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Forord
I år har b la det 25 års jubilæum, og i

under b esætte lsen til Rytterskolen og

den anledning har vi lavet dette sær

p laceringen af statuen En Moder sam

nwnmer om Lokall1istorien i Hvi dovre.

mesteds.

Vi lægger ud med en artikel om t o l o

Der har været Rytterskoledage i

kal historikere, der beskæftigede si g

1990erne, kæ mpearrangementer i an
le dning af 50-og 60året for

me d Hvi dovre før
vi k om

til. Så er der

b efrielsen, festlit,>e dage om

Er der fremtid i fortiden af Ole Asbjørn

s.60

en

Lokalhistorisk Selskabets bestyrelse 1983-2007

s.62

vet, en om et l okal

me d flere tusind menn esker,

historisk beskæfti

tiltag omkring Vestvold en,

gelsesprojekt, og t o

e gnsspil, og sidst ank om

o m henhol dsvis

ment er p r ojektet med

b ladet og Ryttersko

Hvidovre s om kul
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H'�dovre Lokalhistoriske Selskab

artikel om Arki

len. Nummeret run-
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Hvidovre Kirkeplads 1, 2650 Hvidovre
Tlf. 3647 3444

kring hangarerne i Ave døre

I-:."�

tuarvskommune.

des af med nogle

e-mail: h'-idovrcrntcrskolc@mail. tele.dk

tanker om fre mti

Det har været flotte og fine

WW\\·.citccen ter.cl k/ntt

den.

25 år. Så hvis vi er g la de i

&

crskotn

2007, så er vi selv ude om
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Layout Hans Chr. Thomsen

I de 25 år er der - ud over ca. 2.300

det.

sider i bladet - u dkommet en stribe
b ø ger og hæfter --omkring 30 rider,

Som fonnanden, Ole Asbjørn, siger

lavet fire film, og levere t små hundre 

sidst i b ladet, så er der fremti d i

de artikler ti l Hvid ovre Avis.

den-måtte de kom mende 25 år give

Der er givet b idra g til ændringer af by

niveau s om de foregående.

For-og bagsidefoto: Hans Chr. Thomæn

Trykt i 5 00 ekæmplarer

j

forti

ham ret ogvise samme høje aktivitets

b illedet - Hist orien i Gaden, flymingen
af mindestenen for modstandens ofre

2

Redaktionen
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De tidligere lokalhistorikere
Hans Chr. Thomsen

lance journalist til københavner

Her skal bare gives et par korte

av iserne og ti l lokalbladene om

smagsprøver på stil og emner i d e

kring storbyen - H v ido vre, Valby,

kortere a f hans artikler og så ellers

Amager, Brøn shiaj-Husum - og

henv ise til hans privatarkiv i Hi

han leverede også til så forskellige

stori ens Hus.

blade som Bilisten, Estatnyt,

Først et lille ekspressionistisk ud

For nu at få også det med her i ju 

kommunen. Velkommen til Hvid

Estattidende,

pluk fra en arti

bi læumsåret, s å blev d er faktisk

o v re" hedder den og Ernst A n der

Skole og Fritid,

kel til Hv idcwre

lavet lokalhistorie førArkivet, Sel

sen skrev et par sider i den under

Dansk J ernrane

avis i 197 9, hvor

skabet og Bladet her så dagens lys.

titlen "Træk af Hv idcwres histo

blad, det argen

en gåtur benyttes

Og rigtigt meget endda. F lere for

rie" . Da Lokalhistorisk Se lskab

tinske blad Nord

til at beskriv e en

skellige har bidraget, men to giv er

blev dannet deltog han ikke i d ets

og S yd og Jord

lokalitet. Den er

su verænt alle andre baghjul - Bent

aktiviteter. Han hav de nok i sine

og Beton - som

baseret på læs

Zinglersen (1927 -ca. 2005) og

egne små arkiv kasser, s an han

han også lavede

ningen af prole

ErnstAndersen (1903-1 976).

engang sagde til Selskabets første

krydsord til i

tarforfatteren

Bent Zinglersen v ar journalist og

formand, J ens Kr i stensen. Ernst

gennem 20 år.

Harald Herdals

skrev til en lang række blade. Ale

Andersen var en lukket mand med

Som forfatter

erindringerfra

ne ti l H v ido vreAvis le verede han

en lidt knudret håndskrift. Men

udgav han 22

mellemkrigsti

o p ankring 100 artikler om gårde,

f littig v ar han - 2 hyldemeter og 18

b øger heriblandt

d en. Forfatteren

vejnavne, kirken, præster, spritte

arkiv kasser står der i dag efter

mange med lo

boede ifølge

re, kriminelle, krigen,Av edørele j

han1 i Hi storiens Hus.

kalhistoriske k ø

Zinglersen en

benhavnske em-

lang trøstesl øs

ren m.m.
Sammenlignet hermed var Ernst

Bent Zinglersen

Andersen en kontrastfigur. Han

ner - 'Ve sterbros

v inter v ed H v id

Pa ssage", Kø

ovre Strand i sin

ind samlede oplysninger m1 k an -

Bent Zinglersen vok sed e op på

benhavns havne", " Københavnske

ungd an. Herdal hav de en aften

munen gennem det mest e af sit liv,

Strandbcwej og Hvidcwre Strand

gadenavnes historie", København

mistet orienteringen på Gl. Køge

men stort set uden nogensinde at

v ej i mellemkrigstiden og døde på

ske monumenter og minde smær

Landev ej og Zinglersen skriver:

få_noget of fentliggjort. Undtagel

plejehjemmet Krog stenshav e lidt

ker, " Københavnerliv - der blev

" Han gik og gik - og standsed e nu

sen var den smule man kan b ese i

inde i d ette århundrede. Her imel

borte", " Skaal København",

o g da for at prøve at finde ud a f

en publikation som kommunalbe

lem boede han forskellige steder i

" En dnu en skaal København",

mørket, hvor langt han var nået.

styrelsen udgav til nye borgere i

København og skrev som free-

"Lad os mindes Johannes".

Ikke et menneske mødte han, ikke
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en bil. Sådan henlå Køgevejen an

mørketvar ham heller ikke ube

billede, og det mærkelige skete

kan nu samlet studeres eller bru

aftenen anno 1924 -i vinterhalv

kendt -hverken det ved stranden

mange år efter, at en tjener på et

ge s som springbræt til videre

åretvel at mærke. Han så lidt l ys

el ler d et i hans liv.

til fældigt værtshus på Vesterbro

forskning i Hvid01res lokalhisto

skærfra et hus nu og da -ja der

Mange af Zinglersens lokalhistori

fortalteham, at han ho s en mar

ne.

var lidt b ebyggelse ankring Øster

ske artikler b lev skrevet under

skandiser havde set et billederned

gårdsAlle, fortæller et datidens

pseo dunymetJaco b Danefæ. De

hans signatur. Storm P. fik forret

kort,men mangehuse var der ikke

var vidt forskellige i omfang og

ningens adresse og iled e derhen og

mellem Valby og F1ask ekroen." Og

indhold. Det normale var hans

genså sit kunstværkmed motiv af

Bent Zinglersen fortsætter
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Ernst Andersen
Ernst Andersen er noget d er kun

støne t en1 ati-

egnen ved

ne ligne Hvid

ske artikler om

F laskekroen.

ovres første lo

gårde,vejenav

Det var synd at

kalhistoriske

overlade ordet

ne, krigen, per

sige, at m ar

arkivar. Han
ville også gerne

til Herdal

soner m.m.

skandiseren på

selv: "Endelig,

Men han fandt

sk ønnede d ette

haveværet

ende lig drej e

også småhisto

sjældne kleno 

kommunens

d e j eg opad

rier m ed en lidt

d ium, for han

første histori

vejen, nedad

eksotisk vinkel,

havde hæftet en

ker. Det blev

d en næste,

som når han

sed del på det,

han ikke. Det

trådte i de

fortalte, hvor -

hvorpå der stod:

vender vi tilba

s tore sne- og

dan sogneråds

"O liem aleri -

ge til.

vandpytter,

formandAr

håndmalet -

Han er barne

ligeglad, lige

no ld Nielsen

kan vaskes, 15

født i Hvidovre

glad, ligeglad,

(1929- 42) i sin

kr."

o g voksede op i

nåede jeg det lille hus, lukkede

tid l øste sit transportpro blem frem

Efter Bent Zinglers død blevhans

et lill e hus i Hvidovregade 3. I

mig ind, mærkede ikke kulden,

og tilbage til forbund skontoret i

samling af artikler og udklip over

1922 bl ev han ansat som kommu

havde glemt hvordan jeg hav de

København, ved at anskaffe sig en

givet til arkivet i Hi storiens Hus,

nens første elev, og sognerådets

holdt m ig oppe ved tanken på at

hest og en lill e he stevogn. Eller

hvor de i et to-måneder s forløb

forhandlingsprotokol i m ellem

tænde 01nen, blive varm ,være in

nårhan fyrede en anekdoteagtig

krigstiden blev for en stor del ført

artikel af an Storm P. Her et ud

bl ev ordnet og katalogiseret af hi

de ..."

s toriestuderende Randi Romerdal

af ham. Han sluttede sin kommu

Området ved Stranden kendte

pluk: "Ude ved Harrestrupåen ma

Christensen. 34 arkivkasserfylder

nale karriere som fuldmægtig i

Zinglersen fra sin opvækst, og

lede Storm P sit første landskabs-

hans artikler og diverse udklip. De

1970. Efterhans død bl ev hans
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efterladte papirer 01erdraget til

valier, san i dag er forsvundet, og

hele skatten i Valby."

bragt lokal

Hvid01re Kommunes Lokalhisto

han var et sam tidsvidne. Når hans

At han gerneville anerkendes som

historien en

risk eArkiv. Her blev de ordnet og

liv i lokalhistorisk sammenhæng

historiker er der ingen tvivl om.

generation

registreret, og efter et halvt års

alligevel fik et tragisk forløb hæn

Han brugte en stor de l af sit fri

længere

arbejde forelå de tilgængeligt i 18

ger d et sammen med, at han aldrig

tidsliv på studier og omsatte dem

frem i hi

systematisk ordnede kasser spæk

f ik offentliggjort noget. Undtagel

også t il et manuskript. Meningen

s torieskrivn

ket med oplysninger om gårde,

sen er -som nævnt -et par sider i

var så, at d et skulle udgives san

mgen.

gårdbrande, brandslukninger, om

en kommunal publikation, som

Hvid01res historie, og han ansøgte

fal dne soldater,

-----

bød nye borgere

d erfor k anmunalbestyrelsen om

om storlockou

velkanm en til

en bevilling på 100.000 kr. til pro

ten i 1899, om

kommunen. Han

j ektet. Den daværende borgmester

venskabsbyer,

var megetom

SvendAagesen læste hans arbejde

kloakering, fat

hyggelig og de

'in ed interesse", som han skrev til

tigkasser, kole-

taljeret, som her:

ErnstAndersen, men fandt d et

" Hvidovre sogn

alligevel ikke interessant nok.

raepedim i, min d esmæ rker, ol-

"'

"
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omfattede indtil

For ErnstAndersen var det en

31. december

hjertesag, d er blev forkastet med

turråd,mælke

1900: Valby, V i

d et svar, og i frustration brændte

forpagtning,

gersl ev, Kongens

han store d ele af sit arkiv.

skøder, matri

Enghave, og

Om hans manuskript til en bog

kelnumre, poli

Damhussøen

siger kommunens arkivar, Poul

tikere, sogne

( med bagsøen)

Sverrild, at den med prof essionelt

tidsminder, kul

rådsmedlemmer """----'---�.,,,._,"-'-' foruden d et nuv.
osv. osv .

Hvid01re. Således lå store dele af

Når Ernst Andersens privatarkiv i

" Carl sberg" , hele V estre Kirkegård

dag udgør en slagsrygrad i Hvid

og Skandiagade i Hvid01re sogn. I

ovre Lokalhistori skeArkiv hænger

1898betalte de på Gamle og N y

det ikke bare sammen med dets

Carlsberg , san var skattesat un

omfang -der er 190 læg i de 18

d er denne adresse, lige ved 28.000

kasser. Det skylde s også at han

kr. i, hvad vi nu kalder personlig

havde adgang til kommunale arki-

kommuneskat. Detvar 45 pct. a f

8

hjælp og udgivelse kunne have
Fomge side: Ernst A11dme11s fø dehjem i
Hvidovregade 3. H:eftet til hans 11dhst til
Hvidol'Tes historie ses nederst i billedet.

