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Mandag d. 15.marts afholdt vi vor årlige generalforsamling - for
første gang om foråret, og alt gik stille og fredeligt med genvalg til

side 3.

bestyrelsen - læs referatet på side 5 - 6
Efter generalforsamlingen havde vi teatergruppen "REFLEXUS" til at

Siden sidst

opføre forestillingen "Der skete vist noget" - en meget fin opsat fore
stilling skrevet ud fra bogen 52 Historier om Hvidovre. Det var en fin

side 4.

ide med den gennemgående "moder åen" der henviste til Harestrup

Kommende aktiviteter

åen der har løbet gennem Hvidovre altid - og hvordan den var ble
vet mishandlet gennem tiderne og måske fra "Lorte å" til det der ta

medlemmer og Hvidovre kommunes lokalhistoriske arkiv.

side 5- 7

les om i dag - at føre den tilbage som å i det gamle løb.
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Om Rytterskoledage og Middel

optagelse i bladet.

Post skal sendes til vor adresse på

'
Det var en meget kedelig fejl at jeg kom til at sige at vi "kun" var 234
medlemmer - vi er glædeligvis

og der er stadig mulighed for at afhente bøger i Rytterskolen man
dag og tirsdag fra kl. 13 - 16 mod aflevering af det blå gavebrev der
blev udsendt sammen med kontingentopkrævningen. Hvis nogen
ønsker at købe et gaveeksemplar er prisen kr.50, Jeg vil også gerne slå e t slag for vor kasserer, der stadig mangler
nogle kontingentindbetalinger, og hvis du har glemt det er du vel

Indsamling til "En Moder"

kommen til at betale i Rytterskolen mandag d. 12. april, hvor vi har
åbent hus, eller mandag d. 19. april hvor vi har foredrag i Biblioteks

Forsidebilledet.

cafeen kl. 19,30.

Strandøre ca. 1930
Hvidovre Kommunes lokalhistoriske arkiv
Medborgerhuset

Lokalhistorisk Samarbejde

2650 Hvidovre.

Et billede af Aastrupgård
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Torsdag kl. 16-19 TLF: 36 39 21 80.
ISSN nr. 0902-3046
Åbningstid: Tirsdag - onsdag kl.13

set fra Harestrupåen. ca.1928
Næste blad kommer i aug.1999.
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Turene fra AOF Kettegård Alle 4 kører fint med bussen næsten fyldt
op - der var nogle misforståelser angående stykpriser på enkelttu

Bagsiden.

280

jJ4 medlemmer.

Jeg skal minde om at den gratis bog er udleveret i 250 eksemplarer

Sommerfest i Grundejerforening

Rytterskolen.

Hvidovrevej

Formanden beklager.

rene, men det meddeles nu, at man kan tilmelde sig til turene enkelt
vis for kr.140, - pr.tur, ved henvendelse til AOF Kettegård Alle 4.
Der køres fredag d.23 april til Køgeegnen - Karlstrup Voldsted - Hø
jelse kirke og Greve museum.
Fredag d. 7.maj køres til Sorø akademi og den gamle klosterkirke.
Dan.
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Kommende aktiviteter.
Mandag d. 12. april fra kl. 13 til 16 har vi åbent hus i den gamle
Rytterskole, og her kan man aflevere gamle ting og sager fra

Referat af Generalforsamlingen
d. 15 marts 1999.

Hvidovre såvel nyere ting som stenalderting samt låne os gamle

Formanden Dan Olsen bød velkommen til den 19 ordinære gene

billeder fra Hvidovre og omegn til kopiering. kl.ca.15 gentager

ralforsamling, bestyrelsen glædede sig over, at vi var så mange.

teatergruppen "Reflexus" deres forestilling, lavet over historier

Punkt.1. Valg af dirigent.

fra bogen "52 historier" .

Bestyrelsen foreslog Inge Larsen,der blev valgt med akklamation.
Inge Larsen takkede for valget, konstaterede at generalforsam

Mandag d.19.april kl.19,30 er der foredrag i Bibliotekscafeen, hvor

lingen var lovligt indkaldt.

