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Nyt  
fra Formanden 
 

Efter en vellykket Befæstnings-

dag den 25. september såvel 

vejrmæssigt som publikums-

mæssigt afholdt Hvidovre Lo-

kalhistoriske Selskab sæsonens 

første foredrag indendørs.  

Mandag den 10. oktober 

kl.19.30 i Lille Friheden  sal 1 

fortalte  Poul Sverrild fra Histo-

rien Hus om nyt fra lokalhisto-

rien i Hvidovre. Specielt  kom 

han ind på  ind på de afleverin-

ger, der er tilgået Historiens 

Hus i det seneste år. Her skal 

nævnes den 106 år gamle  offi-

cerspavillon fra Avedørelejren, 

der nu er vendt tilbage og fugle-

malerier fra kunstneren Victor 

Johansen. Der lægges op til en 

senere udstilling med denne 

kunstners malerier. 

Åbningstiden hver torsdag kl. 

17.00-18.00 på Rytterskolen 

har vist sig at være en god idé. 

Der har været adskillige, der 

har vist interesse for at høre om 

Hvidovre Lokalhistoriske Sel-

skab og det lokalhistoriske i al-

mindelighed. Vi håber, at end-

nu flere vil benytte sig af tilbud-

det og samtidig se den lille ud-

stilling om en tidligere Hvidov-

reborger med et spændende liv 

nemlig Anders Gunge Nørballe. 

Rytterskolen er også åben hver 

mandag og tirsdag mellem kl. 

10-15.  

Selskabets arrangement i no-

vember vil handle om Vestvol-

den og dens historie. For man-

ge vil det være en kærkommen 

mulighed for igen at møde 

Avedørelejrens tidligere kom-

mandant nemlig K.A.Knudsen. 

Arrangementet finder sted den 

14. november kl. 19.30 og atter i 

Lille Friheden. Tilmelding fore-

går på Hvidovre Lokalhistori-

ske Selskabs automatiske tele-

fonsvarer 36473444.                

Ole Asbjørn Petersen     

                                                 

Husk at holde øje med vores  

aktiviteter på hjemmesiderne: 

www.sitecenter.dk.rytterskolen 

og 

www.historienshus.hvidovre.dk 
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Den 4. maj i år var en smuk af-

ten med mildt forårsvej. Histo-

riens Hus og HvidovreBibliote-

kerne markerede i fællesskab 

60-året for Befrielsen ved af-

holdelse af et foredrag om 

Hvidovre under Besættelsen og 

ved gennemførelsen af et fak-

keltog fra Hovedbiblioteket til 

mindestenen for Modstands-

kampens faldne ved Ryttersko-

len. 

HvidovreBibliotekerne havde 

arrangeret flere aktiviteter som 

led i markeringen, og blandt 

dem var en konkurrence om 

erindringer fra besættelsesti-

den. 

Skrivelysten har ikke været 

overvældende, men der er ind-

kommet to bidrag, hvoraf  vi 

bringer dte ene efterfølgende.  

Har man lyst til at vide mere 

om Hvidovre under Besættel-

sen, skal vi henvise til Hans 

Chr. Thomsens ”Hvidovrekom-

pagniet” og til ”52 historier fra 

Hvidovre” som han har skrevet 

sammen med Poul Sverrild. 

Begge bøger kan lånes på Hvid-

ovreBibliotekerne. 

Filmene ”Familien Hansen og 

Krigen” og ”Helge Wiese” er og-

så med til at tegne et nuanceret 

billede af besættelseslivet i for-

staden, og de kan også begge 

lånes gennem biblioteket eller 

købes i Historiens Hus.  

Da den smukke majaften slutte-

de med en kop kaffe på Rytter-

skolen, var det også afslutnin-

gen på rækken af store marke-

ringer, hvori  der deltog borge-

re, som selv havde spillet væ-

sentlige roller i besættelseslivet. 

Om fem år er der i realiteten 

kun børneerindringer om tiden, 

og så er det godt, at vi har fået 

samlet en del erindringer ind 

undervejs.  