Denne side: Ems! Andersens

arkiv i Histo

riens HllS på 18 arkii•kasser med

merl 190

læg.
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Fra Lokalhistorie til Historiens Hus
Poul Sverrild

ge og gr undige arbejde, han u dførte.

af et museum, og sagen nåede så l angt,

For det andet arbejdede Ernst And er

at kommun albestyrelsen vedtog at op

sen for et "Hvidovre Bym useum". Med

rette det, og Carlsberg Bryggeri erklæ

afsæt i protokol- og dokumentmateriale

rede sig i 1963 parat til en større don a

og enkelte genstande etablerede han en

tion til fonnålet, men så gik sagen i sin

l ille samling, som skulle være gru ndla

moder uden, at jeg har h.unnet se, hvad

Forestillingen om, at Hvido,;re Kom

Ernst Andersen var født i et lil le hus i

get for opbygningen af et lokal muse-

der reelt skete. Men næste gang, Rytter

mLme s1.ulle have et lokalhistorisk ar

Hvidovregade, og hans tilskyndelse til

u m.

skolen kom i spil i midten af 1960-erne,

kiv, opstod i begyndelsen af 1970-erne.

at kaste sin interesse på Hvidovres hi

Hvidovre Rytterskole var i en periode

var det som evenruelt mu sikbibliotek.

Ideen kom i Hvidovre fra bibl iotekets

storie l å klart i, at han i sin levetid var

omkrin g 1960 central for etableringen

ledelse og ikke - som så mange andre

vidne til, at det sarnfLmd, han var vok

steder i landet - fra en gruppe lokalhi

set op i, bukkede hel t under for for

storisk sin dede borgere. Det er et godt

stads u dviklingen.

bill ede på, hvordan forstaden også

Det var på to forske llige fron ter, Ernst

mentalt adskil ler sig fra andre bytyper.

Andersen arbejdede. For det første

Forestillingen om, at man kunne hore

samlede han kilder og oplysninger til

til og have en historie her, kom sent og

"den store Hvidovre-historie". Det

meget anderledes end andre steder.

skete gen nem årtier og re s ulterede i et

Hvidovre R]tlerskolejimge1-ecle e11dn11 som privat bolig.for F1ida B11dtz A1iiller, medens
der blev lagt planer 0111 amendeLre af skolen til både mmw111 og murikbibliotek

stort privatarkiv, som også med årene

De tidlige spor

kom til at 1umme kommunale doku

Der var imidlertid flere forskellige afsæt

kassation .

for ideen om at beskæftige sig med

Som lokalhistoriker arbejdede Ernst

Hvidovres historie Det ene afsæt var
.
det lokale historiske. Her havde en en 

Andersen alene og uden kontakt til

menter, som på den l ed blev reddet fra

andre l okalhistorisk aktive, og hans

kelt person , Ernst Andersen (se også

arbejde bærer v i dnesbyrd om, at det

artikl en først i bl adet), som var fuld

ikke er uproblematisk at arbejde som

mægtig på rådhuset og havde været
.
an sat ved kommLmen siden sin elevtid i

amatør, når man ikke har forbindelser

begyndelsen af 1920-erne, arbej det med

emnekreds. Der kom en del vildskud

Hvidovres historie på flere leder.

sammen med det i øvrigt meget redel i-

10

til andre, som arbejder med samme

11

Lokalhistoriske arkiver

o p rettede lokalarkiver for at sikre den

o teksloven åbnede mulighed for, at

bestyrelsen, som ikke -ville bidrage til

lokale historie p å lokale hænder.

lokalarkivaktiviteten bl ev tilskudsberet

f inansieringen af udgivelsen

tiget, når den var en del af bibliotekets

storværk om Hvidovre. I pa rentes førte

af hans

Lokalhistoriske arkiver trækker rødder

I l ø bet

ne til bage til 1930-eme, hvor det forste

det bl ev dækket af et netværk

tilbu ds-vifte.

det til, at Ernst Andersen brændte halv

lokalar kiv bl ev gnmdlagt i Svendbo rg.

arkiver, som ef terhånden nænnede sig

Det var den store mulighed for et lo 

delen af sine samlinger.

Ideen bredte sig l angsomt ud over l an

et antal på 400.

kalhisto risk gennembrud i Hvidovre.

I vinteren 1972-73 arbejdede en række

det, men med kommunalreformen i

De fleste arkiver var fo reningsdrevne,

Her sto d man o verfo r at åbne l andets

bo rgergrupper med indsamling af erin

1970 accel ererede u dviklingen. Nedlæg

no gle var museumstilknyttede, men en

største primærkommunebibliotek i

dringer i form af interviews, der bl ev

gel sen

af de små landkommtmer førte

de f leste steder til, at lokal befolkningen

af 1970-erne forte det til, at lan
af små

tr edje stor gruppe var de biblio tekstil

1973, og de f ysiske rammer var så sto 

registæret gamle foto s og der arbejde

knyttede a rkiver. Det skyldtes, at bibli-

re, at der var mulighed for at give god

des med gamle topografiske ko rt.

plads for et lo kalarkiv i den høje kæl

Arbejdsgruppeme var p ræget

Hzidovre lv1edborgerlms blev opført s om 1!Jlf hovedbib/iotek i pagt med tidensfremmeste
idealer om plads til aktive borj!!TJ i begyndelsen af 1970-erne. Opfrmlsen indvarslede en
gylden tidfor de kommNnale kNlturb11d

der.

af, at ini

tiativet kom opp efra, så k u n en enkel t
ko m til at fungere optimalt. Det betød,

Hvidovre Kommunes Lokalhistori

at den arkivetabl ering, som biblio teket

ske Arkiv
I 1972 blev der indkaldt interesserede

bo rgere til at arbejde med, hvad arkivet
sl-.."U lle mmme og arbejde med. l\fan gik
til opgaven helt uden om Ernst Ander
sens tidligere arbejder - hvad der ikke
u nat urligt medførte en voldsom bitter
hed f ra hans side. Han var i ø vrigt på
samme tid blevet sk uftet af kommunal-

Afed arkivar H. O.Nordlt111d i spidse 11
bl ev der !!f1111et7J 1970-eme gort megetfor
at stimulere særligt i11teresse1r:des i 11teresse
for lokalhistorien if01m af arhj
e dsgmp 
per. Her besøg qf landsarkivar Harald
Jorge11Se11 i 1979.
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havde be sluttet s ig for, ikke komtil at

teristisk snæversynet, at man ktm ans at

gengæld gi k det godt på arkivet, hvor

Kultursekrtær Ole

ske på fo lkelige præmisser som så man

te en arkivleder på halv ti d samti dig

Nordlund s amm en me d sta ds bibliote

Hojft var bagmand

ge andre steder. Bibli oteket besluttede

med, at det nye bibli otek blevfyldt med

kar Eva Ra a e Schultz fik s at grundlæg

derefter, at arkivet sh.-ulle have en pro

en rækk.e nye a fdelinger o g en h ærskare

for mang: andre

gende skik på samlinger og inds amling,

f e s s ionel struktur me d en ansat arkivar,

af nyan s atte bibli otekarer. Den halv

o g ikke m indst fik sørget for en fortrin 

kultttn'!)SkabeIser

og det blev på flere leder afgorende for

hjertethed overf or loka larkivs a gen , s om

lig korts amling. Sideløbende b egyndte

arkivets fremtidige u d-vikling.

kan aflæs e s i n ormeringen, kom til at

Nordlund arbejdetmed at ska b e grund

I 1974 a ns atte b ibli o te ket den n etop

præge ho ldningen til det lokal historiske

la g for u dgivelser om Hvidovre.

foto s som p o stkort, en b o g om en af

p ensionerede kontorchef fra Matrikel

arbejde i Hvidovre i årti erfremover.

Lokalhi storisk J\rkiv blev organi s ato

kommunens største gårde , Be ringgård,

direktorate t, H.O.Nordlund, som arki
var i en halvtids s ti lling. Beslutningen

De forste år

kan tolke s på flere le der, på den en side

og-aktiiiteter end
de lokalhistoriske

risk pla c eret i Kontaktafdelingen , h vi s

en bog om vejnavne i komm unen o g

dynamiske leder, Ole Høfft, i di s se år

en

s ikrede en u dvi.klings orienteret ramme

indlemme lser af Valby og Vigerslev i

0111

hi storien b a g de ko ben havn ske

var det frems ynet, at der overh o ve det

I kølvandet på den prof e s sion e lle be 

omkring arkivets virksom h e d.

1901.

blev s at m idler af til prof e ssionelt arbej

manding af arkivet op løste s den n y or

Det ble v til den første guldalder for

Sideløbende sørgede Ole Hofftf or, at

de me d den lokale kulturhistorie , men

gan i s erede folkelige mo bilis ering om

arkivet, hvor Nordlund i løbet af få år

der blev pro duceret profes sion elle film

på den anden side var det lige så karak-

kring lokalhistorien lige så stille. Til

fiklagt en stil med u dgivelse af gamle

af både s amtidshistorisk og historisk

Lokalbistotisk Sel
skabs arrangementer

i A1ødelokale A på
AIed/;org: rlmset blev
hurtigt til tillobsstyk 
ker med omkring 70
d eltag:re som nor
men.
Her et arrang:ment
med Bent Zinglemn
og Palle Voght og
Jens Kn'stBnsen som
·indleder.
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Endnu i 1980-erne
lignede Hiidovre
Lokalhiston'ske
Arkiv prototJpet1

på et lokalhistorisk
arkiv i e11 llJtt
seumsløs kommune.
Et1kelte spredte
muse11msg:nstand,
ud stillede arkivalier

----�

-��

��L.

I
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i montrer, læsesal
samm en m ed maga- ·sinet ogplaceret i en
kælder.
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indhold. Hvidovre Kommunes Lokal

rigtig folkelig opbakning gennem stif

dom og lignende.

hvad der var påkrævet for, at arbej det

historiske Arkiv deltog i de år både i

telsen af Hvidovre Lokalhistoriske Sel

Under de forhold var det begrænset,

m ed den lokale historie h.unne overleve.

den landsdækkende indsamling af for

skab. Det skete i 1979, hvor Jens Kri

hvad Stinna G. :Madsen kunne tage af

eningsarkiver og i kam pagnen for ind

stensen blev valgt til selskabets første

nye initiativer, m en arkivets basisdrift

samling af gamle fotos.

formand.

nød godt af at blive varetaget af en le

Selskabet nåede hurtigt op på flere end

der m ed rødder i biblioteksverdenen.

En ny positiv u d vikling i det lokalhisto

300 medle m mer og stod for nyska ben

Under d e fortsatte ned skæringer i be

riske arbejde måtte altså komm e udefra

de aktiviteter som for eksem pel en lo

gyndelsen af 1980-erne blev arkivleder

i en situation, hvor biblioteket var m est
optaget af at fastholde de ydelser, væse

Folkelig optur - Arkivets nedtur

.Lokalhistorisk Projekt

Den voksend e samfund skrise gennem

kalhistorisk lørdag på Ivfed borgerhuæt,

stillingen først halveæt til en kvart stil

1970-erne med tilhørend e arbejdsløs

hvor mange Hvidovreborgere aktivt

ling, og siden overtog stadsbiblioteka

net opfattede som sine kærneydelser -

hed kom til at berøre lokalarkivet både

d eltog som workshop-deltagere.

ren selv funktionen i en kort periode.

og hertil hørte lokalhistorien helt klart

positivt og negativt omkring 1980. På

H.O.Nordlund kunne i 1982 ikke læn

Det u hold bare heri var evident for de

ikke. Den nye udviklingsmuligl1ed kom

positivsiden fik arkivet tilført faglig

gere stå for presset fra Bibliotekarfor

fleste, som havde blot lidt føling med,

fra socialforvaltningen, som i 1984 be-

velh.-valificeret arbejdskraft, idet histori

bu ndet og sagde ikke ud en bitterhed

keren Birger Tho msen som pro j ektan

sin stilling op. Hvidovre Lokalhistori

sat på arkivet i et lille år fik skabt en

ske Selska b forægte at blande sig i pro

grundig guide til Landsarkivets arkivali

blematikken om nybesættelsen af stil

er ved r ørende Hvidovre. Det blev et

lingen som arkivar, m en kom al drig i

hjælpemiddel, som ethvert lokalarkiv

d ialog med biblioteksledelsen, hvis stra

dengang kunne misund e Hvidovre.

tegi var klar.

