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Nyt  
fra Formanden  
Der er nu gået godt et halvt år 

fra afholdelse af den seneste 

generalforsamling i vores sel-

skab. Efterfølgende konstitue-

rede bestyrelsen sig med under-

tegnede som formand. Det har 

været en spændende periode at 

være med i bestyrelsesarbejdet, 

og jeg vil benytte lejligheden til 

ikke mindst at takke vores afgå-

ede formand Benny Riisager for 

et flot arbejde og en indsigts-

fuld måde at overdrage tøjlerne 

på. 

I bestyrelsen har vi arbejdet 

med udvalgsstruktur og tilrette-

læggelse af arbejde og arrange-

menter i 2005-2006. Blandt de 

nye initiativer har været turen 

den 14. september 2005 til Hol-

men og Peder Skram.  

Ved sammensætningen af de 

kommende arrangementer har 

bestyrelsen både tænkt på det 

lokale og det almene - renæs-

sanceåret 2006 – med foredrag 

og senere besøg på Rosenborg 

Slot. Vi håber, at man vil få 

nogle gode oplevelser, som kan 

videregives til andre, der kan få 

lyst til det lokalhistoriske og 

dermed medlemskab af  Hvid-

ovre Lokalhistoriske Selskab. 

Jeg kan fortælle, at foreningen 

de sidste par måneder har haft 

en tilgang på 31 nye medlem-

mer. Bestyrelsen håber, at den-

ne tendens vil fortsætte, så vi i 

første omgang kan nå op på ca. 

500 medlemmer, hvad der sva-

rer til ca. 1 % af Hvidovres be-

folkning. 

I samarbejde med personalet i 

Historiens Hus og de aktive ” 

Kulturister ” i Hvidovre Lokal-

historiske Selskab håber jeg, at 

bestyrelsen kan medvirke til at 

skabe en øget bevidsthed om og 

interesse for, hvad der har rørt 

sig eller rører sig i vores kom-

mune.  

Der har været lidt overgangs-

problemer med produktion af 

bladet, men vi skulle få årets 

resterende tre numre i løbet af 

dette halvår 

God foreningssæson 

Ole Asbjørn Petersen 
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Frihedskæmperen Herluf Rasmussen 

Så kunne vi fejre endnu en 

rund årsdag for Danmarks be-

frielse fra den tyske besættelse. 

Nu er der gået 60 år og de fleste 

nulevende danskere har kun 

hørt om den ubehagelige tid , 

perioden 1940 – 1945. Vi har 

dog stadig nogle af de gamle 

kæmper blandt os. 

De deltog i frihedskampen med 

forskellige hensigter og bag-

grunde, men fælles for dem alle 

var, modstanden mod et frem-

med herredømme og bevarel-

sen af et frit Danmark. 

Én af disse modstandsfolk var 

Hvidovre-borgeren Herluf Ras-

mussen, kendt af mange herude 

for sit politiske engagement. 

Medlemskab af diverse partier, 

kommunalbestyrelse, folketing 

og altid parat til at lufte sine 

private meninger i den lokale 

presse. 

Herluf Rasmussen er i skriven-

de stund en frisk og rask mand 

på 85 år, der passer sin daglige 

dont og stadig har sine menin-

gers mod. Han har tilladt mig 

at bringe hans personlige beret-

ning af episoden den 6 april 

1945 på Gl.Køge Landevej. 

Per E. Hansen   

 

 

 

Herluf  Rasmussen 
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Den 6. april 1945 klokken 11 

0m formiddagen udspandt der 

sig på Gl. Køge Landevej ud for 

Blommehaven i Valby et vold-

somt drama. En gruppe på ni 

modstandsfolk fra det illegale 

politi og ti mand fra det tyske 

hjælpepoliti, som havde afløst 

det danske politi, da det gik un-

der jorden eller blev deporteret 

til tyske koncentrationslejre 

den 19. september 1944, kom i 

kamp. 

HIPO, som dette hjælpepoliti 

kom til at hedde i folkemunde, 

bestod af danske, som enten 

havde kæmpet på Østfronten 

som frivillige i ”Frikorps Dan-

mark”, eller havde været med-

lemmer af det berygtede 

”Schalburg Korps” og/eller 

”Sommer Korps”. De var frygte-

de på grund af den brutalitet, 

de udviste, når de i politiets ef-

terladte patruljevogne kørte 

rundt i Københavns gader og 

nedskød og dræbte tilfældige 

civile  mennesker, som de mød-

te på deres blodige fremfærd. 

Derfor lokkede vi HIPO til at 

foretage en udrykning til Flas-

kekroen på Gl.Køge Landevej 

og på vejen derud foretage en 

afstraffelse af dem, som de kun-

ne mærke.  