Mange familier har selv deres 

fortællinger om de fem lange 

år, og de skal nok leve længere 

end mands minde.  

Lidt om 60-året for Danmarks Befrielse 
                                                                                                af Poul Sverrild    
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En lille beretning 
fra  
september 1944 
 

Min far var politimand, tjenst-

gørende på politistationen i 

Valby (Station 9). Han var så 

heldig ikke at være på tjeneste 

d. 19. september 1944. 

Han blev hurtigt klar over, hvad 

der var sket, så i løbet af min-

dre end to timer søgte vi væk 

fra vor bopæl og fik tag over ho-

vedet hos nogle bekendte i Van-

løse. 

Igennem illegale kanaler erfare-

de vi, at far kunne aflevere uni-

form og pistol på Hvidovre 

Kommunekontor samt få falsk 

legitimationskort. Det var dog 

nødvendigt at få en falsk adres-

se i Hvidovre Kommune (vi bo-

ede i Valby). 

Den 20. september kørte far og 

jeg på cykel ud til Hvidovregade 

til det gamle kommunekontor, 

far med pistolen og jeg med 

hans uniform i en pakke på ba-

gagebæreren. Der var her op-

rettet et illegalt depot. Det be-

tød, at de aktive sabotagegrup-

per kunne gøre brug af disse 

genstande. 

På kommunekontoret fik far et 

falsk legitimationskort, behø-

rigt udstyret med den opdigte-

de adresse, som var en fabrik 

på Landlystvej—og selvfølgelig 

med ægte plombe, for det var jo 

udstedt af kommunen, og ingen 

kunne konstatere, at det ikke 

var ægte med mindre, man gik 

over Folkeregistret. Det var jo 

nok årsagen til, at de illegale 

grupper i mange tilfælde stjal 

eller ødelagde registrene. 

Det må jo siges at være en for-

nem og dristig indsats af det 

personale, som foretog disse 

transaktioner. Der var jo nok 

adskillige modstandsfolk, som 

fik glæde af denne virksomhed. 

 Mogens Jørgensen 

                                                                                                                                     

PS                                            

Efter 60 år er det muligt, at en-

kelte detaljer kan være unøjag-

tige, men i det store og hele er 

beretningen korrekt. 
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Hvad er det nu lige, et kultur-

miljø er? Ifølge den officielle 

definition er det ”et geografisk 

afgrænsede områder, der ved 

deres fremtræden afspejler væ-

sentlige træk af den samfunds-

Rummer Hvidovre Kommune 
”Bevaringsværdige Kulturmiljøer” ? 

af Poul Sverrild 

Flyvepladsens bygninger er bygningsfredet, og de åbne arealer er fredet som en del af 

Vestvoldsfredningen, men det samlede flyvepladsareal er ikke sikret som kulturmiljø. 
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mæssige udvikling.” 

Den slags skulle vi nok have en 

del af i Hvidovre, som jo er en 

helt udbygget kommune med 

tusindvis af bygninger og store 

trafikanlæg. 

Med den definition finder vi 

kulturmiljøerne overalt: En 

daginstitution med tilhørende 

legeplads og parkeringsforhold 

udgør et kulturmiljø, et indu-

striområde med tilhørende vej-

anlæg er et kulturmiljø. Det 

samme gælder en kirke med 

tilhørende kirkegård eller en 

lystbådehavn med alle sine are-

aler og omgivende vand.  

En middelalder-

kirke uden sin 

tilhørende kirke-

gård er højst en 

bevaringsværdig 

bygning, men 

ikke noget beva-

ringsværdigt kul-

turmiljø.  
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Men lidt sværere bliver det, når 

det hedder bevaringsværdige 

kulturmiljøer, for så er det vi 

lige skal ind og definere, hvad 

det er, som er eller kan være 

bevaringsværdigt. 

Inden vi ser mere på det beva-

ringsværdige, skal vi lige kaste 

et kort blik på det andet red-

skab, vi har til at markere de 

bevaringsværdige bygninger, 

landskaber og jordfaste fortids-

minder med: fredning.  