På negativsiden betød ar be jdsl øsheden,

Bi blioteksledelsen besluttede sig for at

at bi bliotekarforbtmdet lagde et stadig

overfoæ lokalarkivet fra bibliotekets

stærkere pres på stads bibliotekaren,

Kontaktafdeling til Oplysningsafdelin

som nu hed Dan Heinsen, for, at han

gen i for bindelse m ed , at arkivarstillin

skulle skille sig af med den aldænde

gen blev besat med bibliotekar Stinna

Nordlund og lade han1 erstatte af en

G. Madsen fra denne afrleling.

bibliotekar, så beskæftigelsen af de an

Ulemperne ved at få en arkivleder i en

satte bibliotekar er ved Hvid ovre Kom 

delt stilling på bi blioteket viste sig me

m unes Bi blioteker kwme fastholdes.

get hurtigt, idet arki,funktionen let blev

Under denne proces, som strakte sig

til buffer i losningen af opgaverne i den

over nogle år, fik arkivet endelig en

store afrl.eling i forbindelse med syg-
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sluttede at ivæ rksætte et erindringsind

jeg blev ansat som leder for fem unge

samlingspmjekt med fokus på Hvido v

fysiske plac ering på Sønderkærsko len

arbejdsløse o g en voksen projektmed

re i 1920-erne og 1930-erne. Inspiratio

at virke helt uden sammenhæng med

Med min ansættelse som arkivleder

arbejder. Jeg kom fra en uddann elses

nen kom fra Svendborg. Med biblio te

Lokalhistorisk Arkiv på biblioteket.

blev der åbnet mulighed for at slå det

stilling på Rigsarkivet, hvor jeg efter

kets ko ntaktafdeling som mellemled og

Projekte t lå administrativt og p o litisk

lokalhistoriske projekt sammen med

afsluttet magisterkonferens i historie

Lokalhistorisk Selskabs formand som

under socialforval tningen og referere de

arkivet, o g i 1986 flyttede pmjektet ind

havde arbejdet i knap to år.

aktiv medvirkende blev soc ialforvalt

til Arbejdsmarkedssekretariatet, som

i arkivets lo kaler.

Lokalhistorisk Projekt, som virkso mhe

leve rede projektets arbejdskraft. Det

dens navn meget præcist blev, kom

havde på alle leder været det naturlige,

med denne konst ruktio n og med sin

at p ro jektet havde været knyttet til arki

ningens ide

til virkelighed.

Projektet startede i januar 1984, hvor

PrqjektlederLis beth ivlagmtssen stod i spidsen for et bredt adagt erinrhi11gsindscvn
lingsprqjekt om de almellt!)'ttige be!:ryggeLrmførste år i Hvidovre. Lokalhistmisk Pro
jekts 11Jaterialer har gpmel'IJ årene været bef!)'tf.et tilforskellige undersø.f!l! ser.
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til

o p , og nu som en akademisk stilling.

Arkivet fri af biblioteke t

vet, hvor de indsamlede materialer,

Den n ye udvikling blev mulig, da der

intervie-vvs, fotos og arkivalier alligevel

var kommet ny ledelse på biblio teket i

skulle ende, men det var vist hverken

december 1985. Stadsbiblio tekar :Mi

biblioteket eller Lokalhistorisk Selskab

c h ael Joen Jacobsen var åben for at

inte resseret i. Lokalhistorisk Selskabs

lade Lo kalhistorisk �.t\rkiv udv-i.kle sig i

formand Jens Kristensen havde - nok

overensstemmelse med det p otentiale,

mere som lokalpolitiker end som sel

der begyndte at vise sig i en kommune,

skabsfo rmand- fået en slags tilsynsrol

som aldrig før havde ofret h..-ulturl1isto

le med projektet, og det betød, at Lo

rien no gen særlig opmærksomhed.

kal historisk Selskab o g Lo kalhistorisk

Efter lidt skærmydsler med bibliotekets

Projekt kom til at trække på samme

tillidsmandsinstitution blev still ingen

hammel.

som a rkivleder o pnormeret til fuld tid,

Det stillede Lokalhistorisk Arkiv i en

og derefter blev lokala rkivet adskilt fra

noget akavet situatio n, o g Lokalhisto

Op lysningsafdelingen på biblio teket,

risk Projekts blotte eksistens betød in

hvor arkivet h ele tiden havde været en

direkte, at der i en p eriode ikke va r no

fremmed fugl. Herefter var Lokalhi

get udviklingspo tentiale tilbage om

storisk Arkiv sin egen afdeling- den

kring Lo kalhistorisk Arkiv. Det lå efter

mindste på biblioteke t - med fuld råde

et p ar år i luften, at der skulle nyorgani

ret over eget budget men uden støtte

seres på det l okalhistoriske område, o g

fra de rutiner, som de gamle biblioteks

i efteråret 1985 besluttede biblio teket at

afdelinger naturligvis bel1erskede. Un

slå stillingen som arkivleder på halv tid

der denne proces bl ev lDkalhistorisk

19

Projekt aflivet af arbej dsmarkedssekre

kivets både stigen de og meget eksper i

stor ien kom i spil i en markedsform, og

te den gamle indhol dsfor m og genfødte

tariatet, som skifte de strategi overfor

menteren de forrnidlingsvirksomhed,

hvor mange hundrede af Hvidovre s

bladet i en forrn, sbm skabte både de

unge arbej dsløse.

som betød, at et langt stør r e antal hvi

borgere oplevede, at l-ulturhistorien

bat og respekt. En overgang blev der

Et nyt skifæ i biblioteksledelsen og en

dovreborgere mødte arkivets personale

også spillede en rolle i deres kommune,

talt en del om en grundejerforening,

strukturændring, som a dskilte kultur

og produkter udenfor arkivets rammer,

var en indlysende succ es. Her mødte

som meldte sig ud af Lokalhistorisk

forvaltningen fra biblioteket betød, at

til u dstillinger, foredrag, mø der, r adio

borgerne ikke blot Hvidovres egen hi

Selskab, fordi bla:let tillod sig at be

Lokalhistorisk Arkiv blev ti l en selv

udsendelser, egnsspil, filmfore,1snin

storie, men også historiske te maer, som

skæftige sig med en lan dsforræder me d

stændig kommunal institution med re

ger, bogudgivelser osv.

ikke var lokalt aktuelle.

lokal tilkn ytning, som havde skrevet

ference til forvaltningsledelsen.

Med Lokalhistorisk Selskabs placering

Et foreningsblad blev det også til som

sine erindringer!

Status omkring 1990 var, at arkivet

på Rytterskolen efter dennes istandsæt

basis for meddelelsesvirksomheden

havde en nonnering på en arkivleder

telse og ibrugtagning som kulturhisto

mellem selskabet og borgerne. Bladet

stilling, men derudover var det arbejds

risk forenings- og udstillingshus blev

"Hvidovre Lokalhistorie" (se også Bla

plads for et skiftende antal jobtr ænings

der udviklet nye initiativer.

det i 25 år) startede i selskabets regj og

Siden Lokalhistorisk Projekt deltog i

personer.

}ulige "Rytterskole dage" hvor lokalhi-

helt u den o m arkivet tilbage i 1982.

det første egnsspil "Kampen om

Teater

Dets eksistens skyldtes lidt af en tilfæl

Udadvendt lokalhistorisk virksom

dighed, i det det var Rigsarkivets for

hed

ventning til mig som medarbejder, at

Arkivets besøgstal på den lille læsesal lå

andet fagligt blad. Da det ikke lige var

ret stabilt mellem 500 og 700, og afle

tilfældet, måtte jeg altså star te et, og det

veringernes antal var i reglen mellem

blev så "Hvidovre Lokalhistorie".

125 og 150 årligt. Det var helt tilfreds

Bladet u dkom uregelmæssigt, til der

stillende i for hold til de ressourc er , som

blev mulighed for at lægge arbe jdet i

var sat af, og skal også ses i lyset af ar -

Lokalhistorisk Projekt. Her stabilisere

Afed ajholcld.sen cf en række Rytterskoleda.ff
i 1990-erne i et .samar/Je;de mellem sekkabet
og lokalhistorisk arkivjk lokalhistorien
ko1'.takt med '!}t brngergrupper. Jens Kristen

de projektleder Lisbeth Magnussen

jeg hav de re daktionsansvar for et eller

sen på kirhgånl.snmdvisning. Skikken ta.f!S
efter en pa!Lfe op igen i september 2007.

over en periode bladets udgivelse

fi:eii:1

til Lokalhistorisk Projekts opløsning.
Herefter gled redal<:tionen over til arki
vet, hvor Hans Chr. Thomsen, som
me darbejder ved Lokalhistorisk Arkiv
blev redal<:tør og over et par år spræng-
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Vestvolden" i 1986, har Lokalhistorisk

kulturhistorie sammen i en farverig

Arkiv været m edvirkende til de lokalhi-

forestilling i det årh'Ust:elt, som Histori

storiske egnsteaterforestillinger. Opga

en s Hu s nu også råder over.

Bøger
Den spæde udgivelsestradition, som

ven er ydermere skrevet ind i den gæl

gru ndlaget var blevet lagt til i slu tnin

dende kuln.irpolitik som en samarbejds

gen af 1970-erne blev i m idten af 1980-

opgave mellem Teater Vestvolden og
Lokalhistorisk Arkiv.
Med et egnsspil hvert tred je år er det
efterhånden blevet til en hel serie, hvor
centrale aspekter af Hvidovres historie
er blevet pmfession elt dramatiseret og
o pført til stor begejstring for m an ge
tu sinde Hvidovre- borgere. Senest har
vi formidlet en egnsteatertilgang, som i
forsommeren smeltede cirlus, teater og

I et tæt samarvefde med Teater Vestvol
den fik arkiæt en vigtig rolle omkring
gennmgorelsen af en bel række eg nsspil,
hvoraf den mest spektakulærr succes var
stykket "Rødder Rak og Rrformister",
som i 1993 trak om kring 3.000 begj
strede tilskuln til et drama om ttdskft
ni11gen i Hvidovre. Omkringplakaten.fra
venstre viceborgmster Finn Jense n, arkiv
leder Pott! Sverrild og teaterleder Birgit
Gad.

erne fulgt op først af Lokalhistorisk
Projekts fire bind o m livet i Hvidov1-e i

OMKRING
HOLMEGAARDEN
11\.'-:.C.•IJLll·O\f\.f.'

1920-ern e og 1930-erne og dernæst af
u dgivelsen af "Lysthusbeboerne" i
1988.
l\Ied Han s Christian Thomsens ansæt
telse ved arkivet i 1989 åbn edes der
m ulighed for en fortsat udvik ling af
historieskrivningen. Fraværet af ældre
u dgivelser om Hvidovres historie var
altid oplevet som et pmblem , so m
m edførte et indtryk af, at Hvidovre
ikke havde en historie. På den anden
side viste fraværet sig som en sty rke nu,
hvor u dgivelserne skulle komme.
Den jomfruelige jord gav: rig mulighed

Strandvang

t"'•J1l'Undrjerfurt:ninn n�d ll•·hJo<otc Str"nd

l>•.,... _t,,_ "'!I ...... 0... �--·

for, at Han s Chr. Thomsen m ed afsæt i
arkivet kunne arbej de med nye tilgange
til historien. Med bogen "Avedøre på
Skillevejen" tog Lokalhistorisk Arkiv
for første gan g fat på en enkeltudgivel
se om Hvidovres nye bydel, Avedøre,
so m var kom met til i 1974. Bogens
ra m m e er forenin gshislDrie, men den

W\'\l)Q\:lll 11.("l"'U'l(lS Lt�J.l.tll'_·�ld!.l'L �·,

benytter foreningerne til at fortælle den
centrale historie o m Avedøres udvik-

22

23

Jing i forste halvd el af Det tyvende

Thomsen og j eg i 1997 bogen "52 hi

se var Lokalhistorisk Arkiv initiativta

Thomsen lave de portræt.filmen "I Jens

hundrede. Senere er d e t blevet til yder

storier fra Hvidovre", hvor vi samlede

ger til fly tningen af monumentet for

tid" om Jens Krisænsen. Filmen tema

ligere to foreningshi storier, hvor Hans

op på de mange historier, som d e n lo

Hvidovres faldne fra modstand skam

tis erer den engagerede tilflytær, som
uden formelle komp eæncer som ad

,

�

Ar-

Christian Thomsen har raffineret til

kale his1Drie er så rig på, og som er så

p e n fra d e n oversete placering nord for

gangen, men h ol d t fast ved den "lille"

formidlingsegned e . Bogprojektet var p å

Medborgerhu s e t til h j ørnet

histories p o tentiale som forståelse sram

flere leder

m e for den "store" historie.
Hans Christian Thomsens arbejde med

nens ud vikling på en række områder

nere formidlingsprojekt "Historien i

Tidens foku s på besættelsestidens hi

gennem lokalp olitisk virksomhed.

Gaden".

storie bidrog Han s Christian Thomsen

forudsætning for d e t se 

til ved produktionen af en fil m om den

Udstillinger

Nye ressourcer nye opgaver

lokale modstandsmand Helge Wie se og
ved udgivelsen af bogen

I foråret 1997 fik arkive t nrnlighed for

.Arkivets d eltagel se i den store kulD..lrhi

"Hvidovrekomp agnie t".

at få til ført længe efte rspurgte p ersona

hvor Hvid ovre s ikke mind st p olitiske
historie i de D..lmultariske år i 1920-erne

gangskort ender me d at præge kommu

revej og Præstemosen.

en

p eriodens historie kulminere d e me d
"Klondike uden revolvere" fra 2002,

af Hvi dov

blev skrevet.

storiske udstillingssatsning i Kul D..lrby

Filmve j en h avde arkivet i øvrigt all ere

leressourcer, og Birte Gerd es p åtog sig

Som fællesproj ekt skrev Hans Christian

96: "Re j se mod lys og luft", som blev

de tiltrådt tidligere, da Hans Christian

i årene here fter stadig flere af arkivets

V-...... .... ...,(" -4----- � :. )
�.... ....

u d valgte arkiver i Københavns Amt

til i e t samarbejde m ellem museer og
4-.