I krigens sidste måneder syntes 

det, som om HIPO blev mere og 

mere desperate, frygten bredte 

sig blandt befolkningen, og det 

måtte have en ende. 

Planen                                          

I begyndelsen af april måned 

1945 foreslog jeg derfor en aktiv 

gruppe indenfor det illegale po-

litikompagni under station 9, 

som jeg var chef for, at vi kaldte 

HIPO ud til en falsk alarm og 

gav os i kast med dem på et for-

udbestemt sted. 

Gruppen bestod af politibetjen-

tene Erik Jacobsen og Theodor 

Husum, reservebetjentene Pre-

ben Martiny, Hans Stidsen, 

En blodig dag på Gl. Køge Landevej                                        
af Herluf Rasmussen. 
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Sven Eriksen, Winfeldt 

Schmidt, Månson og Herluf 

Rasmussen (ego) samt Tove 

Vinding, der var min personlige 

ordonnans.  

Det var meningen , at styrken 

også skulle have bestået af de-

lingsfører for 1 deling, Johs. 

Kragh og én af hans grupper, 

men han sprang fra dagen før, 

fordi han mente, at et angreb 

på HIPO ville skade nogle for-

handlinger, som han havde 

hørt, var i gang mellem tysker-

ne og danske myndigheder om 

hjemsendelse af danske politi-

folk fra Kz-lejren Buchenwald. 

Jeg tror det var et påskud for at 

undgå at komme med, der var 

så mange rygter i omløb hen-

imod krigens slutning, så jeg 

holdt mig til den kendsgerning, 

at Hipos fremfærd blev grovere 

og grovere dag for dag.   

(D. 7. April: 60 biler med 600 

danske politifolk ankom til 

Frøslev fra KZ-lejren i 

Neuengamme. red.) 

 

Stedet                                      

Da jeg er barnefødt og opdraget 

i Valby og fra mit tiende år var 

vant til at færdes i hele området 

Valby og Hvidovre, besluttede 

jeg mig til, at angrebet skulle 

finde sted på Gl. Køge Landevej 

mellem rundkørslen, hvor Elle-

bjergvej mundede ud og Blom-

mehaven, en sidevej på den 

vestlige side af vejen. Området 

var ideelt på flere måder, der 

var ikke den store trafik, vejen 

var under reparation og kun 

den østlige side var farbar og 

skulle bruges af trafik i begge 
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retninger. Der var cykelstier på 

begge sider af vejen som var 

afgrænset af kolonihaver ved en 

lang dyb grøft på den østlige 

side. Dette ville give gode mu-

ligheder for flugt af stedkendte 

personer idet man gennem ko-

lonihaverne havde mange mu-

ligheder for at komme væk. 

Ved en påvisning på stedet, af-

talte jeg med gruppen, at fire 

mand skulle angribe den bage-

ste vogn fra grøften nærmest 

rundkørslen ved Ellebjergvej, 

her ville der formentlig være 

tale om nedsat fart, og målet 

ville bedre kunne rammes. 

Til opgaven blev Theodor Hu-

sum, Preben Martiny, Svend 

Eriksen og Knud Windfeldt 

Schmidt udvalgt. Det var tre 

reservebetjente, medens Hu-

sum var en grad mere som ho-

norarlønnet politibetjent. De 

var alle forsynet med svenske 

maskinpistoler (mrk.SUOMI 

Husqvarna) og deres tjeneste-

pistoler, samt en amerikansk 

”Ananas” håndgranat.              

De var alle forsynet med giftpil-

ler, til eget brug, hvis uheldet 

skulle være ude.  

Det var, efter min mening, et 

meget sikkert sted og intet kun-

ne gå galt, hvis de holdt hove-

det koldt. 

Overfor Blommehaven i grøf-

ten, der var flere meter dyb, 

selv i stående stilling var man i 

dækning, placerede jeg politibe-

tjent Erik Jacobsen og reserve-

betjent Månsson. De fik udtryk-

keligt ordre til ikke at skyde på 

de fremkørende vogne, men af-

vente udviklingen i dækning og 

kun skyde på de Hipoer, der 

eventuelt søgte dækning i grøf-

ten. De skulle så uskadeliggøres 

efterhånden som de kom ned i 

grøften.  

Tilbage var så Tove Vinding (en 

gift kvinde, datter af Køben-

havns brandchef), reservebe-

tjentene Hans Stidsen og Her-

luf Rasmussen.  