Lederen af Københavns Bymuseum Bi Skaarup kommer og

Punkt 2. Formandens beretning.

fortæller om de sidste nye udgravninger i København.samt

Dan Olsen aflagde en fyldig beretning om de aktiviteter der var

underholder med sin store viden om fortidens mange tildragelser i

sket fra december 1997 til 28 februar 1999. Da året var omme var

vor gamle hovedstad. Bi Skaarup er ekspert i de gamle

vi 334 medlemmer og 40 institutioner og skoler. D.O. oplyste end

klædedragter og gamle opskrifter på madlavning og bagning.

videre, hvad der skulle ske mandag d.12.april 1999 kl.13 - 16 er

Denne foredragsaften er arrangeret i samarbejde med Arkæo

der åbent hus i Rytterskolen, her kan der blive afleveret gamle

logiforeningen "Tværpilen", så vi forventer at mange af forenin

ting og sager, og der er optræden af teatergruppen REFLEXUS.

gernes medlemmer møder op. Det er derfor meget vigtigt med

Mandag d.19.april er der sammen med Tværpilen foredrag af

tilmelding på vor telefonsvarer 36 47 34 44.

Bi Skårup om København i Middelalderen. På septembermødet
vil der være film, oktobermødet vil Erling Groth arrangere

I lighed med tidligere år, forsøger vi igen at arrangere ture med

foredrag om Avedøre, og til oktober vil Poul Sverrild tale om det

børn fra Hvidovres skoler i 4 dage, hvor vi kører til forskellige in

meget store arrangement "Historien i gaden".

teressante steder på Sjælland, i dagene fra d. 21 - 24 juni. I år er

Punkt 2a. Arkivets beretning.

det jo middelalderår, og der er i den anledning lavet mange

Arkivar Poul Sverrild berettede om Lokalhistorisk arkivs arbejde

forskellige udstillinger over hele landet. Hvis nogle af vore

med indsamlede materialer og om aktiviteter og mange foredrag

medlemmer er interesseret i at deltage, så kontakt Dan Olsen på

samt Hvidovres udstilling på Rytterskolen af billedhuggeren

Rytterskolen.

Pedersen-Dan. Poul Sverrild takkede for hjælp fra medlemmerne

Som et foreløbigt program for ovenstående dage kan vi nævne -

besøgt af 650. Mange brugte mange timer på ovennævnte

Mandag d. 21. juni køres der til Middelaldercentret i Nykøbing F.

udstilling.

start kl.9 fra Rytterskolen

Poul Sverrild havde i det forløbne år haft 3 ansatte på arkivet.

Tirsdag d. 22. juni køres der til Nationalmuseets bØrneudstilling om

Til sidst i sin beretning nævnte Poul Sverrild, at det var 25 år

middelalderåret og hvis vejret tillader - en tur med Havnerundfarten.

siden Avedøre var kommet ind i Hvidovre kommune, og det vil

Onsdag d. 23.juni kører vi til Esrum kloster - Helsingør - og måske

blive fejret i Avedørelejren hvortil Hvidovreborgere vil blive in

lykkes det at se Holger Danske i Kranborgs kassematter.

viteret. På spørgsmålet om hvor mange penge der var kommet

som kustoder ved den nu overståede udstilling der havde været

ind i penge til støbningen af " En Moder" i bronce, nævnte Poul
4

Sverrild kr. 117.400,- .
kendt med akklamation.

Begge beretninger blev god5

fortsættes side 6

--- ---

fortsat fra side 5.

Punkt 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Eigil Jørgensen gav en grundig gennemgang af det reviderede regn
skab, samt at nu følger vi kalenderåret.
Dirigent Inge Larsen satte nu regnskabet til afstemning, og det blev
godkendt med akklamation.
Punkt 4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog kontingentforhøjelse på kr.20,- således at for al
mindelige medlemmer er det kr. 100,- og for pensionister kr. 70, Dette blev vedtaget enstemmigt.
Punkt 5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Punkt 6. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg var Per E.Hansen, Eli Olsen og Bent Christiansen.
De blev genvalgt med akklamation for 2 år.
Bestyrelsessuppleanter.
På valg var Erling Groth - Kirsten Andersen og Dora Orneborg.