��

kom i den forbinde l se til at blive en
murb rækker i forholdet til amtets mu
seer, i kke mindst Søllerød Museum og
Amtsmuseumsråde t, som drev en slags
museum med basis i Albertslund .
I øvrigt J..-. unne arhvet kun gennemføre
ovennævnte udstilling og en række an
dre udstillinger ikke mind st på Rytter
skolen, hvor gruppen af frivillige med
arbejdere "kulturisterne " var en nød
vendig hj ælp til både e tablering og drift.

Bes ættelsen
!.....,. ..;.L�
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Omkring 50-året for Danmarks Be friel-
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læsesalsfunktioner ved siden af registre

viklede s med Te knisk Forvaltnings

ringsopgaver og løbende adminis trative

Planlægningsafdeling i forbindelse med

Rådhus og Medborgerhu s

opgaver. Nom1eringen af en stilling

p rocessen, kom til at bane vej en for

kante p lacering ved Rytterskolen i maj

bladet Politikens 2. sektion inde nfor

som arkivasi stent frigj ord e kræfter til at

mere formali serede forbindelser mel

2000.

go d t et år.

tage fat på en række udadvendte opga

lem arkivet og afdelingen, så arkivets

"Historien i Gad en" tik stor opmærk

Den mest folelsesladede historie, som

ver, som pressede sig på.

mange årige interesse for Hvidovres

somhed i fagkredse, idet d e t var helt

blev lanceret, var historien om brodre

]\fe st markant var arkivets rolle i for

bebyggede miljø kunne endelig komme

nyt, at et l o kalarkiv gik ud på en måde ,

ne Schou, som var i ildkan1p med HI

bindelse med udarbe jdelsen af e t Kom 

i frugtbar dialog med kommunens

som mere lignede museumsvirksom

PO p å Hvi dovrevej . 11ere iøjnefal d en

muneatlas for Hvidovre Kommune,

planl ægningsm )7Il digh ed.

som u d kom i år 2000. Heri skulle kom
munens h.-ul t:urhistori sk værdifulde en

His torien i Gaden

keltb ygninger og helhe d er registreres,

j ektet opleve de massiv medieomtale

d e ts diskrete placering på stien mellem

til den mar

h.-ulminerende m e d to fo rsider på dag

hed, og på en måde, som ingen museer

d e blev historien på Ave døre Flyve

havde vovet. Lige så meget var d e t sel

plads, hvor der blev sat e t fly op i skala

ve d e t, at forstad en blev sat p å det hi

1 : 1 , og i kølvand e t kom etabl e ringen af

storiske landkort. Det blev e t p ro j e kt,

en go dkendt start- og landingsbane p å

og det fo rud satte naturligvis arkivets

Omkring 1998 blev "Histo rien i Ga

som h ar give t m ange værdiful de erfa

flyvepla:lsen. Det var en historie p å

m e dvirken. Det samarbej de, som ud-

den" udtænkt p å Lokalhistorisk Arkiv i

ringer - b åde positive og negative. Pro-

gadeplan, som både gj orde borgerne

:vrdovre
Kommuneatlasi
Byi:r og bygning�r
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forbindelse med op læg til en ny kultur

klogere på deres omgivelser, og bidrog

p olitik i kommunen. Proj ektet tager

til at skab e en ny stor attraktion i Hvid-

afsæt i, at formidlingen af den l okale

ovre.

historie bør foregå så tæt på bo rgerne

Historien om i drætte ns bety dning for

og de sted er, hvor historierne er foregå

socialiseringen af arbej derforstadens

et, som muligt. Det handlede kort sagt

ungdom i e fterkrigstiden blev en mere

om formidling i d e t o ffentlige rum.

blandet succes. Id e e n var at markere

Det var erfaringerne fra et p ar årtiers

Hvidovre Stadion som stedet, hvor

formidlingsarbejde, hvor oplevelsen

arb e jd erungdommen sejrede. Historien

blan d t and e t var, at behovet for fore 
drag var helt umætteligt, som førte

til

konklusionen, at Hvid ovres historie
skulle fo rsøges formi dlet på gadeni
veau. Helt i tråd me d denne tænkning
var arkivet primus motor ved flytnin
gen af monumentet over Hvid o vre s
faldne under l'v1o dstand skamp en fra

26

om Hvid ovres ungdom som sej rende i
alle tænkelige idrætsgrene er i dag netop

Indvielsen afmonumentet over brødlt'ne
Schomvs ildkamp mod HIPO på Hvidovrewj
varjø!e!sesmcessigt w stor dag. Ste11w afsløres
af t. v. Jø1gen Scho111v og t. h. k11!turudvafgsfor
ma11d 1Vfi!to11 Greif! Pedn:ren.
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- en histori e . Den tids p ræstati oner

og det er et af den slags proj ekter, som

til at undersøge den l okale histo ri e . De t

ville arbejde for. :rvien der havde altid

kommer aldrig igen. Kombinationen af

forst en sen e ftertid vil kunne vurdere

kan meget vel være , at d e t var virkelig

været en l okal politisk dagsorden,

store årgange, Hvidovre som p ioner

obje ktivt. "Historien i Gad en" har si

h e den rundt omkring i landkommuner

h e d , at et museum skulle

kommune, et fantasti sk forældreenga

den arbej det p å et mere konkret niveau.

n e , men d e t var ikke virkelighed i Hvid

fælde ikke h ave i Hvidovre. Det hang

ovre. An tal l e t af klassiske arkivgæster

uden

Avedørelejren

nåe d e aldrig over omkring 700 o m året,

l o kalmuseer som noget dødt og forti

gement, en solid foreningskultur og
støt ø konomisk fremgang bliver næpp e
Hvidovre til del igen på samme tid .

so rn

vi i hvert til

tvivl sammen med oplevelsen af

og det var e t lille mindre tal i forhold til

digt og noget, som havde fobis på den

Thorbjørn Lau stens lyssJ..ulp tur på op 

30 års erfaringer med publikumskon

dem, som forb rugte l okalarkivets for

landbohistori e , som oplevedes så fj e rn i

visningsbanens sydve stlige lysmast er

takt og formidling fra Lokalhistorisk

midlingsydelser. Kort sagt var der m ere

den udbyggede fo rstad.

basere t p å klub b en s farver, men instal

Arkiv førte

e fterspørgsel efter arkivets formidling

Nu kom så en mulighed for at age re p å

lationens indhol dsmæssige betydning er

navn ved udflytningen

erkendelsen i 2003, og svaret var at

næppe tilstedeværende fo r ret mange .

end e fter dets samlinger.

i juni måned 2003. Ideen bag d e l o kal

Havd e vi skreve t 1980, d a den erken

histori ske arkiver var, at lokalhi s torisk

delsen opstod, vil.le den h ave ført

engagerede skulle benytte s amlingerne

det var et moderne mu seum, Hvidovre

Her passerede vi helt klart en ab s trakti
on sgrænse med "Historien i Gaden",

28

til, at institutionen skiftede
til Ave dørelej ren

til, at

modernisere lokalarkivet i overens
stemmelse med de b ehov erfaringerne
havde vis t o s . I realiteten var skifte t
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I
indledt, da Hvidovre Lokalarkiv som

rie i bred forstand, både den folkelige

mark. Siden er der kommet Historiens

omtalt lancerede formidlingskonceptet

og den professionelle. Derfor åbnede

Hus i både l\1i.ddelfart og Ringsted, og

"Historien i Gaden".

huset med en udsrilling, som for en

flere er på vej .

I Avedørelejren lå der allerede en h.ul

Med udflytningen til Avedørelejren

stor del skyldtes folkeligt arbej de, og

De nye omgivelser og de nye flotte

turhistorisk institution i form af Grkus

blev det aktuelt at tænke nyt p å flere

som gav plads for et samarbejde mel

rammer i Avdørelejrens gamle officers

museet. Det var placere t i l ej rens ho

leder. Navneskiftet til "Historiens Hus

lem Hvidovre Lokalhistoriske Selskab

messe satte en ny dagsorden for lokal

ve dbygning og rurmnede Nordeuropas

Hvidovre" skulle symbolise1-e, at lolrnl

og det nye Avedoreselskabe t. Der skul

historisk arkiv. Pludselig sh.-ulle der le

største samling af cirkus- og artisthisto

historien havde udvikle t sig voldsomt

le også være plads

veres serier af rundvisninger i lejren, og

riske e ffekter og billeder.

siden 1 970-erne . Verden havde også

historiefortælling for børn blev d er og

Vestvolden blev også e t område, der

l\foseet var selvej ende i en konstrukti

forandret sig, og historien var ikke læn

så plad s til i Hustoriens Hus første tid.

skulle formidles, lige som Ave døre Fly

on, hvor Københavns Arnt og Hvidov

gere en endegyldig sandhed. I Histori

Historiens Hus Hvid ovre var i juni

veplads havde væi-et det siden 2002.

re Kommune betalte for driften. Muse

ens Hus skulle der være plads til histo-

2003 det første Historiens Hus i Dan-

Historiens Hus bodpå t!)e _61s1ske nnt!igbe r, og blandt

finde tilbud he1:

mr
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til

historierne, så

d" "'"'"' bom

r

Cirkusmuseet

et var en spinkel konstruktion med en

Ved sammen/agningen med Cirkusmuseetfik Hvidwre Kommune en ku/turhirtorisk sektor. Sammenlægningen banede vtjfor etab/eriPll. cife!..J:e eltfagligt miijø cf
en vis størrelse omkn.ng ktdtttrhirtorien.
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minimal b emanding, så da Amtet

trak

m uligheder for driftsgevinster på ledel

sig ud e fterlod det Grh.-usmuseet i øko

s e og admini stration, men en forudsæt

nonrisk og d ri ftsmæssigt ufør e . I for 

ning var, at Cirkusmu se e t fik ansat fag

bindelse med overlevel se splanerne for

ligt uddannet personale, hvilket blev e n

mu se e t blev d e t oplagt at e tablere sam

realite t i foråre t 2004.

\

Kulturhistorisk Enhed

Stats anerkendelsesansøgning

Historiens Hus blev nu en afdeling i

Da den samlede institutions ressourcer

Kul turhistorisk Enhed, som var fal.les

slet i kke mod svarer opgaverne, var d e t

b e tegnelsen for den in stitution, som

oplagt at søge yderligere finansiering

drift med Historiens Hus, der jo ikke

rummede hele Hvidovre Kommrn1 e s

ude fra. Med amternes nedlæggel se var

bare var nabo , m en også en kulrurb.i

ind sats på d e t kulturhi storiske område.

d e r h.u n staten tilbage som p artner. Der

storisk instirution. Samdrift indebar

Hele arbejdet med at gøre Grkusmuse

var en eksisterend e forestilling om, at

Det samledeperso11al.e z1ed K.Jtltur/Jist01isk Enhedr to afdeling:r, Historiens Hus og Cir
k1tsmmeet, som det varsammensat zj1t11i 200 7. Fra z1e;;stre: Po1t! Sve1rild, E rik Randa!

et til en kommrn1al instirution og med

Cirku sm u se e t ville kunne få en statsan

at sikre en accep tab el drift kom i de

erkendelse som kulturl1i storisk muse

næste år til at p åvirke den lokale kul tur

um, men d e t h.-unne Kulrurarvstyrelsen

historiske indsats fra Historiens Hu s.

ved en fore spørgsel mege t hurtigt afvi -

Selv om der var blevet ansat to mu se-

se.