Tove Vinding var udset til, fra 

Flaskekroen, at ringe til politi-

gården, hvor HIPO havde ho-

vedkvarter, udgive sig som ser-
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vitrice og bede dem om at kom-

me og afvæbne en mand, der 

sad i skænkestuen og legede 

med en pistol. Hun skulle 

straks komme tilbage når HIPO 

havde foretaget en kontrolop-

ringning og tilslutte sig Hans 

Stidsen og mig. De to skulle 

dække min retræte. 

Jeg selv skulle opholde mig på 

fortovet, direkte i den forvente-

de ildlinie, med en maskinpi-

stol (Madsen), pistol og en 

håndgranat. Våbnene naturlig-

vis gemt under frakken. 

Jeg skulle optræde som tilfæl-

dig fodgænger. 

Den 6.april 1945                  

For ikke at vække unødig op-

mærksomhed gik vi først til vo-

re poster samtidig med, at Tove 

Vinding, kl.10.50 fra Flaske-

kroen, ringede til HIPO på Poli-

tigården. Nogle minutter efter 

var Tove Vinding på plads. 

Inden vi kunne høre udryk-

ningshornene, udspandt der sig 

nogle episoder, som må med. 

Købmanden på hjørnet af 

Østergårds Alle, blev advaret 

om ikke at gå ud, når han hørte 

skud, men søge dækning sam-

men med sit personale. Cykel-

smeden, som var gammel be-

kendt af mig, havde sit værk-

sted i et træskur tæt ved Blom-

mehaven. Ham opfordrede jeg 

til straks at søge dækning hos 

købmanden, hvor murene ville 

give dækning for eventuelt vild-

farne kugler. En yngre dame 

med en barnevogn, der netop 

passerede ville jeg have ind til 

købmanden, men hun proteste-

rede højlydt, fordi hun skulle 

videre ud ad Gl.Køge Landevej. 

Først da jeg viste hende en pi-

stol, forstod hun at det var al-

vor. 

Nu kunne vi høre udryknings-

hornene, men samtidig var en 

vogn fra Carlsberg, fuldt læsset 

med ølkasser, med to stovte øl-

mænd på bukken og som for-

spand, to vældige jydeheste , 

lige ud for Blommehaven. Ku-

sken forstod straks situationen, 

da jeg diskret viste ham ma-

skinpistolen, han rejste sig op 
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fra bukken og lod pisken svirre 

hen over hovedet på de to jyder. 

Det var sikkert første og sidste 

gang i deres liv, at de hørte en 

pisk smælde. De sprang frem-

ad, og i galop drejede kusken 

op ad Østergårds Alle. Det var 

et flot syn, men alle ølkasserne 

blev på ladet. 

En ting glemte jeg i skyndin-

gen. En telefonmontør var be-

skæftiget i toppen af en telefon-

mast overfor Blommehaven. 

Han fik, hvad jeg senere erfare-

de, en plads i første parket, da 

han fra mastetoppen overvære-

de det drama, der nogle minut-

ter senere udspillede sig for 

hans øjne. 

Kampen                                   

Så var den første vogn på vej op 

mod stedet, hvor vi skulle tage 

imod den. Da den var ca. 30 

meter fra mig, skød jeg en salve 

(25 skud) ind i vognen forfra og 

gennem siden efterhånden som 

den passerede mig. Den forsat-

te, meget slingrende, ud ad 

Gl.Køge Landevej og stoppede 

ud for Grønnehave Alle, hvor 

en mand sprang ud og løb ind i 

området på vor højre flanke. 

For at pacificere ham, sendte 

jeg Tove Vinding tilbage ad 

Blommehaven, hvor der midt-

vejs mod Vigerslevvej var en 

udgravning, hvorfra hun skulle 

sikre, at han ikke kom ind i vo-

res tilbagetogslinie og blev til 

fare for os. 

Det var sekunder det drejede 

sig om og jeg havde regnet med, 

at vi skulle kigge nærmer på 

den første vogn, som nu holdt 

stille ud for Grønnehave Alle 

med en eller flere døde eller så-

rede Hipoer. Der var kun 

sprunget én ud så der måtte 

være mindst 3 eller 4 tilbage i 

vognen. 

Den plan forpurredes fordi, 

hvad jeg ikke havde regnet 

med, var den anden vogn nået 

op til mig uskadt. Den havde 

narret mine folk i grøften ved at 

køre venstre om i rundkørslen 

og havde således ikke fulgt efter 

den forankørende som kørte 

normalt.                                    

Min gruppe, som sad på kanten 
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af grøften for at tage imod, blev 

overraskede og nåede kun at 

sende en salve ind i vognens 

bagende og hvad værre var, selv 

modtage en byge af skud fra Hi-

poerne i vognen. 