De fredede jordfaste fortids-

minder er til at overse i Hvidov-

re. Vi har to,  bronzealderhøje-

ne Simonshøj og Langhøj. Vi er 

så heldige, at Langhøj ligger i et 

parkområde og derfor fremtræ-

der naturligt og forståeligt i 

Den sidste rest af ét af de mest spændende kulturmiljøer i Hvidovre. En capstan og en 

kanallignende struktur er alt, hvad vi har tilbage af Hvidovres århundredgamle slæ-

bested, havneanlæg, lodseri og tidlige industriområde. Her er der ingen tvivl om, at 

historien beriger området, og er en forudsætning for at forstå det.  At der er så lidt 

tilbage berettiger ikke til at ødelægge eller fjerne de få rester. 
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landskabet. Anderledes  med 

Simonshøj, som med sin belig-

genhed lige bag Frihedens Var-

mecentral både er svær at få øje 

på og svær at identificere som 

et minde fra bronzealderen.  

Hvidovre har næsten ingen fre-

dede bygninger. I Hvidovre 

landsby er Rytterskolen fra 

1722 fredet, og i Avedøre er 

bygningerne på flyvepladsen 

fredet. Og det er det hele!  

I en by med 50.000 indbyggere 

har vi kun to lokaliteter, hvis 

bygninger er fredet. På lands-

plan har vi omkring 9.000 fre-

dede bygninger. 

Hvordan kan det nu gå til, at vi 

ikke har flere bygningsværker 

af højeste værdi at byde vores 

borgere og vores gæster på? 

Det er staten, der står for byg-

ningsfredningen, og som har 

udstukket de kriterier, som vi 

bygningsfreder efter. Herfra 

har man lagt sig fast på en ræk-

ke kriterier, som på forhånd 

stiller en kommune som Hvid-

ovre dårligt.                                 

At det ikke er tilfældigt, at 

Hvidovre har så få fredede byg-

ninger kan ses af, at heller ikke 

andre kommuner på den kø-

benhavnske vestegn har ret 

mange fredede bygninger.  

Årsagen skal søges i et samspil 

mellem de statsligt udmeldte 

kriterier for bevaringsværdig-

hed og den samfundsudvikling, 

som Hvidovres historie fortæl-

ler om. 

De kriterier vi freder efter tager 

udgangspunkt i det enestående 

og det oprindelige. Det betyder, 

at fredede byggerier fra det ty-

vende århundrede i almindelig-

hed er tegnet af berømte mænd. 

På den måde kan man sige, at 

fredningspolitikken er roman-

tisk, fordi den hylder de enestå-

ende mænds enkeltstående ar-

bejder. Med den slags frednin-

ger bliver det svært at fortælle 

om de livsvilkår, som har været 

gældende for almindelige døde-

lige. 

Et godt eksempel på den pro-

blematik er fredningen af en 

benzintank. Her valgte man at 

frede Arne Jacobsens benzin-
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tank i stedet for eksempelvis at 

vælge en benzintank på Roskil-

devej, hvor et utal af danskere 

har tanket op i 1960-erne på vej 

mod det nye sommerhus i Ods-

herred. På den måde blev fred-

ningen til en historie om en be-

rømt arkitekt i stedet for at bli-

ve til en fortælling om bilismen 

som massefænomen i det 20. 

århundrede.  

Tilsvarende har vi blot bevaret 

et københavnsk baggårdsmiljø 

på Vesterbro, fordi det var be-

boet af den mondæne forfatter 

Tove Ditlevsen. Igen bliver 

fredningen ikke en illustration 

af levevilkår for arbejderbefolk-

ningen under industrialiserin-

gen, men en illustration af et 

forfatterskab. 

Hvidovre blev gennem forrige 

århundrede befolket af helt al-

mindelige danskere, som for de 

flestes vedkommende har levet 

helt almindelige liv. Det bety-

der for eksempel, at boligmas-

sen i villakvartererne i høj grad 

bærer præg af at være blevet til 

uden væsentlig arkitektmæssig 

bistand—og da slet ikke ret me-

get bistand fra berømyte arki-

tekter. 