Lund, Tamcn·a Chrapot, Lisbeth Hol lemen, Birte Gerdes, ivfikkel Knudsen, Betina
Beck Gal1klint, Rand i Romerd ah� A1!}a Olsen, Kitt BodingJensen, Signe Spmrnvohn

umsinspektører, som i løbet af to år fik
mu se e ts besøgstal til at vokse fra om
kring 4.000 ti l 1 0.000, så kræved e mu
seets udviklingsplaner flere p ersonal e 
mæssige ressou rc er, som måtte gå fra
Historiens Hus. lkke nrind st planerne
om e t oplevelsescenter i tilknytning til
m u se e t, som er baseret på ekstern fi
nansiering på 8 nrillio ner, stiller store
krav.
Historie n s Hus rummer i dag hele Kul
turhistorisk Enhe d s personale, og op
gaverne er o rganise re t, så d e fleste va
retager opgaver i begge afdelinger. Men
afd elingerne henvender sig til hvert sit
publih.um., og samdriften er ikke n o ge t,
vi skilter med.
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Derimo d 1-.u nne d e t i følge Kul tu

fire kulturarvskommuner, og Hvidovre

ne efte rsp urgte hørte nærmere hj emme

b orgere, som har vær e t og er hel t cen

rarvstyrelsen tænke s, at Historiens Hus

blev en af dem!

i e t 1nuseum .

tral vor i n s ti tu ti on en s virke.

kunne blive statsanerkendt som e t l o 

Arb ejdet med kul turarvskommunepro

Lokalhistorisk Arkiv har gennem m ere

Hvis rej sen fra Hvi dovre Ko rru11u nes

kalt kulturhistorisk museum p å grund

j ektet ophører

end ti år arbejdet med nye formidlings

Lokalhistoriske Arkiv til Historiens

af sin særlige indsats omkring forstads

men re sultaterne skulle gerne række

fonner, som har bragt institutionen i

Hu s HvidovTe fortsætter over i museet

og byhistorien. På baggmnd af den

mange år ud i fremtiden. I korthed

nærmere slægtskab med mu seerne end

His torie n s Huse Hvidovre, så er rej sen

melding gi.k Historiens Hus i gang med

handler projektet "Kulturarv 2650" om

arkiverne , men d e t skal i kke sløre, at

b evis på værdien af d e t arbejde, som

me d udgangen af 2007,

en ansøgning, som i juni 2005 blev

at udvikle m e toder til at arb ejde med

n e top vore s store styTke er afsættet i

arkive t har været ramme om. Uden

godkendt af kommunalb e s tyrelsen og

b evaring af industrisamfundets kultur 

arkivmaterialernes historier frem for e t

arkive t - ingen historier, men for at

derp å indsendt til styrelsen.

arv. Re sultatet skal blive synligt i d en

trad i tionelt mu seumsafsæt i gen s tand e .

give historierne liv, skal de ud bland t

Siden er Historiens Hu s blevet evalue 

kommend e Kom1mmeplan 2009, hvor

D e t h a r givet os mulighed for at være

b o rgerne, o g d en opgave løses måske

ret a f s tyrelsen, og ansøgningen ligger i

det gerne skal være lykked e s at indar

mere eksperimenterende og har sikre t

ikke be d s t af et arkiv, men af et Histo

skrivende stund i kulturmini sterie ts

b ejde en ny kul turarvstænkning i hele

frie r=er omkring den kulturhistori

riens Hus.

departement og afventer ministere n s

den korrununal e planlægning.

ske tænkning. Ikke minds t har d e t givet
mulighe d for en kontakt til Hvidovres

b e slutning. Får Hi s toriens H u s s tatsan
erkendelsen, b e tyder de t, at Lokalhisto 

En foreløbig konklusion

risk Arkiv endegyldigt ophører som
in stitution, men fortsætter sin virksom
h e d i fom1

af et u traditionelt museum.

At Hvi d ovre fik et lokalhistorisk arkiv
og ikke et mu seum var ikke kLm et til
fæl d e , men havde også den baggrund,

Kulturarvskommune

at lokal historie ikke var noget, som
fyldte i så ungt et san1fun d , som forsta

Mange
:
års indsats p å formidlingsområ

den Hvidovre var i efterkrigstiden. Vi

d e t og Hi s torien i Gadens nytænkning

fik d e t lokalhistoriske arkiv i begyndel

b ar frugt, da Kulturarvstyrelsen og fon

sen af 1 970-erne lige som så mange an

den Rea1dania i februar 2006 udp egede

dre kommuner, m en de y d el s er, b orger-
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Lokalhistorisk Projekt 1984-89

Et Lokalhistorisk Proj ekt

blev op mod 50 interview s, som i b ear
b ejdet form og sammen med and e t

Lisbeth Magnussen

Lokalhistorisk Proj ekt var et b e skæfti

relevant mate riale o g billeder blev til

gelsesp roj ekt for unge arb ej dsløse. I e n

fire bøger på i alt omkring 400 sider.

ti d med h øj ungdomsarb ej d sl ø sh e d

Bogeme blev anvendt i historieunder

h avde Hvidovre Kommune e t helt

visningen i kommunens skoler, og blev

unikt tilb ud

til 1mge, d er ikke umid del

også solgt til in teresserede b o rgere.

en h avn, an ede j eg det var løgn.

bart tænd te på mere traditionelle h ånd 

Et nyt hold unge startede i begyndelsen

Sverrild og j eg en lokal- og kulturhisto

I en tid med stor akademikerarbejd sløs

værksp rojekter. En d el af de unge ledi

af 1 985 m e d e t tema om det so ciale

risk rund tur i Hvid ovre for Handels

h e d var d e t et held for en kultursocio

ge havde brug for at samle p oints

til en

b oligbyggeri 1 945-60. Netop d enne

For et p ar år siden arrangerede Po ul

log som mi.g at få tilbudt et j o b . Og d e t

uddannelsesplads eller ve ntede på en

type byggeri var den mest markante

lidt provo katorisk kald t det "Kan man

blev ti l fire sp=dende o g l ærerige år,

lære-/ praktikplads, og for dem var det

nyudvikling i ko mmunen i e fterkrigsti

bo i Hvidovre?" og d el tagerne var uhy

hvor j eg h avde d e t p rivilegium d agligt

fra 1984 en mulighed at blive ansat p å

den, og for no�e byggeriers vedkom

re overrasked e, ja nærmest overrumple 

at b e skæftige mig med l o kalhistorie og

e t pro j ekt, hvor opgave n var at indsam

mende var d er tale om spændende og

d e over, hvad d e så og hørte .

komme rundt i all e hj ørner af kommu 

"Hvidovre bliver aldrig det samme

nen og få en helt ny og and erlede s

igen" h orte j eg flere sige senere, med

i d entite tsfølelse, som næsten - men

b egej string i stemmen - de havde sle t

også l-un næsten - kan måle sig med at

ikke forestillet sig, at der kunne være så

være fød t og opvokset i Hvidovre.

meget interessant i en forstad skommu

Den viden og indsigt j eg fik i den lokale

ne!

historie i de år, gav efterfølgende e n

Sådan h avde jeg d e t også selv, da j eg i

g o d følelse a f forankring og tilhørsfor

1 985 blev ringet op af Arbejdsformid 

hold, som jeg nodigt ville h ave u ndvæ

der forelå en l okall1istorisk beskrivel se

historie, sam ti.dig me d , at det b lev sat

lingen o g sp urgt, om j eg ville have e t

ret.

a f lokal samfundets udvikling frem til

ind i en bre d ere hi storisk og san1ftmds

j ob på noget der h e d Lokalhistorisk

I det følgende vil jeg beskrive det pro

1 925, og der var således e t oplagt hul at

rnæssig ramm e , for at perspektivere de

Pro j ekt i Hvidovre Kommune. Jeg hav

j e kt, som i ca fem år gav meningsfuldt

fylde ud. Projektet �k i p raksis ud på at

l o kale udviklingstræk.

d e p å det ti d spunkt b oe t en halv snes år

arb ejde til unge arbejdsløse og som

indsamle dagliglivsdoh.umentation for

Det var noget af en ud fordring for de

i kommunens allernordligste del, og j eg

samtidig gav en gevaldig sal tvandsind

p erioden, og det skete i form af inter

unge ufaglærte at blive kastet ud i sådan

mind e s ikke nogensin de at h ave sat

sp røj tning

vie'>vs med ældre medb o rgere, lån og

en op gave ! Efter e t in troduktionsforløb

mine ben syd for Brostykkevej ! Den

i Hvidovre.

affo tografering af fotos og arkivalier og

m e d udvalgte tekster, mundtlige oplæg,

afsøgning af lokalpressen. Resultatet

l o kale film samt b e i'Ø g på Arbejdermu-

høj skolens Kun stforening. Vi h avde

dag en fortal te mig, at Hvidovre havde
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til det lo kal.historiske arbe jde

le, bearb ej de og formidle lokalhistorisk

nyskab ende arkitektur. Foruden at un

materiale.

dersøge 50'ernes b oligpolitik og arki

Der var p lads til fem unge, som kunne

tektur m e d e t lokalt udgangspunkt, var

være ansat i op til ni måneder.

d e t hensigten at fol-u se te p å en mere

Det første projektforløb, d er på mange

socialhistori sk b e skrivelse af levevilkå

leder h avde karakter af et fo rsogsfor

rene for d e familier, der i stort tal flyt

løb, handlede om Hvidovre i p erio den

te d e ind i de nye b oliger. Kodeordene

1 925-40 . Rammen var b e stemt af, at

var sål e d e s b oli�iljo og hverdagslivs
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seets 50'er-udstilling, blev der arb ej de t

Rel evante årgange a f Hvid ovre Avi s

og b oligsel skaber, ble v affo tografere t.

d e signes, m u sik og interviewklip findes

såvel te ore ti sk so m p raktisk me d foto

blev set igennem, og der blev indsam

Dernæst fulgte en meget intensiv perio

frem og billede- og lyd side skulle redi

grafering, mørkekammerarbejde, inter

let m ateriale fra bl.a. kommunens

de med at bearbejde og redigere s to ffet,

geres, såled e s at den re tte 'filmiske

viewteknik, b åndoptagerbetj ening og

byggesagskon tor, diverse artikler fra

som blev formidl e t i artikler, radiou d

e ffrkt' kunne opnås.

lyd -dias-teknik.

eksemp eh1s arkite ktfaglige tid sskrifter

sendelser, e t flot lyd-dias-show og en

Det var en stor afte n, da den færdige

Here fter kunne de unge så gå i gang

samt b o ligselskab e rn e s arkiver. Samt

plancheudstilling.

lyd-dias-serie endelig kunne vises for en

med at tage kontakt til b eboere, der

lige 17 sociale boligbyggerier blev

Radioudsendelse rne blev p roduceret

større kreds, og hvor den me st m arkan

skulle inten1ew e s - erindringsindsam

gennemfo tograferet og ældre fo tos,

e fter h envendelse fra Hvid ovre Nærra

te arkitekt, Svenn Eske Kristensen

lingen omfattede i alt 44 interview s .

som var lånt h o s arkitekter, b eboere

dio, som kørte en udsendelse srække

(som bl.a. stod for parkbebyggel sen

med titlen "ældre fortælle r". To af de

Bred al sp arken) var til sæde og h.u nne

unge fik til opgave at p roducere fem

fortælle om visionerne og tankerne bag

Lokalhistorisk Projekt

var

et k1J111m
11 alt beskæftigelsesprr!)ektfor unge arbtjdslose, der blev

startet i 1984 1111der lov omjobskabelse. fa it 35--f.O unge mr awut i petioden 1984-89. Fra
son1111err:n 1987 ble1• pmjektet integreret i Lokalhistorisk Arkii>, tg i efteråret 1989 l11kkede
ko1111111111en projektet. Po11I s1•errild og Lisbeth A1agnmsen
2 og 6. Stephano

.fra venstre som hmholds1•is 111:

ses

Gmzalez i midten kom senere på filmskolen.

radiou dsendelser a 30 min. under vej 

de almennyttige b oliger i Hvidovre.

l e dning af radiomedarbejderen. Der

Endnu et resultat af arbej de t med bo-

skulle udvælge s egnede in tervit:'.v klip,
find e s tidsty-p isk mu sik og formul ere s
sp e ak, s o m skulle introducere e m n e t og
interviewpersonerne for lytterne og
kæde de enkelte dele af ud sendelserne
sammen. Den tekniske side af sagen,
med sammenklipning og redigering,
sh.-ulle de også selv stå for.
Som allere de nævnt blev der også pro
duceret e t lyd-dias-show, hvis tilblivelse
blev en både lærerig og kre ativ p m ce s .
Efter e t ko r t pilo tp mjekt (for at blive
fortrolig med teknikken og de særlige
virkemidler, der kendetegner et lyd
dias-show), kunne d e n egentlige pro
duktion begynde. l'vlange billeder, både

Citat fra ung i pro j e kte t::
"Jeg skal holde op nu , fordi jeg har
fået en læreplads. Det har hjulp et
mig til at kunne stå frem selv, fordi
man har været ude at møde en masse
m e nne sker, og når man sidder til en
samtale h o s den fremmede nye ar
b ejd sgiver, så har man lettere ved at
u dtrykke sig, fordi det har man altså
b are skullet her på p roj e ktet. Jeg er
b levet lidt mere selvst=dig, og så
har d e t give t mig en masse arbej de
m e d maskinskrivning, som j eg er
bl evet mere ferm til."

nye og gaml e, skulle vælges ud og sæt
tes i ræl<læ følge, tekstbilleder skulle
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ligtemaet blev en plancheud stilling med

synlige bevis på arbejdsindsatsen. Her

det også en god l ærep roc es. De fik øget

titlen "Oplevelser, udfordring, vi.den",

spillede det sikkert ind, at produkter

selvtillid ved f.eks. at skulle ringe

der i december 85 kunne s e s p å Hove d

ikke bare blev u d se nd t i p roj e ktets

vildt fremmede mennesker og aftale e t

med flere forskellige temaer, b l .a. o m

biblioteket.

navn, men at d e n/ de enkelte p roducen

inte ni.ew , o g senere gennemføre det.