Vedtægter for
Hvidovre Lokalhistoriske
Selskab

De blev genvalgt med akklamation for 1 år.
Punkt 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg var Jens-Christian Nielsen og Inge Larsen.
De blev genvalgt med akklamation for 1 år.
Punkt 8. Eventuelt.

Ændret og vedtaget på

Der var ingen der ønskede ordet.
Derefter afsluttede Inge Larsen generalforsamlingen og takkede for
god ro og orden.

Ekstraordinær Generalforsamling
d. 16 marts 1998.

Efter generalforsamlingen optrådte teatergruppen "REFLEXUS"
meget underholdende med forestillingen "Der skete vist noget" bygget
over bogen " 52 Historier fra Hvidovre"

Hvidovre den 15. marts 1999
Jens-Christian Nielsen
referent
Leveret som tag ud sider i vort blad nr. 2
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1999.

Vedtægter for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling forår 1998
3. Arkivlederens orientering.

§1 Formål

4. Fremlæggelse af revideret regnskab.

Selskabets formål er at udbrede kendskabet til og vække interesse for

5. Fastsættelse af årskontingent.

lokalhistorien indenfor Hvidovre Kommunes område. Samt støtte

6. Behandling af indkomne forslag.

bevaringsinteresser, lokalhistoriske udgivelser og anden formidling af den

7. Valg af betyrelsesmedlemmer og suppleanter.

lokale historie.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

§2 Organisation og tilhørsforhold
Selskabet er en privat forening, der arbejder i nær tilknytning til Hvidovre
Kommunes Lokalhistoriske Arkiv.

§4 Medlemskab

Selskabet er medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening.

Generalforsamlingen fastsætter årskontingentet. Som medlemmer kan

Bestyrelsen består af 9 medlemmer - heraf 2 medlemmer valgt af og blandt

optages enkeltpersoner.

Hvidovre Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg - samt 2 suppleanter.

Som medlemmer uden stemmeret kan optages foreninger, institutioner og

Valg af de 7 ordinære bestyrelsesmedlemmer og de 2 suppleanter, I revisor

virksomheder.

og I revisorsuppleant foretages af den ordinære generalforsamling.
Arkivlederen deltager i bestyrelsesmøderne.

§5 Bestyrelse

Foreninger, selskaber med videre, som arbejder med beslægtede emner

De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad

indenfor Hvidovre Kommunes område kan associeres Lokalhistorisk

gangen, således at der på lige år vælges 4, på ulige år 3.

Selskab.

2 suppleanter vælges for 2 år ad gangen.

§3 Generalforsamling

sig selv.

Revisor og suppleant vælges for I år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og

§6 Økonomi

·

indkaldelsen sker skriftligt med 14 dages varsel. Forslag, der ønskes

Selskabets regnskab offentliggøres i forbindelse med den ordinære

behandlet på generalforsamlingen, skal være fonnanden i hænde senest 8

generalforsamling.

dage før generalforsamlingen.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller
når mindst 20 medlemmer begærer det ved skriftlig henvendelse til

§7 Selskabets ophør

formanden med oplysning om dagsorden for det begærede møde.

Til opløsning af Selskabet kræves en beslutning på en generalforsamling,

Bestyrelsen indkalder da generalforsamlingen med 14 dages varsel som
ovenfor anført.
Beslutninger, herunder vedtægtsændring, træffes ved almindelig
stemmeflertal.

-

Følgende punkter skal behandles på den ordinære generalforsamling

I. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

I
)

hvor mindst en trediedel af medlemmerne er til stede.
Er dette medlemstal ikke mødt, indkaldes ekstraordinær generalforsamling,
som da er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte.

I tilfælde af ophør tilfalder selskabets formue Hvidovre Kommunes

Lokalhistoriske Arkiv.

Om Rytterskoledage

Midde/alder '99

1999 er udnævnt til Middelalderår og i den anledning har vi også i
Hvidovre Lokalhistorisk Selskab lavet lidt forarbejde for at være med
til at markere Hvidovre på kalenderen for lidt middelalderfestival.

