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Risbjerggård i Hvidovre Bymidte 

 

 

Det høringssvar, som bestyrelsen for Hvidovre Lokalhistoriske Selskabs har sendt, har givet anledning til 

misforståelser af selskabets overvejelser om helhedsplanen for Hvidovre Bymidte.   

I tre læserbreve henholdsvis den 27.12.2016 (Stig Sørensen) og den 10.1.2017 (Bjarne Pyndt og Erling Groth) samt 

lederen i Hvidovre Avis den 10.1.2017 gives der udtryk for, at selskabet ønsker Risbjerggård nedlagt. Intet kunne 

være mere forkert. 

Høringssvaret blev bragt i Hvidovre Avis i fuld længde den 3.1.2017, hvor interesserede kunne læse det. 

Høringssvaret kan læses på seskabets hjemmeside. 

Hvidovre Lokalhistoriske Selskabs bestyrelse har i flere tilfælde fremsendt høringssvar om 

bevaringsværdige/nedrivningstruede bygninger, senest om den gamle skole i Hvidovregade. I det nu fremsendte 

høringssvar står der intet om at nedrive Risbjerggård. Tværtimod. Bestyrelsen har netop peget på den store 

betydning Risbjerggård har haft for rigtig mange borgere gennem flere generationer. Derfor er det vigtigt at 

istandsætte og bevare Risbjerggårds indre med sal, balkon, keglebane og foyer.  

Risbjerggård fremstår i dag som en dårlig vedligeholdt bygning. Selskabets bestyrelse påpeger, at hvis 

Risbjerggård bevares i sit ydre, må den ikke komme til at fremstå som malplaceret og uharmonisk tilpasset ny 

bebyggelse.  

Hvidove Lokalhistoriske Selskab har stor interesse i at bevare bygninger og miljøer som en del af Hvidovres 

identitet og historie, og det kan derfor synes ejendommeligt, at bestyrelsen påduttes motiver, som ikke har bund i 

virkeligheden. 

Det er helt i orden, at man trækker på smilebåndet – ja endog henfalder til hånlatter – over de 2½ linjer med 

forslag om et maleri af Risbjerggård, men hvis man nærlæser hele udtalelsen på 1½ side, vil man se, at 

bestyrelsen håber, at kommunalbestyrelsen vil afsætte de nødvendige midler til at istandsætte Risbjerggård, 

således at den kan fremstå smukt og harmonisk i en ny Hvidovre Bymidte. 

Ole Asbjørn Petersen 
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