Kalveb o derne, hvor der b å d e b lev

ter fik n avn på p roduktet.

De fik lært at arbejde selvstændigt ved

fr emstillet en lyd-dias-serie og udgivet

Som daglige ledere h avde Po ul Sverrild

f.eks. at h ave ansvaret for at fremkal de

en turgui de ("Kalveb oderne - n atur/

og jeg den gnrndholdning, at de u nge

billeder i mørkekammeret. Sociale

retur"), som sh.u lle gi.ve Hvidovrebor

Formidling i fokus
I p r o j e kterne var

skulle påtage sig et

kompe tenc e r blev

formidlingen i cen

ansvar, i vid udstræk

også trænet: samar

tru m. Der skulle

ning selv tilre ttelægge

b ejde i mindre grup

fren1still e s ko nkrete

deres arbejdsdag og

per, at turde stå frem

produkter og det var

klare de faglige opga

i større forsamlinger

samtidig en mo tive

ver. Disse krav for

og h ol de oplæg eller

rende faktor for nog

ventede vi honoreret

kaste sig ud i radio

le unge, for hvem d e t

indtil d e t modsatte

helst ikl(e skulle min

var bevist, hvilket var

de alt for meget om

noget

af en udfor

til

pløj e tykke lærebøger i historie .
Efter

SO' er-projektet blev der arb ej det

Citat fra ung i p ro j e ktet
"Jeg foler også jeg er blevet mere
selvstændig, fordi arbej d sopgavern e
er meget b aseret p å , a t det er dig
selv, der skal klare d e t, d e t er dig
selv, der skal ud at snakke m ed folk,

gere og and re inte
resserede inspiration
til gå- og cykel ture.
Beskrivelse af udendørs 1..u n s t i kom
munen var en anden
opgave , som b lev

produktion.

og du skal tage nogle initiativer. På

Yderl.igere en ting

l ø s t i samarb ejde

d e n måde kommer man også bedre i

med biblioteke t, og

anså vi for vigtig,

gang derhjemme med at tage initiati

nemlig at arb ejdet

ver

til forskellige ring. Så h ar man

hvor der blev udgi
vet en fin lille illu

folkeskolen.

dring for d e unge,

Udgangspunktet var,

men o fte vi ste det sig,

sh.-ulle bidrage

også l ært noge t fagligt. Lært at tage

streret bog, hvor de

at det var ly sten, der

at de kunne/ turde

anden historieop fat

billeder, lært, hvordan man in ter-

enkelte kunstværker

skulle drive værket.

mere end

telse e nd den, der

viewer folk og lært at skrive p å ma-

var kommenteret af

selvD h avde tro e t og

traditionelt formidl e s

skine."

forventet, hvilket

i skolen. At arbej det

Lysten og interessen
for det konkrete em-

I

.

: ; , ' .:: '' :.- u:, _: :;..'Øtl!i14t;:l�5J

ne var der ikke fra starten - de fle ste
unge havde en ret diffus op fattel se af,
hvad de gik ind

til ved ansættelsens

vi (og de

til en

kunstn eren.
Et mege t omfattende

m ed,i.rkede til at de udviklede selv

m e d lokalhistorie også er "din og min

proj e kt om ungdomskultur i 70'eme

stændighe d og selvtillid .

historie", at viden om det lokale mil.jo i

nåede de sværre ikke at blive tilende

fortid og nutid kan give nyttige og p er

b ragt inden kommunen lukkede lokal

D e t faglige var i c entrum. Ud over det
spe åfikt historie faglige, lærte de unge

s p ektivrige p ej linger af fremtiden og,

historisk Proj ekt, men meget material e

ces, .som blev understøttet af kravet om

b l .a. intervi ewteknik, fotografering og

m åske frem for alt, at d e t at være

blev h eldigvis indsamlet o g registreret,

formidling: at pro ducere e t konkret

billedfrems cilling, maskinskrivning, me

'barfo d shistoriker' og selv indsamle ,

og derved fik Lokalhi storisk Arkiv sik

to de overvej elser og forskellige formid

b earbejde o g formidle historie e r fun 

ret sig et græsm d s arkiv.

lingsformer. For mange af dem blev

damentalt anderled e s e nd at gennem-

Og så er '� fremme ved endnu en poin-

start. l\fen de påbegyndte en lærepm

produkt, som andre kunne have glæde
af og som for den unge selv var det
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te, nemlig at proj ektindsatsen b e tø d en
væsentlig styrkel se af d e t kultur- og

"Ja, når man kommer hjem og ser TV

lokalhistoriske arbejde i kommunen,

avisen, så kan m an sidde og grine af

først og fremmest i forhold til Lokalhi

intervi. ewerens teknik, nu når vi selv

storisk Arkiv, som med en ekstra ar
bejdsstyrke kunne målrette en ind sam
lingsindsats og som fik registreret man
ge arkivalier �sær billeder) u d over det
rent p roj ekt-ind samlede mate ri al e . Der
til kom hele fo m1idlingsasp ektet, som
også havde stor værdi for både Arkivet
og for Lokalhistorisk Selskab, bl .a. for
di produkærne var med til at skabe
opmærksomhed om lokalhistorien. Og
førte til flere afleveringer.
Lokalhistorisk Selskab fik produceret
sit medlemsblad og fik skrevet og trykt

Et kvart å rhundrede på tryk
Hans Chr. Thomsen

har lært noge t om d e t, også når man
ser på folks billeder . . . . Det vigtigste
j eg har lært, det er i virkeligheden, at
man ikke skal være bange for at tage
te! efonen og ringe

til nogle vild t frem

mede, og at man ikke skal være bange
for at henvende sig på et eller andet
konto r - bare hopp e lige u d i d e t.

Sådan ca. 2.300 sider u dgør 25 års u dgi 

er det blevet til. Fire numre pr. år b ort

velse a f Hvid ovre Lokalhistori ske Sel

set fra de to forste år med h.'Ul1 hver en

skab s m e dlemsbl ad svarende til ca. 3 kg

udgivelse. l\fas ser af billedstof med

lokalhi s to ri e . Det er ikke så ringe end

vægten p å fotografi, strømme af refera

da. Og så e r d e t baseret p å frivilligt ar

ter og arrangementer, bj erge af medde

bejde kombineret med e t kommunalt

l e l se r, opmarch af b e styrelser og ikke at

ditto - en god kombination. 94 numre

forglemme ud flugter i ny og næ.

Vi har jo skullet hoppe ud i d e t 40 gan
ge, og efterhånden vænne r man sig jo

Eget liv er værd at gæste eller . . . . .

til d e t. Førhen var Hvi dovre temmelig
fremme d for mig, jeg kendte kun lige

Hovedindl10ld e t afbla:let h ar gennem

500 meter fra, hvor jeg boede, men nu

alle årene være t erindringer p ænt for

kan man slippe mig l ø s hvor som helst

delt over mere end første halvdel af det

show i Sel skab e ts møderække .

i Hvidovre og j eg vi. l h1nne finde hvad

forrige århundrede. Der e r erind ringer i

Det gav vitaminer til lokalhistorien i

som h e l s t. Jeg h ar lært temmelig meget

en muntre ende fra mellemkrigstiden -

den p erio d e at h ave et 'flyvende korp s'

om byen Hvidovre; uanset hvor man

"I nr.

af unge, d er aktivt opsøgte, indsamled e ,

laved e sådan e t l okalhisto ri sk projekt,

n e n var meget hellig. En gang kom hun

registJ.-erede, bearbejdede og vid erefo r

så tror jeg d e t kunne være meget inte

ind i haven . Jen sen var en glad og rar

midlede l o kalhi storisk materiale samti

r e ssant, for alle

dig med , at de fik styrket deres faglige

by at kend e ."

mange af d e ts mød e - og arrangements
indkaldelser. Projektdeltagerne bidrog
flere g<mge med foredrag og ly d -dias

vil jo ge rne lære deres

b l e v Hvidovre aldrig d e t samme i ge n !

b o e d e hr. og fru Jensen. Ko

mand, og han sagde: "Se nogle d ej lige
grøntsager, j eg har lavet til dig" Hertil
svarede konen: "Det er ikke dig, der

og s.o ciale komp e tencer. Jeg tør vove
den påstan d , at e fter en dt ansættel s e

28

(uddr ag fra r adiou dsendelse om pr ojek 

t et i Køb enhavns Radi o d. 8 .1 0 .1 9 85)

har l avet dem, d e t er Vor Herre". Næ
ste år kom fm Jensen atter ind i h aven,
men d er var slet ikke gjort noget ved
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jorden. Nu sagde fru Jensen: ''.J eg syn

ligt - tilflyttererindringer, tilflyttererin

fotograferet og erindret i mange for

tes ikke du har lavet nogle grøntsager".

dringer og atter tilflyttererindringer.

skellige udgaver. Førstelæreren, Oaus

flytterfamilien i det selvbyggede

Hertil svare de Jensen: "Ne j , Vor Herre

Typisk for mange af dem er den opti

Petersen, fylder mere i erindringerne

"lystlms". Generelt ligner erindringerne

ville ikke h ave nogle i år".

misme, der stammer fra et samfund i

end samtlige borgmestre for at vælge

om skolen livet selv. De er løbet fulde

Og der er erindringer i den alt andet

økonomisk opdrift. livet i et uisoleret

en sammenligning. Noget særligt ved

af forbitrelse, glæde, oplevelse af fælles
skab , af ensomhed, af klass=odsæt

vej skole - i dag Sønderkærskolen - til

end morsomme ende : "På Herluf

bræddesh..-ur fremtræder mildere, når det

Hvidovre i 1 920erne var i øvrigt, at

holmsvej i Vanløse ligger der en fin

genopleves i et isoleret p arcelhus rned

såvel voksne som børn skulle starte et

ninger, af køn og kønsforskelle, af ord

vill a med karnap og fine sorte tagsten.

oliefyr, fyldt fryser og vin på reolen.

nyt liv. Børnene i den nybyggede Kette-

blindl1ed, af at føle sig dum/ klog o sv.

Hvem der nu bebor den ved j eg ikke -

Overhovedet er fortællingen om Hvid

vel sagtens er den nu rammen om et

ovre en fortælling om bedre liv. Der er

almindeligt familieliv. Men engang var

naturligvis undtagelser, men generelt

den rammen om alt ande t end lykkeligt

kom

familieliv. I hvert fald kan de menne 

sere det gamle by-slogan: Hvidovre \�l

Hvidovre videre - for at p arafra

sker, der nu bor der være glade for at

videre.

væggene ikke kan tale. Når j eg ser hu set
i dag, fåt j eg det dårligt. Og j eg kom

Men som sagt: erindringerne fylder
meget og godt. Selskabets bla:.i er i den

mer til at tænke tilbage på de mange

forstand også et blad om og af med

born, der har fået forkvaklet og ødelagt

lemmerne selv.

deres barndom der, fordi en sadistisk
plej emor uhindret kunne styre sine ly

I

begyndelsen var kirken og skolen

ster."
Det lader \� lige stå et øj eblik.

Men lokalhistorien h andler naturligvis

Og der er erindringer fra modstandsbe

om andet end erindringer, og her er der

vægelsen og det modsatte, fra b efriel

nogle områder i kommunen der suger

sen, fra en karriere i politik, et liv i bib

meæ opmærksomhed til sig end andre.

lio teksvæsn.et. Der er bonde

Rytterskolen, Hvidovæ kirke og kirke

erindringer, erindringer af købmænd,

gården f.eks. De gåt igen. Deres alder

skoldærere og arbej dere. Erindringer

giver dem en slags første fødselsret til

fra barndommen og skolegangen. Erin

historien - i b egyndelsen var kirken . . .

dringer om kærlighed med og uden

Sønderkærskolen er en anden gengan

eget tag over hovedet, og - ikke under-

ger. Dens b egyndelse shistorie er fortalt,
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242, som d e t h ed dengang.

I dag bliver artiklerne leveret over In

Skolen er på godt og ondt en skole for

serplad s, de skal stå p å række og geled

livet.

uden for mange afvigelser - afvigelser

Men der kom andre tider og ny tekno

terne ttet, fo tografier bliver scannet di

s e s at once! Og så er der horeunger

logi. I begyndelsen af 1 990erne blev de

rekte ind p å Pc'en og lagret. Her kan de

ne. De har ingen gang i sp alterne på et

første Pc'er tage t i lokalhistori sk b rug.

så forbedres så kopierne bliver bedre

M ed voks og PC

b o rge rligt lay out. Der er tale o m et

14.000 kr. måtte man d engang slippe

end originalerne. Man kan re touchere

I en lang årrække blev bladet h ånd sat

typografis k fagord, som b e tyder at e t

for en helt almindelig stationær PC,

og arb ej de med lys og farve . Og hvis

p å god gammeldags rnaner rne d saks,

p ar ord i bunden a f e n spalte smu tter

som havde mindre kraft end en mobil

man h ar brug for at tran sportere data

voks og lysbord. Det skete forskellige

op på første linie i en ny sp alte. De t ser

telefon har i dag. .Alligevel var d e r tale

uden b rug af Internet, er der små smar

steder. Overvej ende i kælderen p å

forkert ud, og de kan være svære at

om et kæmp e fremskridt. Man kunne

te eksterne harddiske, som ikke fylder

Me dborgerhu set, men i en periode også

fj ern e . D e t kræver ofte, at man omskri-

nu nøj e s med at

mege t m ere

De to redaktører

end e t par suk

på Sønderkærskolen

-

·

--

'· '"

-" ver at afsnit og fo r-

kerknalder. Og

og nogle gange ve d

korter d e t. Horeun

- Hans Chr.

aftenstide p å Rytter

ger er ingen velsig

Thomsen og Poul

så koster de

skolens loft.

nelse.