Husum fik et skud i armen, så 

han blev slået i gulvet, Knud 

Winfeldt Schmidt fik et skud i 

halsen. Jeg skal vende tilbage 

til, hvad der herefter hændte i 

første gruppe. 

Jeg stod nu overfor den anden 

vogn, der havde observeret mig 

stående på fortovet. Een sprang 

fra førersædet ud på den del af 

vejen, der var under reparation 

og bevægede sig nu på maven, 

med en maskinpistol liggende 

foran sig på armene hen imod 

mig. Han ville åbenbart vente 

med at skyde, indtil han var 

nærmere end de 25 meter, vi 

var fra hinanden i starten, så 

han var sikker på at ramme. De 

øvrige i vognen var kommet ud 

til den anden side og efter en 

skudveksling at dømme, måtte 

de være kommet i kamp med 

mine to folk, Erik Jacobsen og 

Månsson. Om deres skæbne 

skal jeg senere berette. 

Den mand, som jeg skulle klare, 

var en øvet frontkæmper. Det 

var meget professionelt, måden 

han bevægede sig på, og jeg be-

sluttede mig til, at vente med at 

skyde, til det øjeblik han lagde 

an til skydning, enten liggende 

på jorden eller i oprejst stilling. 

Han rejste sig, det var hans fejl, 

som også blev hans skæbne. Jeg 

ramte ham forfra i kroppen 

med en salve, og han faldt om 

og fik sig slæbt ind til siden og 

gemte sig bag et af politiets 

alarmskabe, som stod ved 

Blommehaven. 

Kampen slut                        

Som situationen udviklede sig, 

med Hipofolk fra den anden 

vogn, der var skjult for mig, be-

sluttede jeg at afblæse.  Jeg gik 

ud fra, at mine folk på den an-

den side kunne komme væk. De 

kunne undvige og blive dækket 

i grøften. Derfor tændte jeg og 

kastede den manuelt betjente 

håndgranat således at den faldt 

ned på den anden side af vog-
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nen, hvor den sprang.  

Så indtrådte den bekendte dø-

dens stilhed. Jeg trak mig tilba-

ge ad Blommehaven for at søge 

op til Vigerslevvej og derfra vi-

dere over til Hvidovre. Tove 

Vinding og Hans Stidsen havde 

forladt deres lille forskansning. 

Jeg nåede op til dem og ventede 

nogle få sekunder for at få et 

overblik over situationen, inden 

jeg forsatte. Tiden var jo kost-

bar, der lød allerede nye udryk-

ningssignaler, og der var ingen 

tvivl om, at forstærkning fra 

både HIPO og tysk militærpoliti 

var på vej. 

Nu gjaldt det om at komme ud 

af den jernring, som snart ville 

omslutte området.  

Da jeg skulle til at krydse Vi-

gerslevvej i løb, blev jeg råbt an 

fra en generatordreven lastbil, 

der var stoppet op. Det var min 

svoger, Andreas Madsen, jern- 

og produkthandler, som tilfæl-

digt kom forbi. Han kørte mig 

til Frederiksberg og jeg var ude 

af fælden. 

Den første gruppe på fire mand 

var, trods deres skudsår, også 

kommet væk. De var kommet 

igennem kolonihaverne over til 

den gamle losseplads, hvor en 

skraldevogn tog Winfeldt 

Schmidt med til en læge i Syd-

havnskvarteret. Han havde væ-

ret usandsynlig heldig, skuddet 

var gået lige igennem halsen 

uden at ramme vitale dele. Det 

hele kunne klares med en ind-

sprøjtning og to plastre, et hvor 

skuddet var gået ind og et hvor 

kuglen var gået ud.  

Senere fik jeg at vide hvordan 

det var gået de to mand i grøf-

ten overfor Blommehaven. Ja-

cobsen var blevet dræbt af et 

skud i panden, formentlig fordi 

han dukkede op fra grøften i 

kugleregnen, da den anden 

vogn blev angrebet. Månsson 

havde gemt sig i et gennem-

løbsrør men blev fundet af Hi-

poerne, at han ikke blev skudt 

på stedet, må han nok takke det 

tyske militærpoliti for, som var 

kommet til stedet.En vildfaren 

kugle havde ramt en ældre 
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kvinde, der befandt sig ved El-

lebjergvej, hun var dræbt på 

stedet.  

En gammel sabotørkammerat 

fra Bopa, Therkel, var også 

kommet ind i kugleregnen. Han 

havde valgt at smide sig på jor-

den, indtil det værste var over-

stået. 

