store sal i 1934. 
Salen er opført med fundament af beton, yder-
vægge af tegl og tagkonstruktion af gitterspær 
beklædt med tagpap. Terrændækket er 38 cm tykt 
og består af beton, gulvlægter og parket. Etagead-
skillelsen mellem kælder og stue er udført med 
5×5” bjælker og dæk af beton. 
Ifølge tegninger fra 1934 er salen 30,13 meter lang 
(skønnet murmål 30.168 mm) og 10,05 meter 
bred (skønnet murmål 10.068 mm). Højden af 
bygningen er henholdsvis 7,55 meter (7.524 mm) 
og 5,1 meter (5.148 mm).  

Ydermuren mod syd er en massiv 1½ stens mur - 
36 cm og mod øst en massiv 1 stens mur - 24 cm. 
Ydermuren mod nord er en hulmur med en tyk-
kelse på 1½ sten - 31 cm. Den nuværende yder-
mur fra 1947 på nordsiden har dog en hulmur 
med tykkelsen 1½ sten som er 35 cm. 
 
Herunder er tegninger af salen fra 1934. På opstal-
ten af facaden ses det oprindelige indgangsparti 
og vinduerne ud mod parkeringspladsen. Udtryk-
ket var mere diskret og mindre pompøst end ved 
tilbygningen i slut 40’erne. 

 

 

 
 
Herunder ses et længdesnittet anno 1934. Salen 
har en loftshøjde på 5 meter, mens Glassalen, i 
dag kaldes Terrassen, har en loftshøjde på 3,5 
meter. 
Scenen og balkonen, som i dag er skjult, vises på 
nedenstående snit. Scenen er i fuld husbredde, 
men bag scenen er der trapper til begge sider. Den 

frie bredde er derfor 4,8 meter og dybden 4,6 me-
ter. 
Balkonen ligger i den modsatte ende af scenen og 
er ligeledes i fuld husbredde. Den har en dybde på 
5 meter og en loftshøjde på 2,2 meter. 
I salen er der langs ydermuren mod syd et hævet 
plateau 15 cm over gulv og 1,1 meter dybt. Der har 
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muligvis været radiatorer, da en af snittegninger-
ne indikerer dette. 
 
Inden åbningen af salen beskriver Hvidovre Avis, 
den 20.07.34, Risbjerggårds nye sal: 
 "Allerede nu kan man se, at det bliver en baade 
smuk og velegnet Sal, holdt i dæmpede smukke 
Farver. Væggene er beklædt med Fiberplader,  
 

hvis naturlige Farve bibeholdes, men indrammet 
i Felter med smalle Guldlister. Loftet inddeles 
ligeledes i Felter i hvide og lyseblaa Farver. (…) 
Gulvet i Salen bliver Parketgulv (…)." 
 
 
 
 
 

 
 
Herunder vises de tre tværsnit for salen anno 1934: 
 
 
 

 
 
 
Beskrivelse af spærfag: 
Bjælker og Gitterspær af 3×7", lodrette stykker af 
3×4" som indtappes imellem spær og bjælke. 
Skråstænger af 2½×5" pånagles med 2½" buldog-
skriver fra hver side, og sammenspændes med ⅝" 
bolte med to møtrikker. 
 

Spæret til den nye del af salen er opsat i forlængel-
se af det oprindelige spær så tagforløbet og hæld-
ningen bliver den samme. Derfor er loftshøjden 
lavere i den nye del af salen end i den gamle. Spæ-
ret er opbygget af 2½×5" bjælker og beklædt med 
tagpap på 1" brædder. 
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Ny ejer af Risbjerggård 
I forbindelse med at A. R. Johansen overtager 
Risbjerggård i 1944, påbegyndes en række om- og 
tilbygninger. I 1944 ombygges den gamle sal i 
stuehuset til pejsestue. 

I 1945 indsendes en ansøgning til en større ned-
rivning og tilbygning af Risbjerggård. I 1947 ud-
stedes bygningsattest til udført arbejde. 
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Herover ses det nye Risbjerggård efter at arbejdet 
er færdigt i 1947. Øverst vises nordfacaden, stue-
plan og kælderplan. Bygningsarbejdet tæller både 
tilbygning af salen i form af Glassalen med restau-
rant og en udvidelse af kælder med keglebane. På 
facaden er det tydeligt, at ombygningen har givet 
Risbjerggård et nyt udseende med store vindue og 
en mere pompøs entre. 

Der nedrives en gammel lade og der opføres i ste-
det en beboelsesbygning/villa i 1½ plan. Villaen 
findes ikke længere, men på ovenstående tegning 
er det tydeligt, at denne knopskydning gav Ris-
bjerggård et mere sammenhængende gårdudtryk. 
På situationsplanen herunder ses nedrivnings- og 
tilbygningsarbejdet. Laden, der skal nedrives er 
markeret med en stiplet linje, og tilbygningen til 
salen er vist som skraveret felt.