S venild--i sa111-

kun nogle få

Det var en on1 sr.ren

I de første mange år

ta!e

hundrede kro

delig proc e s . Artik

stod Poul Sverrild

den jor Tværpilen

lerne blev skåret og

og Per

Ester K. Perler

pas set til på e t lys

for aib ej det med at

sm ved et ItJ1tter

b o rd og derefter

layoute bladet p å

sko!ca tmngement

E.

Hansen

medjorwan

ner og kan
rumme e t mindre bibliotek. I
sandhed vi.
lever i nye ti 

klæbet på ark med

den gammeldags

tilbage i begyndel

voks. Fotografiernes

fac on. Senere over

seu af 1990eme

størrelse blev ændret

tog Li sb e th lvlagnu

giver historisk

i den retning m an nu

sen arbejdet - i en

kontrast, når

øn skede og raste t 

kortere perio de

d e r , og det

man eksempel

s o m d e t hedd er - dvs. gjort teknisk klar

sammen med deres p t.-redaktør. Hun

aflevere en diskette til trykkeren i Råd

til ttykkeren.

var i begyndelsen af 1 9 80erne leder af

huskælderen med den layoutede tekst,

kilde ind i sådan e t 2 1 . århundrede

Oven i dette kom de æsteti ske regler

arkivets arbej d slø she d sproj ekt for un

hvor der også var gjort plads til foto

medi e , d e r basalt set kun arbejder med

ge, der indsamlede erindringssto f fra

grafierne . Sidstnævnte måtte dog stadig

u e nd elige kombinationer af 1 -taller og

afleveres sep arat. Først i det ny århund

nuller.

for ·en bladside. Man lægger mærke

til

d e t, hvis de ikke er i orden. Der er

ko mmunens b o rgere

til Arkivet. Pm-

f.eks. med linierne p å en bladside som

j ektet løb nogle år, hvore fter de unge

rede begyndte hele processen at blive

med e t hold rekrutter p å en ekse-

overgik til arbej dsmarke d sc enteret eller

digitali seret og Interne tti seret.
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vis h enter en 1 800-tals håndskreven

47

Poul Sverrild lavede bladet fra

Redaktørerne

fra
Bladet har h aft

4 redaktører,

som har

1985-88

1 983-85,

samrnen med Per E. Han-

sen, og alene fra

2005-2006 ,

og han

i ndførte farve p å for- o g bagsid e .

lagt vægten p å lo kalhistorie - Poul

Per E. Hansens re daktø rtid går fra

fra

1 985-88

Lisb e th Magnu ssen og alene fra au

s ammen med Poul Sverrild,

alene fra

1 988-91

og

2000-2006.

gust

Lisbeth Magnussen arb ej de d e i sær

Sverril d, Per E . Han sen, Lisbeth l\fag-

1 991- j uni 1 992
1 992-1 995

Per E. Hansen åbnede med e rindrin-

været inde og u d e som re daktører et

ger fra en ti dlig b arndom, og erin-

blev oo-så
det
b

dringss to f blev

første resultat af

som stn p ri

for ham et til-

en erindrings

mære opgave

bladet som et meddelelse sblad. Til sam-

bagevendend e

grupp e s arb ejde

at l ave e t

m e n har de været ankermænd for bla

tema - b åd e i

udgivet.

blad, der

form af erin

Lisbeth l\fagnu s-

dringer fra hans

sen redaktørtid

egen tid og som

går fr a

numre med at skrive om Hvidovres

formidlingen af

hans Chr. Thomsen.

gamle kirke,

andres. Overhovede t er han den som -

Rytterskolen

sammen med Poul Sverrild og Hans

Hans Chr. Thomsen u dvidede blade t

og ly sthuse

Chr. Thomsen - har bidraget me s t

til gennemsnitlig

med artikler gennem årene . Hans

en række tema-

p ar gange hver. Så har der været

1

re-

daktør, Dan O l sen, som primært så

det i

25

år.

Po ul S verrild åb nede de første p ar

ne. Alle artik

' ·�

.�

�

med b e s ættelseshi storie og i he nd e s tid

1 991 -

æresmedlemskab i selskab e t er velfo r

hældning

ovres b yudvik

m o d Hvidov

Han udvidede bladet fra

ling, orn Hvid ov

res fysiske

Det kunne svinge lidt gennem årene

24 sider. Krigen

sammen med

han redigerede blad e t fr=

til 2000.

Han så d e t

vægtede sel
skab e t, arran
gementer, meddelelser m m . men
ikke kun det. Lone Holden, der sam

38

sider, og leverede
· ·

-

gerede Hvid ovre Sogns Kirkebog

1 747 -17 77,

skrev en række artikler til

bladet i de år.
I D an Ol sens tid l å bladet stabilt p å

tjent.
sider.

1 992

1 995, hvore fter

m e n med Lilly og Ernst Cortsen re di

ler havde

1 6 til 24

'

�{�

j uni

2006-20 07

Dan Olsen kom til i

n ussen og Hans Chr. Thomsen. De h ar

'·""" ··�·•··=�·-" · -•<-· - ·f

og

sammen med

res fren1tid og

16

sider.

Kilder og private arkiver

kommune n s for

historie - rnen ikke kun. Det var e n

men d e t typiske var d e

fokus, som u d,iklede sig gennem årene

og livet langs Hvidovrevej og Hvidov

skønnelse, om

Genn= årene har der især været

og som foreløbig er mund e t ud i d e t

regade blev undersøgt sammen med

Hvi dovre kirkes

nogle s tandhaftige og særlige kilder,

al<.tu elle kulturarvsproj e kt. Man kan i

meget, meget andet. Og det blev også

ombygning, om selskab ets fø rste for

som hver især har fokuseret på ud

bladet folge en interesse forskydning fra

til en bog om bille dhuggeren Pedersen

mand og kommunalp olitiker Jens Kri

valgte områder, de af e n eller and en

Dans liv. Da han blev fonnand for sel

stensen (som der også blev lavet en

grund har haft særlig øje for. !<ilder

p elvis en enestående l<irke til byhistorie

skab e t trådte han sarntidig af som re

film om) og om kirkegården.

som Selskab e t og blad e t ikke har

og et almind eligt p arcelhuskvarter.

daktør.

Hans Chr. Thomsens redaktørtid går

kunnet være fo mden. Det gælder

d e t unikke til de t typiske - fra eksem
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Svend Mortensen,

der gennem en

leksikon, hvad

årrække samlede

er nærme st et tobenet

Jens Kristensen

eornI

1

res sante, affotograferede dem og an

ikl<:e skildret - hverken hos o s, i lokal

bragte dem i 4 forskellige mapp er inde

avisen eller i andre m edier for den sags

d ata og foku sere 

angår kommu

holdende billeder fra Hvidovre nord,

d e p å s i n grund

nalpoli ti k i sid

mid t, syd og Avedøre. De mapper giver

ej er forening

ste halvdel af

en god og hurtig introduktion til kom

Strandvang i den

forrige århu n d

munens visuelle hi storie.

sydlige ende af

rede pl u s et p ar

kommunen.

ting eller tyve

skyld. Der er altså n o k at tage fat p å i
det næste kvarte og nye århundred e .

Afslutning

mere.
Gennem alle

Sørens Kudsk og hans interesse for
livet ve d Stran

Slu tteligt skal nævne s

den, hvor han har

Han er den

Erling Groth.

•

"

+'!li::

25

år h ar bla:let fungeret

som en blanding af et foreningsblad og
e t lokalhi s tori sk tidsskrift. Vægten har

leve t sit liv og

yngste af de 4

været lagt forskellige steder, m en begge

berettet om de t

oven stående

elementer har hele tiden været til sted e .

på bånd til Lo kal

og ved mere

I det ny århundrede f i k bladet farver p å

historisk Arkiv,

end de fl este

for- og bagside, og Historiens hu s gi k

ligesorn han har

om især græs

ind s om medudgiver, og i takt m e d at

leveret fo tografier og altid stillet op

rodsb evæge lser

Arkivets ekspansion p å forskellige om

til in teniew.

her i kommunen. Arkive t har fåe t HIPS

råder fungerer blad e t nu også i forlæn

foreningsarkiv af ham, og hjemme har

gelse af Arkivets Kulturarvsproj e kt,

han kæl deren fuld af foreningspapirer,

ligesom artikler med lokalhistorisk rele

Nu afdøde

Helge Wiese

centrale kilde, til

'

var den

™

båndop tagelser og fotografier. Der lig

vans fra Cirkusmu s ee t vil blive trykt.

ger en arbejdsmark der.

Tro d s de mange år er der dog stadig

den i Hvidovre

n o k at tage fat på. Hvidovre er l angt fra

under b e sættel

Elsted Jensen 1Ian

u dtømmende fortalt. Der er e ndnu ikke

dele af modstan

får ikke fom1idlet

lokalhistorie alene ved at samle arkivali

skrevet idrætshistorie, skolehistorie,

grunde b efandt

er og fotografier til huse. !(ilderne skal

nyere kornmumlp olitisk historie, og

de t .meste af h ans

også gøres tilgængelige, og de t har El

erhvervslivet er to talt fravære n de - og

arkiv sig i hovedet, men det var til

sted givet sit bidrag til. Han så i en år

sen.

Af god e

20.000

gængeligt grund et hans fremragende

række Arkivets omkring

hukommel se og sans for d etaljen.

grafier igennen1, udvalgte de mest in te-

50

fo to

og

det i en tid, hvor indkøb scentrene ud
gør en mærkelig blanding af fælle snun
og forbrugs-kirke. Filmbyen er heller

51

tilbage til.

Rytterskolen
Hans Chr. Thomsen

Rytterskole og lokalhistorie udgør e t
n aturligt p arfo rh o ld . Jk.k e b are h ar de
fortiden

til fælles, de har også b egge

foh.-u seret p å oplysning henholdsvis

Fredning, sulekar o g renovering

Rytterskolens nutidige historie b egyn

hånd i hand ske, men sådan er det ikke
altid blevet opfattet. Engang h avde
kommunalb estyrelsen f.eks. planer om
at gøre den gamle bygning til musikbib

der med et lej emåls forud sigelige op

1948 h avde kommunalbestyrelsen ta

hør. Op gennem forrige århundrede

get initiativ til at frede hu s e t, og i 1 950

havde skolen været et kun stnerhus,

blev fre dningen gennemført. I begyn 

b eboe t af billedhuggeren Pedersen-Dan

delsen af 1 9 60erne begyndte kommu

og sid en h.-unstnerægtep aret Budtz Mlil

nalb estyrelsen så for fors te gang at gøre

ler. De t midlertidige lejemål afs te d kom

sig tanker om hu sets fremtidige anven

senere adskillige spekulationer om,

delse og arbej dede bl.a. med forslag om

hvad hu s e t skulle bruges
mål ets op hø r .

til e fter leje

at bruge Rytterskolen

som

b}7J11U seum.

Der blev da også indsamle t diverse

som Rytter-skole og gennem Selskab e ts

liotek eller hygge kro. Et bymu seum var

genstande så som et sulekar, en h ø s t-le

historiefom1idling. De to passer som

også oppe at vende. Det kommer vi

og en decimalvægt - ikke genstan de,
som fik den store resp ekt hos selska-
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b ets første formand, Jens K.risænsen -

trådte en fo restilling om at bruge Ryt

noveringen blev gennemfort.

bruge Rytterskolen til mø deaktivite ter,

hverken dengang eller nu . "En decimal

terskolen so m hygg,ekro eller mu sikbib

I 1 985 udløb lejemålet, og kommu nen

u d stillings-virksomhed og s tudieaktivite

vægt er sku en d ecimalvægt, og d en

lio tek, men det fik heller ingen gang p å

b e sluttede sig for ikke at forlænge d e t

ter me d lo kalhis torisk relevans.

blev brugt over hele landet. Det san1!D e

j orden. Samme vej gik det me d næste

og gik i sted e t ind f o r en to tal renove

gælder en host-le . Der er ikke noget

forslag, d e r ville bruge hu set til m ø de 

ring, som blev færdig i 1 989.

specielt lokalt ved d=", som han s å

lokale, og lej =ål e t blev forlænget.