Hele kampen varede mindre 

end 10 minutter. At resultatet 

var meget katastrofalt for HI-

PO, erfaredes efter krigen, da 

jeg blev indkaldt som vidne i 

byretten. Her skulle nogle Hi-

poer stå til regnskab for deres 

gerninger.  

Jeg husker specielt én, der 

mødte op på krykker. Han hav-

de været i den første vogn, der 

blev angrebet. Det blev oplyst, 

at vognene havde været beman-

det med 5 i hver og man mente, 

at 5 var blevet dræbt under 

kampen, medens 2 var sluppet 

helt uden men. 

At vi ikke kunne undgå tab, be-

rørte mine folk meget, hvilket 

jeg naturligvis også beklagede. 

Men det var en kamp på liv og 

død, imod et uvæsen, som skul-

le bekæmpes. 

 
Meddelelse i ”Daglige Beret-
ninger”:      
7april1945                                       

Dræbte og sårede ved episode på 

Gl.Køgevej.                                           

Ved 15-tiden i går blev to af Hipos 

udrykningsvogne beskudt, da de kom 

kørende ad Gl. Køgevej ved Ellebjerg-

vej-Fole-haven. Vognene blev beskudt 

fra en dækstilling ved siden af vejen, 

og fem Hipomænd blev hårdt såret; 

desuden dræbtes en eller to.            

Københavns Brandvæsen blev af Hipo 

beordret til at sende ambulancer, og 

for at være sikker på, at vognene kom 

så hurtigt som overhovedet muligt, 

ledsages ordren med en meget dra-

stisk trussel.                                        

Foruden Hipofolkene, som var sårede 

eller dræbt, måtte den 75-årige Fru 

Ludisa D. Otto, Brostykkevej 18, 

Hvidovre og en anden forbipasseren-

de, Poul Stougård, Broagervej 8, 3sal, 

køres på hospitalet. Fru Otto er senere 

død af sine sår.                                    

Under skudvekslingen dræbtes også 

en af Hipos modstandere, desuden 

anholdtes en ung  mand, som i øvrigt 

straks fik en meget hård behandling. 

Daglige Beretninger er indberetnin-

ger fra den politiløse tid i Danmark. 
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Så kom vores Officerspavillon tilbage 

Køn er den ikke, som den står 

der og stritter på plænen. Lase-

de blå/grønmalede vægge med 

huller efter manglende bræd-

der. Men går man tæt på og 

kikker ind gennem vinduerne 

eller endnu bedre, bliver låst 

ind i det lille hus, så ser man, 

hvorfor det er noget helt sær-

ligt. Loftsmalerierne! 

Et lysthus på 106 år med velbe-

varede originale loftsmalerier 

er naturligvis bevaringsværdigt, 

og er en regulær museumsgen-

stand. 

At konservere og restaurere 

lysthuset bliver en opgave, som 

kommer til at trække noget ud. 

Ikke bare fordi det er bekoste-

ligt, men også fordi der skal en 

række forskellige fagfolk ind 

over. 

Vi håber, at vi kan få rejst mid-

ler fra fonde og/eller støtte fra 

sponsorer til opgaven.  

Lige nu står pavillonen midler-

tidigt nord for Historiens Hus. 

Her afventer det at blive målt 

op og få restaureringsopgaver-

ne nærmere defineret. 

Efter endt restaurering skal pa-

villonen stilles op i forbindelse 

med terrassen bag Historiens 

Hus, nær den placering, den 

havde før militæret forlod 

Avedørelejren i 1990-erne. 

Historiens Hus åbner efter 

nærmere aftale for besigtigelse 

af pavillonen.  

Foto: Jette Randal-Lund 
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Der var mødt rigtig mange op, 

og det var med til at skabe ram-

men om en rigtig Hvidovre-

begivenhed.  

Det regnede indtil ganske kort 

før, indvielsen af den længe 

ventede bronzefigur af Hans 

Peder Pedersen-Dan skulle fin-

de sted fredag d. 17. juni over 

middag. 

Men, som vi naturligvis havde 

ønsket det, spredtes skyerne, og 

solen brød frem, da højtidelig-

heden blev indledt.  

En Moder vendte hjem   
                                                       tekst Poul Sverrild, fotos Ebbe Forup  

Med god traditionel jazz som en 

afdæmpet ledsager og med øl 

sponsoreret ad Carlsberg blev 

det en smuk eftermiddag på 

den nye pladsdannelse syd for 

Rytterskolen. Her står En Mo-

der i de rette omgivelser. 
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Figurgruppen er blevet akkurat 

så smuk, som vi kunne have øn-

sket, og der er grund til at takke  

bidragyderne bag projektet, 

Danmarks-fonden, Hvidovre 

Avis og Hvidovre Kommune. 