 

 

De to keglebaner 
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Overtagelse efter konkurs 
Efter konkursen og A/S Restauration Risbjerg-
gårds overtagelse bygges videre på gården. 
Restauratør Gert Rasmussen overtager driften i 
1950 og allerede i 1951 er der dokumentation for 
ændringer af gården. 
I 1951 bliver der udført nogle indvendige ombyg-
ninger i stueetagen. Samme år søges der om tilla-
delse til at opføre en skydepavillon med et areal på 
14 m2 – 3,2×4,3, h 2,25. 
Herunder ses en situationsplan for Risbjerggård 
fra 1951. Her findes villaen stadig i tilknytning til 

salen og skydepavillonen skal ligge lige bag ved 
denne. 
 
Ud fra tegningen fremgår det, hvor pavillonen skal 
ligge, og med en stiplet linje vises en skydedistan-
ce på 15 meter. For enden af linjen står der ”fugl”, 
og der kan derfor være tale om en pavillon til fug-
leskydning. Pavillonen findes ikke længere på 
ejendommen.  

 

 
 
I årene efter start 50’erne og frem moderniseres gården stadigt. Sagerne drejer sig både om nye installationer 
og brand- og indretningsmæssige ændringer. Men dagene med store tilbygninger og udvidelser er forbi, og 
på trods af de senere istandsættelser og ombygninger nedrives efterfølgende mere, og Risbjerggård skifter 
udseende, da nogle af de mange knopskydninger fjernes, heriblandt villaen på viste situationsplan.  
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Bygningen i dag 
 

 
Risbjerggård ligger i Hvidovre Kommune, Hvidov-
revej 241, matrikelnummer 14a. Ejendommen 
tæller overordnet set et stuehus, en sal og en ræk-
ke små tilbygninger. 
Risbjerggård er en central arkitektur- og kulturhi-
storisk del af Hvidovre. Den er en af de gamle 
ejendomme i Hvidovre, og har givet navn til et 
bykvarter, en skole og flere veje. Risbjerggård har 
været del af det offentlige liv både kulturelt og 
politisk i flere generationer. 

Det ældste af bygningskomplekset er fra 
1878/1924 og fremstår i svingende byggeteknisk 
kvalitet, som følge af manglende vedligeholdelse. 
Der kan ses afskalninger på murværket, hvilket 
kan indikere, at grundfugt stiger op gennem 
ydermuren. Måden malingen skaller af på, vidner 
om at bygningen er malet med plastmaling, som 
ikke tillader bygningen at afgive fugt.  
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Terrænet omkring facaden ud til Hvidovrevej og mod gavlen ud til parkeringspladsen er hævet betydeligt 
gennem tiden fra bygningen blev opført. Vinduerne er 45 cm over terræn, normalt vil underkanten være mel-
lem 80-100 cm over terræn. Terrænhævningen tilfører yderligere en fugtkilde til ydermuren og de 3 nederste 
skifter i ydermuren, i forhold til det nye terræn, er flere steder tæret og porøse. 
 

 
 
Ud over afskalningerne og fugten i de nederste 
teglsten ser ydermuren fin ud og der er ikke man-
ge tegn på sætningsskader. Fundamentet og jord-
bunden må derfor skønnes til at have den til-
strækkelige styrke og bæreevne. 
Taget på stuehuset er et sadeltag og fremstår i dag 
med tagpap. Tilstanden af tagpappen er dårlig og 
denne bør udskiftes. 

De nuværende ældste vinduer kan være de origi-
nale vinduer fra opførelsen. Ved undersøgelse af 
vinduerne er det tydeligt at de ikke er i god til-
stand. Meget af karmtræet er ved at rådne eller er 
allerede råddent. Der er med stor sikkerhed an-
vendt plasticmaling - det indikerer afskalningerne. 
Malingstyper af denne art bidrager til at træet 
hurtigere nedbrydes end fx linoliemaling. 

 

           
 
Vinduernes profileringer indikerer ikke at vinduerne er originale, men heller ikke det modsatte. Forskellige 
tiders glasfremstilling har "mærket" glasset og det kan give indikationer på alderen. Her er ingen særlige 
træk i vinduesruderne, hvilket ikke tyder på høj alder. Forsatsruderne på indersiden af vinduet virker nyere 
end det resterende vindue. Vinduesbeslagene er ikke specielle. 
Alt i alt er der ingen særlige træk der taler for at vinduet bør bevares og restaureres. En god løsning er at er-
statte vinduerne med nye vinduer bygget efter ældre metoder. 
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Indvendig i stuehuset er indretningen slidt og trænger til at blive opfrisket, men er overordnet i god stand. 
Gulvet er i dag linoleum og loftet er pudset eller beklædt med plader. 
Grundplanen fremstår som i 1947. Stueetagen indeholder 2 opholdsstuer (tidligere buffet og restaurant), 
billardstue og køkken begge to med den oprindelige funktion. Pejsestuen findes stadig med pejs. 
 