Det gør denne bygningsmasse 

mindre bevaringsværdig ud fra 

de fredningskriterier, som sta-

ten har meldt ud, men det fra-

kender også den kultur, som vi 

repræsenterer i Hvidovre , vær-

di. 

Borgerskabets bygnings– og 

boligkultur, som vi finder så 

righoldigt repræsenteret nord 

for København, bliver beskyttet 

og bevaret gennem fredning af 

et utal af huse og komplekser. 

Hvis vi bare fredede af hensyn 

til arkitekturhistorien ville det 

være helt forsvarligt, men da 

fredningen også skal være kul-

turhistorisk, så bliver de gæl-

dende principper mere proble-

matiske.  

Lidt forenklet kan man sige, at 

fredningerne sigter mod at be-

vare fortidens smukke, elitære, 

enestående og romantiske kul-

turspor. 

Den Københavnske Vestegn er 

ikke romantisk. Her er fladt og 

med ringe landskabelig skøn-
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Jernbanen - et langt kulturmiljø 
             med forsvundne elementer 

Til jernbanens kulturmiljø hører alle de elementer, som gennem 

tiden har været nødvendige for at få den til at fungere som sam-

færdselsmiddel i samfundet. 

Øverst Banehus 4, som lå ved Roskildebanen i Hvidovre mellem 

Hvidovre og Rødovre Station. Her boede jernbanearbejderfa-

milien, som naturligvis udnyttede baneskråningen som græs-

ning til deres ged.—For lønnen var lav. 

Den ældste viadukt, som førte jernbanen over den nuværende 

Hvidovrevej er revet ned for 50 år siden, men granitblokkene 

kan ses på Hvidovrevej syd for Vestkærs Alle som stengærde 

ind til en række villahaver. Kulturmiljøer er også bærere af de 

forgangne historier som her Vigerslevulykken, der faktisk skete 

i Hvidovre, men fik navn efter blokposten i Vigerslev.  
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hed, her bor befolkningen i fol-

kelige og almindelige bebyggel-

ser, som ligner forstadsbebyg-

gelser i det øvrige land. 

Hvidovre og den øvrige Vestegn 

er domineret af kulturmiljøer, 

som ikke lever op til gældende 

kriterier for fredningsværdi, og 

det får mange til at mene, at så 

er de nok ikke bevaringsværdi-

ge. 

Ud fra en demokratisk tilgang 

til kulturhistorien, må vi mene, 

at alle samfundsgrupper har ret 

til at få deres historie bevaret i 

et forhold, som står i rimeligt 

forhold til deres størrelse. 

Så længe fredningerne først og 

fremmest fortæller om bønder 

og borgerskab, om store arki-

tekter eller andre berømtheder, 

så er det svært for befolknings-

flertallet at bruge den del af 

Phønix-husene udgør et bevaringsværdigt kulturmiljø, som ikke bare består af husene 

selv, men også af deres rytmiske placering på grundene. Det blev forsøgt med en beva-

rende lokalplan her, men forsøget faldt blandt andet på argumenter om, at der allere-

de var alt for meget, der var ændret. Med den slags argumentation sikrer vi os, at vi 

ikke får bevaret noget i Hvidovre,  hvor kulturmiljøerne er under konstant beskydning.   

.............................................. . ...... . ........................................................................... 

~ ~., 
1', 

L ............................................................. . 
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kulturhistorien som byggesten i 

en personlig dansk identitet. 

Det kan ikke være sådan, at vi 

ikke bevarer eksempler på det 

almindelige, det typiske, det, 

som har været ramme om fler-

tallets liv. 

Ved siden af bygningsfrednin-

gen har vi fået et nyere instru-

ment til at bevare vigtige dele af 

bygningsmassen. Kommunen 

I Hvidovre er mange ting lidt anderledes. For eksempel er nogle af vores mest spæn-

dende kolonihaver slet ikke ”rigtige” kolonihaver. Selv om de nu er beskyttet af koloni-

haveloven, så ligger de udenfor kolonihavebevægelsens main-stream. Præstemosens 

kolonihaver blev i 1930-erne solgt under mottoet: Eje—ikke leje. I dette område har vi 

et bevaringsværdigt kulturmiljø, som det er en kommunal opgave at sikre de rette 

rammer omkring, så vi både bevarer og sikrer fremtidige udviklingsmuligheder. 

kan erklære bygninger for beva-

ringsværdige, og så bliver de 

beskyttet mod nedrivning, men 

ikke mod skæmmende ombyg-

ning. 