Middelalder festival er først og fremmest for børn og unge, så de

Vi har valgt fredag d.19.-lørdag d.20. og søndag d. 21. september

kan forestille sig hvordan det var at leve i Danmark på den tid.

for i samarbejde med Holmegårds bibliotek - Hvidovre kirke - fore

Derfor bringer vi på de følgende sider nogle arrangementer der

ningen Norden Hvidovre afd. - arkæologiforeningen Tværpilen og

løber over det meste af sommeren, så hvis i kommer forbi, eller i

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, at lave nogle dage hvor vi med

nærheden i sommerferien, er der her nogle tilbud, som alle kan

fest og farver markerer middelalderen her forud for årtusindskiftet.

deltage i med stor fornøjelse.

Ultimo april bliver der afholdt et møde mellem disse samarbejdspart
Ebeltoft museum.

nere for at prøve i så stor udstrækning som muligt at få tilrettelagt
aktiviteterne og drøftet økoniomien bag arrangementet.

hele sommeren.
Marsk Stigs borg udgraves i løbet af sommeren med deraf føl

For at nævne nogle tiltag, der kunne være mulige vil der om freda

gende arkæologiske undersøgelser på øen Hjelm udfor Ebeltoft.

gen blive opstillet en bod i Rytterskolens have, hvor børn og unge
klædt i middelalderdragter og munkekutter, vil prøve at sælge nogle

Den sagnomspundne Marsk Stig og hans klike slog sig ned på

krydderurter og andre ting og sager, som blev brugt i gamle dage.

Hjelm efter mordet på Kong Erik Klipping i 1287.

Vi kunne også tænke os at Hvidovreskolernes pigekor vil synge

Her anlagde de et borgkompleks, som nu bliver undersøgt nøjere i

i den gamle kirke - nogle sange over middelaldertemaer, der for ny

juni og juli måned.

lig er udgivet af Nationalmuseet.
Der er ikke offentlig adgang på Hjelm, men Ebeltoft museum viser i
Om lørdagen vil der måske kunne etableres en middelaldertrup, der

perioden en udstilling om Rigsmarsken, der er gået over i historien

kommer og danser de gamle kædedanse fra denne tidsalder.

som både kongemorder, folkehelt, falskmøntner og sørøver.

Om søndagen en festgudstjeneste, hvor det er tilladt at klæde sig

Udstillingen suppleres løbende med dagsaktuelle nyheder fra den

ud i hjemmelavede middelalderdragter og munkekutter.

arkæologiske undersøgelse.

En foredragsholder der ved noget om middelalderen - en der kan

Ebeltoft Museum

fortælle om gamle madopskrifter og dragter samt demonstrere dem.

Juulsbakke 1
8400 Ebeltoft

Men alt er endnu kun i støbeskeen og der vil blive orienteret om det

tit: 86 43 13 82

efterhånden, som det bliver til virkelighed.
God fornøjelse.
Hvis der er nogen der har gode ideer om ovenstående, bedes de
rette henvendelse til Dan Olsen.
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Middelalder for børn:

Midde/alder festival i Køge.

Udklædning med

kun lørdag den 22 maj.

sværd og dragter

Hvis man har en middelalderdragt liggende hjemme i klædeskabet,
er der rig mulighed for at få den luftet lørdag d. 22. maj på torvet i
Køge
Køge Museum arrangerer ridderturnering og optog i egne dragter,
middelaldermarked, gøglere, teater. aktiviteter.
Konkurrence om dragter og bannere.
Lørdag d.22.maj 1999
på torvet i Køge.
arrangeret af Køge Museum

Hvordan kunne nutidens børn have set ud, hvis de havde levet i middelalderen?
Det kan man få et lille indtryk af ved at besøge museet i Nyborg, som indtil den

24.oktober tilbyder kopier af middelalderlige dragter, sværd, skjolde m.v. i bør
nestørrelse.
Man må gerne klæde sig ud i tøjet og bruge genstandene, hvis man er ifølge med
voksne.