På dagen udkom også den 

smukke og velskrevne lille bog 

Rundt om en Moder af 

kunsthistorikeren Eva Tofte-

mark. Det er et værk, som sæt-

ter vores fine figurgruppe og 

dens ophavsmand på deres ret-

te plads i kunsthistorien.  

Forfatteren måtte skrive mange 

autografer til dagens glade kø-

bere. Bogen kan købes for bare 

25 kr på HvidovreBibliotekerne 

og i Historiens Hus.    

Begivenheden trak som nævnt 

mange gæster, og blandt dem 

en rigtig æresgæst. Det var Eva 

Davidsen, barnebarn til figur-

gruppens skaber og dermed 

datter af den pige, som ikke 

kom med blandt børnene på 

skulpturen. Eva Davidsen har 

blandt meget andet skænket 

Historiens Hus udkast til Den 

lille Hornblæser og flere værker 

af Johanne Dan—gift med Hans 

Peder Pedersen-Dan. 

Men læs om figuren og dens 

historie i Rundt om En Moder.                                                 
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Referat af 26. ordinære   
generalforsamling i     

Hvidovre Lokalhistoriske 
Selskab 

Generalforsamlingen fandt sted 

mandag den 14. marts 2005 i 

Aktivitetssalen Lille Friheden. 

Salen var så godt som fuld af 

Deltagende medlemmer. Chef-

redaktør for Hvidovre Avis,   

Niels Erik Madsen modtog og 

takkede for valg til aftenens di-

rigent. Det var endda hans fød-

selsdag. 

Formandens beretning. Benny 

Riisager startede i årets ånd 

med henvisninger til H.C. An-

dersen og fortalte om turen i 

2004 til generalforsamling i 

dansk Lokalhistorisk Forening. 

Selskabet havde 3 mand af sted, 

som kom hjem med god inspi-

ration til os i Hvidovre. 

I året har der været afholdt 7 

bestyrelsesmøder og 5 med-

lemsmøder. En ny forening er 

startet, Københavns Befæst-

ningsforening. Vi er repræsen-

teret i denne. Det er et samar-

bejde med mange muligheder. 

Hvidovre Lokalhistoriske Sel-

skab har i samarbejde med Hi-

storiens Hus, udarbejdet en ny 

folder og vil i fremtiden arbejde 

fælles om udgivelsen af bladet. 

Formanden fortalte om arbej-

det med indvielsen og driften af 

krudtcafeen, som han håber 

kan tiltrække nye kulturister. 

Medlemsmøderne startede med 

Jens Kristensen som første ta-

ler, så fulgte Niels Jørn Hahn 

fra R98 og i november fortalt 

Poul Sverrild om genstande i 

arkivet. I januar havde vi hyret  

formanden for Dansk Lokalhi-

storisk Forening, til at fortælle 

om H.C. Andersen og samfun-

dets struktur på hans tid. Sidste 

medlemsaften var med fortæl-

ling fra Avedørelejren ved Ras-

mus Glenthøj, som også har 

skrevet en bog om lejren. 

Formanden takkede for delta-

gelse i disse aftner og ikke 

mindst til dem der holder gang 

i rytterskolen. Vi opfordres til 

at sætte kryds i kalenderen den 

22. maj 2005 som er udnævnt 

til ”Historiens Dag”. Her er pla-

ner om bl.a. optog med Tattoo 

som en del af dagen. 



 17 

Beretningen blev godkendt. 

Arkivlederens orientering: Poul 

Sverrild udtrykte stor glæde 

over, at selv om arkivet er flyt-

tet på ”landet”, kan både nye og 

gamle brugere finde vejen der-

ud. Poul takkede for arbejdet 

med Krudt-cafeen. Han ser for-

sat både muligheder for infor-

mationformidling og udvikling. 

Hvert andet år falder aktivite-

ten også sammen med Æronau-

tisk Dag, på flyvepladsen ved 

Gl. Køge Landevej. Alt sammen 

gode udfordringer. Poul beret-

tede om kulturelle aktiviteter, 

med forankring i vores lokale 

historie, kunstudstillinger, bog-

udgivelser, foredrag, rundvis-

ninger, egnsspil og meget an-

det. I fremtiden ser han frem til 

en kulturhistorisk enhed med 

forankring i ét historiecenter. 

Poul sluttede med tak til Benny 

Riisager for indsatsen som for-

mand. 