       

 

Salen på Risbjerggård 
Festsalen fra 1934 er bygget sammen med stuehuset. Tilstanden af salen er sammenlignet med stuehuset fin. 
Bygningen er opført af teglsten og taget har enkeltsiddet hældning og er beklædt med tagpap. Ydervæggen 
fremstår med samme gule overflade som de øvrige bygninger på Risbjerggård. Salen har tre frie sider: nord, 
syd og øst.  

 
Nordsiden vender ud mod en parkeringsplads, og her er indgang til salen via en stor og høj dør med glasru-
der. Der er ligeledes 4 store vinduer, af typen som ses her, ud mod parkeringspladsen. 
           
 Sydsiden har en dobbeltdør af træ, rødmalet, og muren fremstår med delvis blank muroverflade. Ved østsi-
den, som vender ud mod haven er der meget tilgroet og her findes mindre lokaler i forbindelse med salen. 
Man kan se at bygningen har flere opførelsesår og vinduerne er af forskellig art. Der er store ensartede vin-
duer med termoruder på nordsiden, og to vinduestyper på østsiden begge med enkeltlagsglas, men med og 
uden sprosser. 
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Facade mod nord 

 
 
Facade mod syd 

 
 
Facade mod øst 
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Den indvendige del af salen fremstår med få op-
rindelige træk fra salen fra 1934 og 1947. Der er 
indgang til Glassalen via hovedindgangen på sa-
lens nordside og en mere ydmyg indgang gennem 
gårdens mange tilbygninger. 
Glassalen er et langt og lyst lokale, hvorfra der er 
indgang til salen via en mindre trappe. Mod salen 
er vinduerne blyindfattede. Ud fra tegningen af 
salen anno 1934 skønner jeg, at det er de originale 
vinduer. Den oprindelige indretning og overflader 
i Glassalen er ikke dokumenteret. I dag fremstår 
salen med parketgulv, malede vægge i lyse nuan-
cer og pladeloft. 
Overfladerne i den oprindelige sal er beskrevet i 
Hvidovre Avis i 1934. Væggene var beklædt med 
fiberplader holdt i dæmpede farver og indrammet 

med smalle guldlister. Gulvet var beklædt med 
parket, og loftet var inddelt i blå og hvide felter. 
I dag fremstår gulvoverfalden stadig med parket, 
men loft og vægge er ændret. Scenen og balkonen 
er skjult, og væggene har fået en ensartet gulmalet 
overflade inddelt i felter med trælister og med 
høje træpaneler af bejdset træ. Loftet er af lyse 
plader. 
Bag den originale scene er i dag to højloftede rum, 
som er præget af mangel på vedligeholdelse. Deres 
stand giver dog ikke grund til nedrivning, da de 
udelukkende mangler istandsættelse og herefter 
vil danne smukke lokaler bag scene. Scenen bør 
ud fra arkitektoniske og kulturhistoriske kriterier 
genåbnes. 

 

 
 
I salens modsatte ende er balkonen, der ligeledes er skjult. Man får i dag adgang til balkonen via en stejl 
trappe og op gennem en lem. Som scenen bør balkonen åbnes. I fællesskab og sammen med salen skaber de 
et smukt rum, som har dannet rammer for megen Hvidovrekultur. 
På billedet herover ses scenefronten fra 1934. Billedet er fra Risbjerggårds 100 års fødselsdag i 1978. 
 
Under Glassalen er ved opførelsen anlagt en kælder med keglebane. Ved undersøgelse af kælderen stod den 
gamle keglebane stadig med det oprindelige gulv. I kuglerenderne på gulvet er der efterfølgende lagt nye 
gulvplanker, blandt andet fordi lokalet har været brugt til diskotek. 
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For enden af keglebanen er et tilstødende lokale, som oprindelig har været bemandet af keglerejsere. I dag er 
her varmecentral, og lokalet er meget præget af fugt. Loftet er dækket af vanddråber og malingen på vægge 
og lofter skaller voldsomt af. 
 

 
 
Årsagen er, at loftskonstruktionen til kælderen er en uoverdækket terrasse på oversiden. Terrassen er bygget 
af beton med dårlig hældning og uden en vandafvisende bitumenafslutning. 