Det bedste redskab, vi har fået i 

hænderne til bygningsbevarin-

gen er en bevarende lokalplan. 

Med bevarende lokalplaner kan 

kommunalbestyrelsen gå ud og 

sikre bevaringen af bygninger, 
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træer og hele kulturmiljøer, 

som den mener er væsentlige 

for almenvellet. 

Det er et instrument, vi ikke 

bruger ret meget, for det griber 

ind i borgernes handlefrihed. 

Bevarende lokalplaner er til, for 

at vi skal kunne bevare særlige 

træk og værdier, som i kraft af 

den tid, der er gået, er kommet 

til at tilhøre fællesskabet. Det er 

en tanke, som ligger mange 

fjernt, nok mest fordi vi bruger 

dem sparsomt og i øvrigt ikke 

taler ret meget om den slags 

værdier her i Hvidovre.  

Vi skal nok ikke regne med 

hjælp fra staten i bevaringsar-

bejdet i Hvidovre Kommune. 

Grenhusene tegnet af arkitekt Eske Kristensen er et byggeri, som risikere at få sin op-

lagte bevaringsværdighed spoleret af virkeligheden. Som ét af de tidligst planlagte og 

tegnede tæt-lav byggerier i Danmark, har Grenhusene høj værdi, men byggemateria-

ler og konstruktionsmangler risikerer at gennemtvinge ændringer, som vil forringe 

muligheden for bevaring. 
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Det vil også i fremtiden blive 

småt med fredninger, og sand-

synligheden for, at de kommer i 

Hvidovre er ikke stor.  Det er 

vores eget ansvar at passe på 

det bevaringsværdige. Det gæl-

der det højprofilerede, som det 

gælder de stille forandringer, 

som vi først ser, når det er for 

sent. Nogle skal holde politike-

re og borgere i ørerne, hvis vi 

ikke skal blive ved med at miste 

adgangen til vores historie.  

Og de nogle er borgerne.  

Opgaven skal løftes, og Lokalhi-

storisk Selskab kunne finde en 

opgave her, hvor der skal orga-

niseres en folkelig ramme for 

bevaringsarbejdet. 

 

Avedøre Stationsbys bevaringsværdighed liller ikke så meget i, at de enkelte bygninger 

er originale og uændrede, som den ligger i den samlede byplan. Forståelsen for Stati-

onsbyens bevaringsværdighed er mere truet af vanetænkning, som har vanskeligt ved 

at forstå, at beton kan være bevaringsværdig. 
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Hvidovre Kirkegård 
          - stadigvæk en verden af historier 

af Poul Sverrild 

Bogtrykker Rollfs bravsted hører blandt 

de mere markante, og selv om det måske 

ikke er verdenskunst, som smykker 

gravmælet, så fortæller det en historie. 

Vi kan ikke skrive og fortælle 

nok om Hvidovre Kirkegård og 

opfordre til at besøge den og 

nyde den rigdom af kulturhisto-

riske udtryk og informationer, 

den stiller til rådighed. 

Som mange vil vide åbnede vi 

en ny hjemmeside om vores 

spændende kirkegård på Histo-

riens Dag i maj 2005. Forud lå 

et stort arbejde med at samle 

historier sammen og formulere 

dem, der skulle fotograferes, og 

hjemmesiden skulle konstrue-

res. 

Cand.mag. Annika Baasch ud-

førte det store arbejde for me-

nighedsrådet, kirkegårdsbesty-

relsen og Historiens Hus som ét 

af vores Historien i Gaden pro-

jekter. 

På selve Kirkegården er en ræk-

ke gravsteder markeret med et 
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lille metalskilt med Historien i 

Gadens logo. Det er signal om, 

at gravstedet er omtalt på 

hjemmesiden. 