Ind e n det skete havde bl.a. Jens Kri

Rytte rskoledage

m.m.

træffende siger. Tankerne om e t b ymu

I 1 9 80 d ø d e Bu d tz Mcllers kone, Frida,

stensen argumenteret for at få hu set til

Kort tid efter overdragel sen blev Ryt

seum var typiske for den tid, fortæller

og ægtep arre ts d atter overtog hu set, der

Lokalhistorisk Selskab og Arkivet. B e 

terskolen i 1 9 9 1 , 1 992 og 1 993 centrum

h<m. Hver by ville h ave sit bymuseum,

e fterhånden trængæ til en endog meget

stræb el sen mød te stor velvilj e , og i

for årlig tilbagevendende Rytterskole

men pmjektet fik ingen gang på j orden

kærlig h ånd . Fredningsstyrelsen tilbød

1 989 lykkedes det, dog ikke på en så

dage. Der var tale om hi sto riske dage

i Hvidovre.

at støtte en udvendig renovering, h'�s

dan måde at Arkivet flyttede ind. Dertil

m e d forskellige til tag. I 1 9 9 1 var d e r

Der blev arbejdet med forslaget frem til

kommunen fremover ville p åtage sig

var husets loft for skrøbeligt og sæd e t

b l .a. e n gennemgang af Hvidovregitte 

1 967, og så gik d e t i sig selv. I d e ts sted

ve dligeholdelsen. Det ville den, og re-

for lille . I s te d e t blev d e t b e sluttet, at

ret p å Hvidovre Torv, filmforevisning
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Erindringegruppen

S tudiested

gelse, p remiere på en ny film om Hvi

I 1 990 blev d er op rette t en erindrings

I 1 993erne rykkede sLcgtsforskerne ind

dovrekompagni.et, o p læsning, m u sik og

grupp e , d e r mødtes j ævnligt på Rytter

på Rytterskolen og har siden haft regel

og plan c eu d s tilling, b oder for den ar

sang. Solen trompe t-blæst ned fra kir

skolen for at oplæse og inspirere hinan

mæssige møder omkring hll11sten at

kæologiske forening Tværpilen og bru

ketårnet, og høj tideligheden bl ev run

den. I b egyndelsen med Poul Sverrild

soge tilb age ad slægtens lange spor.

gerrådet fra Holmegaard Bibliotek.

det af med et stort festfyrværkeri. Ryt

som ankermand, senere med Knud

Selskab ets tredje formand, Dan Ol sen,

Aret e fter var der bornelege, auktion

terskolen var hermed blevet et velegnet

Vej l e ved roret og i d ag med Henny

leder sogep rocessen blandt slægtsfor

over dragter fra egnsspill et m.m.

ste d , til arrangementer med et hi storisk

Paaske på broen. Gmpp en er me d sine

skerne, hvi. s medlemstal gennem årene

Ved 50 året for b efrielsen i 1 995 løb et

indhold. Kommunen havde fåe t sig e t

17 år en solid mcc e s og dens arbej der

har vekslet fra 40

an det større arrangement af stablen

d e fineret b egivenhedscentrum.

u dkom i blade t i begyndelsen af

Foreningen er på Internettet og kan

1 990erne.

d ownloade folke t,rcllinger og kirkebøger

og salg af en ny bog om Avedore. I

der smnme år var flyttet fra Medborger

1 992 var temaet gamle h åndværk, hi

h u s e t til Rytterskolen - kransenedlæg

storiske vandringer i Hvidovregade og
på Hvid ovre Kirkegård, filmforevisning

med genindviel se n af mindestenen -

til de 26, der er i d ag.

j\Ieningen me d erindringerne var dels,
at hver især kunne give sit eget liv form
dvs. skabe en fortælling, og dels at få
dokumenteret Vestegnsliv i d e t 20. år
hundre de . Henny Paaske fortæller at
erindringegmpp e n i dag har 5 medlem
mer. Selv er hun b arnefodt i Hvi d ovre,
medens resten

af gruppen er tiltl y ttere.

Deres opvækst er sket mange sæder
rund t omkring i landet, hvilket andre
lokalhistoriske foreninger har nydt godt

af. Grupp en mød e s en gang om måne
den og har det meget fornøjeligt med
hinanden, fortæller Henny Paaske

(tlf.:

3678 45 1 2), og op fordrer interesserede
til at melde sig.

I
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To vholder Henny Paaske
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og vise re sultatet på en storskærm. Den

vognen til og fra m e d sin last, medens

at flytte min d e ste n en ved Medborger

fr emstilling.

ny teknologis er komme t til d en gamle

slægtsforskerne inde i h u se t eftersøgte

huset ned til Rytterskolen.

Som et kuri o sum skal lige nævnes, at

rytterskol e , og foreningen har egen

dere s døde, og Wiese på

1.

Arkive t flyttede sit kon tor til Ryttersko

salen gen

h j emmesid e .

op livede sine gamle medkæmp ere og

I\Ie dens sl ægts forskerne arbej dede i

d e re s handlinger gennem sine fortællin

Foreninger

len d engang Medborgerhu s e t blev re
noveret.

stuen, har der nu og da også vær e t stu

ger. Nu og da kom enkelte personer

Gennemgående biugere af Ryttersko

dier p å l o fte t over hove det på dem. I

eller hele grupper på besøg med mær

len har gennem alle årene være b e s ty

den, nu hvor .Arkivet er flytte t til Histo

kelige d æknavne og h avde disku ssioner

relsen i Hvidovre Lokalhi storisl,.-e Sel

riens Hus i Avedøre. Der

redaktør f.eks. et intenst s�1marb ej de

om hvem, hvad og hvornår. Til sidst

skab - og som n ævnt slægtsfo rskern e .

komme udstillinger og bestyrelsen vil

med Hvidovrekompagniets n æstko m

rykkede vi ned i s tuen og optog en in

Men andre har også fund e t ly her. Det

stadig mø d e s der, men aktivl.æten

manderende, Helge \\iie s e , i forbindel se

terviewfilm med Helge \Vi e se , og p å

gæl d e r f.eks. en grupp e p årørende til

formoden tlig være anderledes. Hvem

med en bog om komp agniet. Gennem

Rådhuset godkendte d e Wie s e s ide om

kræftran1te og p erso nalet på Natherber

ve d ? Lad os tales ved om 25 år.

50-åre t for be frielsen h avde deres p t.

3 måneder mødtes \l på Rytterskolens
l o ft. Ude foran på pladsen køræ tust-

Et af talrige lokalliston.ske arrangpnenter ved Rytterskolen i 1 990-erne
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Rytterskol ens fremtid

vil blive en an
vil stadig
vil

get for vold sramte 1."vinder, og d er er
flere, men d e falde r uden for denne

Afslori11gen af PedersenDans "En moder" ved "R)1tterskolet1
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E r der fremtid i fortiden?
Ole Asbjørn

Er d er fremtid i fortiden?

h aft b e tydning for min og familie n s

Ja!

hverdag? Det er tre spø rgsmål, hvi s

Så enkelt kunne svaret være på det fi

b e svarelse også vil være væsen tlig for

nurligt s till ede 'p orgsmål.

kommend e generationer.

Gennem 25 år har Hvidovre Lokalhi

I en tid, hvor informati o n sm ængden til

storiske Selskabs medlem sblad været

den enkelte e r overvæl dende og stadig

med til at b evise d e t.. Som nær samar

stigende, er det vigtigt at have fast for

bejdspartner til Hvid ovre Kommu nes

ankring i d e t nære. Det er derfor p o si 

Arkiv - Historiens Hus - har selskab e t

tivt, at d e r netop i d i s se år er fokus p å

kunnet udbrede kendskab e t til og oge

histo ri ske områder, d e r e r knyttet til

interessen for d e t l o kalhistoriske i

vo res kommune.

H,,i dovre Kommune. Det er s ke t p ri 
mært gennem afvikling

af arrangemen

igangværende 1 75 millioners proj e kt

tage u dgangspunkt

i

de ovenrncvnte

omkring revi talisering af Køb enhavns

intere s s e.områder. Det er vigtigt, at så

B e fæs tningsanlæg, hvor Ve stvold en og

mange som muligt er med i dette arbej 

Avedøre Flyveplads er centrale områ

d e , o g d e t e r d erfor rart at kons tatere,

der, kan være med til, at vi identificerer

at rigtigt mange d e ltager i vore s arran

os med de p o si tive ting i kommunen og

gementer. Det er med til at udbrede

har n o ge t, vi er fæll e s om.

viden om vores l o kale historie og kan
forl1åb entlig m edvirke til at endnu flere

I den fo rbind el se er d e t, at Hvi dovre

støtter op om Selskab e t. Formidlingen

Lokalhistoriske Selskab kan h ave en

er af stor betydning, og skal j eg afslut

rolle at spille . Som s tø tte

ningsvis komme med et jubilæumsøn

til

Historiens

Hus kan vi på flere fronter medvirke til

ske, skal det va.>J:e, at lokalhistorien i

at øge den historiske b evi dsthed. Sel

langt h øj ere grad bliver tilgængelig gen

skab e ts Kulturister

vil fortsat medvirke

ved afvikling af arrangemen ter, og Sel
skab e ts øvrige virksomhed vil h111 ne

nem internettet, så også ungdommen
kan være p å hjemmeban e .

KlrltHristernefra
venstre:

Cirku sm u se e t i Ave døre Lejren h ar

og u d sendelse af 4 årlige medlem sbla

Arb ejd smarked sfonden. Det skulle

Lattrs Rasmttssen,
Søren Brogaard,

de.

ge rne re sultere i, at b åde tilrej sende

Annelise Lanen,

turister og byens borgere h erunder sko
Hvad er det mon, der gennem d e man

l e elever kan få unikke oplevelser i et

Bodil Rarmtrssen,
Elin Riisag:1� Ing:

ge år har 1.unnet interessere folk? Jeg

sp ændende lokalmilj ø .

ter, stø tte til udgivelse af p ublikationer

modtaget flo tte tilsk-ud fra Realdania og

tror, at vi som borgere ønsker at kende
vore rodder. Hvorfor bor vi, hvor vi

Hvidovres udnævnelse til kul tu 

b or? Hvor kommer min familie fra?

rarvskommu ne - Kulturarv 2650 - o g

Hvo rdan har p olitikernes beslu tninger

mulige fremtræd ende placering i d e t

60

Jensen, Inga
Birk/in& B1mt!)'
Riirage;� Oskar
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Hvidovre Lokalhistorisk Selskabs bes tyrel se smed
le mmer 1 983�2007
Jens Kristensen,

1 978 - 1 990 formand 1 978 - 1 990, æresmedlem

Kj eld Jorgensen

1 978 - 2000 æresmedlem

Birger 111omsen

1 978 - 1 984

Eva Raae Schultz

1 978 - 1 982

Knud Weile

1 978 - 1 984

Sven Tønnesen

1 978 - 1 984

Inge Larsen (A)

1 978 - 1 981

Palle Voigt (SF)

1 978 - 1 985

Kaj Andersen (A)

1 981 - 1 985

Asger Linck

1 983 - 1 990

Kamma Andersson

1 984 - 1 987

Bent Sverrild

1 984 - 1 990

Hans Elsted Jen se n

1 984 - 1 992

Per E. Hansen

1 985 - 2006 formand 1 990 - 1 993, æresmedlem

A'<el

Helmersen (G)
Hanne B erit Møller (G)

1 985 - 1 989

Bente Hansen (SF)

1 989 - 1 990

Li s b e th Magnu s s en

1 990 - 1 993

Hans Chr. Thomsen

1 990 - 1 996

Knud Kiegstad

1 990 - 1 993

Eigil Jørgensen

1 99 1 - 2006

Viggo Noach

1 992 - 1 996

1 993 - 2002

Erling Groth

1 994 - 2004

Eli Olsen

1 996 - 2001

Bent Christiansen

1 996 - 2003

Kirsten Andersen

1 996 - 2002

Dora O rneborg

1 996 - 2001

Ahmet Demir

1 997 - 2002

Annelise Leilund

001 - 2002

Harry Schulz

2001 - 2003 formand 2003 (død 29. september 2003)

Niels Ulsing (SF)

2001 - 2006

Allan Fredskov (A)

2001 -

Jette Randal-Lund

2001 -

B enny Riisager

2002 -

formand

2003 - 2005

Ole Asbj ørn Petersen

2004 -

formand

2005 -

Vagn Bacher
Eivind Jensen

2004 2006 -

Lars Bo Henriksen

2006 -

Kim Ø sterberg (f)

2006 -

1 986 - 1 986

Dan Olsen

1 992 -

I-.:nud Weile

1 993 - 1 994

Inge Larsen

1 993 - 1 996

Esther Hansen

1 993 - 200 1

Niels Ulsing (SF)

1 993 - 1 997
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Helle Adelborg (A)

formand 1 993 - 2003
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