Fremlæggelse af det reviderede 

regnskab. Kassereren gennem-

gik det udsendte regnskab. I år 

med forøget kontingent. 1/3 af 

medlemsskaren er pensionister, 

1/3 foreninger og 1/3 alm. med-

lemmer. Bladet bliver lidt dyre-

re i fremtiden, men det er en 

prioritering, der har været vig-

tig for bestyrelsen. Ellers var 

der ros fra kassereren, som i år 

var tilfreds med 315 medlem-
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mers indbetalinger. Dertil kom-

mer institutioner og sponsora-

ter, som vi prøver at udvikle. 

Eigil Jørgensen sluttede med, 

at kaffen til aftenens arrange-

ment var gratis. 

Regnskabet blev godkendt. 

Fastlæggelse af årskontingent. 

Nuværende årskontingent fort-

sætter. 

Indkomne forslag. Ingen. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 

og suppleanter. Genvalg. Se 

særside med oversigten. 

Valg af revisor og revisorsup-

pleant. Genvalg. 

Dirigenten sluttede mødet, og 

Poul Sverrild viste lysbilleder 

fra gamle dage ved Kalveboder-

ne. 

Efter generalforsamlingen 

konstituerede bestyrelsen sig 

med Ole Asbjørn Petersen som 

den ny formand.          

      Referent Jette Randal-Lund 

 

Anders Nørballe ringer i 

Strandmarkskirken 

 

Lokalhistorisk Selskabs besty-

relse har besluttet at holde Ryt-

terskolen åben for medlemmer-

ne hver torsdag fra kl. 17 til18. 

Her vil være et bestyrelsesmed-

lem til stede. Ordningen gælder 

foreløbig året ud, derefter vil 

det blive taget op, om det har 

været en god måde at møde 

medlemmerne på.      

Det er blandt andet bestyrel-



 19 

kunne huske Nørballe både fra 

hans kirkelige arbejde, fra hans 

gartneritid og fra gadebilledet, 

hvor han i årevis var meget 

genkendelig, når han cyklede 

rundt efter sine rideskoleelever 

iført hvid tropehjelm og ride-

støvler. 

 

Udstillingen er lavet af stud. 

mag.Helle Nysted Andersen fra 

Historiens Hus. 

sens håb, at den kan komme i 

stærkere dialog med de med-

lemmer, som har ideer til og 

ønsker om udvikling af selska-

bet og dets aktiviteter. 

I den anledning er der lige nu 

lavet en fin lille udstilling om 

gartner Anders Nørballe. Især 

lidt ældre Hvidovreborgere vil 

Torsdagsåbning 
og ny udstilling  
på Rytterskolen 

Anders Nørballe til hest og iført den berømte tropehjelm.  
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  Hvidovre Kirkegård                                          
 - et formidlingsprojekt     
               af Poul Sverrild 

På Historiens Dag i maj 2005 

åbnede Historiens Hus i samar-

bejde med menighedsrådet for 

Hvidovre Sogn og bestyrelsen 

for Hvidovre Kirkegård et stort 

formidlingsprojekt under Hi-

storien i Gaden.  Det er formå-

let at gøre opmærksom på den 

skat af information og historier, 

som kan findes på vores store 

gamle kirkegård. Det sker også 

for at nyttiggøre alle de oplys-

ninger, som blev tilvejebragt 

ved den gravmæleregistrering, 

som medarbejdere ved Søllerød 

Museum forestod for Køben-

havns Amtsmuseumsråd. Den 

førte til, at omkring 100 grav-

mæler på Hvidovre Kirkegård 

er blevet erklæret bevarings-

værdige. 

Det høje antal og de spændende 

gravmæler placerer Hvidovre 

Kirkegård højt på listen over de 

mest interessante kirkegårde i 

Københavns Amt.       

Cand.mag. Annika Baasch fra 

Historiens Hus har gennem 

næsten et år arbejdet med et 

udvikle en hjemmeside, som 

kan tjene som indgang til de 

mange historier, som kirkegår-

den gemmer. En introduktions-

folder kan fås på kirkegårds-

kontoret, i Historiens Hus og 

på HvidovreBibliotekerne.  

På vores internet-adresse 

www.historienshus.hvidovre.dk 

kan man finde ind på de mange 
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 undersider om kirkegården og 

dens historie. Her er introduk-

tion til korkegårdens stilhisto-

rie og til de mange forskellige 

gravskikke, som har hersket 

gennem tiderne. 

Kirkegården er en fremragende 

indgang til at få indsigt i mange 

sider af den historiske udvik-

ling. Her finder vi beretninger 

om barselsdød og vuggedød, 

om tidligere tiders erhvervs-

struktur og om den anseelse, 

der før fulgte med bestemte er-

hverv som for eksempel under-

visning. 