Hvidovre Kirkegård placerer sig 

fornemt blandt kirkegårdene i 

Københavns Amt. Blot Søllerød 

og Gladsaxe kirkegårde har ble-

re bevaringsværdige gravmæ-

ler—og næppe nogen anden 

sjællandsk kirkegård rummer 

så flot og komplet gravmælese-

rie, som Hvidovre Kirkegårds 

gravmæsler efter familien til 

Søholmegård. 

www.historienshus.hvidovre.dk 

er adressen, hvor I kan finde 

hjemmesiden om Hvidovre Kir-

kegård.  

Som monument fortæller kirke-

gården den usminkede historie. 

Som det gælder fredningerne i 

den foranstående artikel, gæl-

der det bevaringerne på kirke-

gården: De fattige forsvinder 

først ud af historien. 

 

Den brudte søjle som symbol på det 

brudte liv. En frihedskæmpergrav for-

tæller historien om en 18-årig, som valg-

te side og betalte prisen. 
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På medlemsmødet i oktober 

fortalte jeg om nogle af de afle-

veringer, som Historiens Hus 

har modtaget i det forløbne år. 

I modsætning til forrige  år hav-

de jeg kun udvalgt ganske få 

genstande, som foredraget for-

talte om.   

Officerspavillonen, som omtal-

tes i forrige nummer af dette 

blad fik sin lange historie gen-

nemgået, men derefter drejede  

det sig om en anden bygning i 

Avedørelejren. 

I dag er Avedørelejrens Port-

vagt blevet til atelier og show-

room for kunstmaleren Jo Møl-

ler,  men i sin militære tid rum-

mede portvagten noget mere 

skummelt bag sine mure. 

Ikke færre end tre små celler 

var placeret i den lille bygning.  

På billedet nederst forrige side 

Portvagten i Avedørelejren set fra den 

gamle kommandantbygning—nu Cirkus-

museet.  

Foredraget d. 10. oktober 
af Poul Sverrild 
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aner man til højre under træet 

den mur, som omkranser den 

gård, fangerne fik deres gårdtur 

i én gang om dagen.  

I denne tid bliver bygningen 

renoveret, og i den forbindelse 

er der ikke længere plads til at 

bevare de gamle celler. Dermed 

forsvinder igen en historie.     

Så Historiens Hus har målt den 

ene af cellerne op og har gen-

nemfotograferet den inden ned-

tagningen af udstyret. Vi har 

fået overdraget inventaret som 

museumsgenstande, så på et 

senere tidspunkt, hvis det bli-

ver aktuelt kan genskabe cellen 

eller i hvert tilfælde kan give et 

realistisk indtryk af forholdene. 

Inventaret omfattede en væg-

hængt briks, som om dagen var 

slået op og låst fast til væggen, 

så arrestanten ikke kunne kome 

til at lægge sig på den i dagti-

merne.  En taburet, som var 

fastgjort til gulv og væg, så der 

ikke kunne kastes med den, og 

et bord, som ligeledes var nag-

let til gulv og væg.  Til opbyg-

gelse og underholdning havde 

arrestanten en bibel til rådig-

hed, og gennem det lille tilgitre-

de vindue kunne dagslyset føl-

ges. 

En anden museumsgenstand er 

nu ved at være færdigbehand-

let, så vi kan modtage den. Det 

Inventaret i fængselscellerne var spar-

somt men gedigent. Bord, bænk og briks. 

Den opklappede briks var fastgjort til 

væggen med en hængelås. 
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drejer sig om en dør med tilhø-

rende gerigt. 

Den stammer fra et sommerhus 

på  Lunagervej 3. Før nedriv-

ningen af huset var vi ude at 

fotografere huset og besluttede 

at bevare døren som et eksem-

pel på en hjemmegjort dør fra 

et hvidovre-sommerhus. Vi har 

fået hjælp fra projekterne på 

Poppelgården til arbejdet og 

regner med at kunne sætte mu-

seumsgenstanden på magasin 

hen over vinteren. 