Nyborg og omegns museer
Slotsgade 11

Nørregade 4

5800 Nyborg

4600 Køge.

tlf: 65 31 02 07

tlf: 56 65 42 42

Hvad Fanden i Helvede.
På Esrum Kloster kan man - helt indtil næste år - få at vide hvem

Middelalder børnemuseum

fanden er. Udstillingen "Hvad Fanden i Helvede" handler om mid

i Skive.

delalderens djævletro, og tager udgangspunkt i sagnet om Broder
Rus fra Esrum Kloster, der stod i ledtog med den Onde og lokkede
munkene i fordærv.

Rammen om middelalder - børnemuseet er byens torvedag.

Her er djævle for enhver smag. De myldrer frem i skulptur, billeder

Markedspladsen bugner af varer, som bonden har kørt ind fra landsbyen og som

og tekster. Og selv om hovedvægten ligger på middelalderens

håndværkeren har lavet. I børnemuseet er alt opbygget som kopier, så besøgend1

djævleopfattelse, bliver der også berettet om figurens opståen af

kan opleve den middelalderlige markedsplads med alle sanser.

antikkens mystiske skikkelser og dens efterliv i nyere tid, belyses

Sidste dag er den 31. oktober.

Esrum Kloster
Klostergade Esrum

Skive Museum

3230 Græsted

Havnevej 14

tlf: 48 36 04 00

8700 Skive
tlf:97 52 69 33
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" En Moder"

Bestyrelsen.
Formand.

Dan Olsen Spurvehøjvej 17.st.tv.
tlf.36788642

Udstillingen om Hans Peder Pedersen-Dan er officielt forbi, men vort
lokalhistoriske arkiv under ledelse af Poul Sverrild, opretholder den
stue i rytterskolen hvor selve statuen og familiebillederne er udstillet
og i den anledning vil vi opfordre vore skoler og vore institutioner

Næstfind.

tlf.36752091
Kasserer.
Best.medl.

Rytterskolens have ud mod Hvidovrevej, hvor den retteligt hører
hjemme.

smukke dame, ligeledes institutioner, grundejerforeninger og andre

Best.medl.

Esther Hansen Høvedstensvej 22. 2.tv.
tlf. 36780661

Best.medl.

en rigtig statue, lavet af en af vore egne Hvidovreborgere.

Bent Christiansen Paris Boulevard 20.
tlf 36492941

l .suppl.

Tilmelding kan ske til.

Eli Olsen Sognegårds Alle 23. 3.tv.
tlf. 36783032

der støtter vort lokalhistoriske arbejde - kom og se med egne øjne og
I vil falde for dette smukke monument, der så vil pryde Hvidovre med

Per E.Hansen Grenhusene 26.
tlf. 36492470

Best.medl.

Vi vil opfordre skolerne til at komme klassevis og få et indtryk af den

Eigil Jørgensen Hvidovrevej 98 C.
tlf. 36470058

til at støtte arbejdet med at få indsamlet midler til at få støbt den
meget smukke statue i bronze, så vi kan få den opstillet permanent i

Kjeld Jørgensen Kløverprisvej 48.

Erling Groth Ege Alle 41
tlf.36772511

Dan Olsen tlf. 36788642

2.suppl.

Poul Sverrild tlf.36392180

3.suppl.

Kirsten Andersen Korshøjvej 6.
tlf. 36786060

Bidrag til indsamlingen kan aftales samme sted eller kan betales ved
et besøg på Rytterskolen, hvor vi glæder os til at vise "Moderen"
frem.

Dora Orneborg Toft Sørensens Vænge 11.
tlf.36757083

Revisor.

Jens-Chr.Nielsen Kløverprisvej 26.
tlf. 36751386

Revisorsuppl.Inge Larsen Bemers Vænge 7. 2.
tlf.36784736

på forhånd tak

Sekretariatsudvalg.Bent Christiansen, Eli Olsen, Esther Hansen

Lokalhistorisk Arkiv.

Redaktion.Kjeld Jørgensen, Per E.Hansen, Kirsten Andersen
Redaktør Dan Olsen ( ansv,)

Lokalhistorisk Selskab.
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