Hvidovre Kirkegård spejler på 

mange leder fortidens lokal-

samfund. Omkring kirken har 

vi heldigvis endnu bevaret store 

dele af en oprindelig struktur 

med gravsteder af meget for-

skellig størrelse og med uregel-

mæssige stier mellem gravste-

derne. Det er forhold, der stri-

der mod moderne tiders trang 

til standardisering og regelret-

ning.  

Kirkegården er en kulturhisto-

risk guldgrube, som vi fortsat 

skal værne om, og det sker 

bedst ved at øge vores fælles 

viden om den.  

 

Så klik ind og læs på: 

www.historienshus.hvidovre.dk  
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Kontingent-restancer 

Selskabets kasserer, Ejgil Jør-

gensen, meddeler, at der stadig 

er nogle kontingent-restanter 

blandt vore medlemmer.  

Vi regner med, at det beror på 

en forglemmelse og håber på 

snart at høre fra jer. 

Kontingentet er kr.125,00 – 

pensionister / efterlønnere 

kr.100,00.                                

Kan betales via Giro 82 934 707 

eller Netbank +73 < 82934707. 

 

Som det er fremgået af Hvidov-

re Avis har Hvidovre Kommune 

indgivet ansøgning til Kultur-

arvsstyrelsen om at Historiens 

Hus kan blive godkendt som 

statsanerkendt lokalmuseum. 

Ansøgningen er nu modtaget i 

styrelsen, og efter granskning 

er det blevet besluttet, at den 

egentlige behandling af ansøg-

ningen kan gå i gang.  

Det er en meget omfattende af-

fære, som indebærer flere 

mandmåneders arbejde fra så-

vel ansøgers side som fra styrel-

sens og Nationalmuseets. 

Det er vores forventning, at vi 

har en afgørelse i begyndelsen 

af det nye år. 

Afgørelsen vil blandt meget an-

det være afhængig af, hvilken 

politik Kulturarvsstyrelsen i 

denne periode anlægger overfor 

fremkomst af nye museer.  

HISTORIENS Hus HVIDOVRE 
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Bestyrelsen  2005/06 

Formand Ole Asbjørn Petersen    

Grenhusene 53                                                   

tlf. 3649 5785                                                  e

-mail: 5002701@bredalsparken.dk 

Næstfmd. Benny Riisager    

Østre Kvartergade 11.st.tv.                                          

tlf. 3678 2968                                      e

-mail:  bennyriisager@av2.dk 

Kasserer  Eigil Jørgensen      

Hvidovrevej 98C                                                     

tlf. 3647 0058                                                  e

-mail: joerg.eigil@jubii.dk 

Sekretær Dan Olsen      

Spurvehøjvej 17.st.tv.                                    

tlf. 3678 8642                                                  e

-mail: davao@tdcadsl.dk 

Redaktør Per E. Hansen    

Grenhusene 26                                               

tlf. 3649 2470                                      e

-mail: pehansen@bredalsparken.dk 

KB-medl. Allan Fredskov    

Svendebjergvej 1A,1.mf.                              

tlf. 3649 9606                                                  e

-mail: afe@hvidovre.dk  

KB-medl.  Niels Ulsing                    

Claus Petersens alle 13.st.tv.                      

tlf. 3649 4636                                                 e

-mail: niu@hvidovre.dk 

1.suppl. Jette Randal-Lund 

Ø.Kvartergade 9. st.th.                                

tlf. 3649 0659                                      e

-mail: ral@hvidovre.dk 

 

2.suppl.  Vagn Bacher                     

Hvidovregade 31B,1.tv                                 

tlf. 3648 1434 

Revisor  Jens Chr. Nielse               

Kløverprisvej 26                                            

tlf. 3675 1386 

Rev.supl. Inge Larsen                      

Berners Vænge 7,.2.tv.                                           

tlf. 3678 4736 

 

Forretningsudvalg :                             

Ole Asbjørn Petersen, Benny Riisager, 

Eigil Jørgensen 

Arrangementsudvalg :                         

Ole Asbjørn Petersen, Jette Randal-Lund, 

Vagn Bacher 

PR. udvalg :                                            

Benny Riisager, Per E. Hansen, Dan Olsen 

Lok.hist. udvalg :                                    

Per E. Hansen, Jette Randal-Lund, Benny 

Riisager 

Bladredaktion :                                     

Per E.Hansen, Dan Olsen 

 

 

 

Lederen af Historiens Hus, Poul Sverrild 

deltager i bestyrelsesmøderne og i ud-

valgsarbejder efter nærmere aftale. 
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Jagtselskab på Avedøre Holme i 1930-erne. Foto: Historiens Hus Hvidovre 
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