Endelig var der den omfattende 

og fantastiske aflevering til Hi-

storiens Hus af skitser, akvarel-

ler og malerier af Victor Johan-

sen. 

Hvidovre glimrer ikke i histori-

en ved en særlig høj tæthed af 

kunstnere, men en del har der 

jo været fra de helt store som 

H.P.Pedersen-Dan og Robert 

Jacobsen til mindre kendte  el-

ler ukendte deltidskunstnere. 

Talent og succes følges som be-

kendt ikke altid ad. Så derfor 

Victor Johansen havde det ikke fra frem-

mede. Hans far gjorde også i tegning og 

maleri. Pennetegning fra 1880. 

Dørens farve er skrigende grøn, og jern-

rammen om vinduet er dannebrogsrød, 

så det er en dør, som fortæller om glad 

sommerliv. 

l 

,~i) 
fft, 1~~.1 , 
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kommer det egentlig ikke bag 

på os, at der gemmer sig meget 

dygtige kunstnere i Hvidovre-

historien, som vi ikke endnu 

ved så meget om. 

Hans Christian Thomsen, som 

ikke mindst vil være kendt for 

sit arbejde som historisk forfat-

ter her i kommunen, skaffede 

for få år siden kontakt til Victor 

Johansens niece. Efter løbende 

kontakt førte det til den over-

vældende aflevering, som Hi-

storiens Hus modtog i foråret.  

De mange hundrede arbejder 

afventer nu, at Historiens Hus 

får kontakt til en kunsthistori-

ker eller kunsthistorisk inte-

resseret, som vil påtage sig at 

arbejde med at skabe en ud-

stilling af Victor Johansens 

værker og samle information 

sammen om kunstneren som 

menneske og kunstner. 
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Kommende        
arrangementer 
 

14. oktober. Lille Friheden        

kl. 19.30                              

Oberstløjtnant K.-A.Knudsen 

fortæller om Vestvolden som 

del af Københavns Befæstning. 

4. december. Avedørelejren 

kl. 14—17                                    

Julemarked ved Historiens Hus 

og Cirkusmuseet.                   

Nærmere detaljer følger. 

16. januar. Lille Friheden        

kl. 19.30                                     

Ole Asbjørn Petersen fortæller 

erindringer fra et langt Hvidov-

re-liv. 

20. februar. Lille Friheden      

kl. 19.30                                     

Renaissance-året indledes ved 

museumsinspektør Kristiansen. 

6. marts. Lille Friheden           

kl. 19.30                                     

Generalforsamling 

 

Nye opgaver til 
Kulturisterne 
 
Kulturisterne har ligget lidt stil-

le gennem det seneste halve år 

på grund af, at Historiens Hus 

har været bundet op af opgaver, 

som ligger lidt udenfor den 

daglige drift. 

Nu lysner det igen, og fra de-

cember måned begynder kuitu-

risterne igen. 

Kulturisterne medvirker til ud-

sendelsen af dette blad, de assi-

sterer ved pasning af udstillin-

ger på Rytterskolen, arbejder 

med Krudtcafeen (når den ikke 

er svampe-ramt) og hjælper ved 

en række enkelt-arrangementer 

som Aeronautisk Dag og Be-

fæstningsdagen. 

I år holder Historiens Hus for 

første gang Julemarked iA-

vedørelejren søndag d. 4. de-

cember, og her bliver der også 

opgaver. 

Har du lyst til at være med, så 

kontakt Benny Riisager på  tlf. 

36 78 29 68 eller 61 26 92 61.  
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Det var klar sol på årets Befæst-

ningsdag, da mange gamle sol-

dater mødte op i Historiens 

Hus til et glas øl og en snak om 

gamle dage i Avedørelejren. Det 

blev til mange mere eller min-

dre vemodige gensyn med det 

forandrede tjenestested. 

Husets to studentermedhjælpe-

re, Lisbeth Hollensen og Helle 

Nysted Andersen tog imod afle-

veringer og interviewede uaf-

brudt i de timer, arrangementet 

varede.  Dagen gav mange afle-

veringer til samlingerne.  
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