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Til medlemmerne ! 
Ja, så kan vi atter føje et år til 
fortiden.! Hvidovre lokalhistori
ske Selskab kunne den 28. no
vember holde sin generalforsam
ling, som så samtidig blev ind
ledningen til vor 10 'ende sæson. 
Bestyrelsen er konstitueret som 
hidtil og vil fortsat virke, forhå
bentlig, til vore medlemmers 
tilfredshed. 
I nærværende blad bringer vi 
formandens beretning, der for
tæller om året som gik og lidt 

. om tiden der kommer. 
Vi ønsker herfra vore medlem
mer en glad jul og et godt, lyk
keligt nytår. 

På gensyn 1989. 

Redaktionen 
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Generalf orsam.lingen 1988. 

Form.andens beretning. 
Det er mig en stor glæde at 
kunne byde jer alle hjerteligt 
velkommen til vort selskabs 10. 
ordinære generalforsamling. Med 
dette 10-år kan vi se tilbage på 
nogle gode og interessante 
arbejdsår på lokalhistoriske 
arbejdsområder. Vi har i alle 
årene haft en god og 
interesseret medlemsskare, som 
flittigt har deltaget i vore 
arrangementer, og det har støt
tet bestyrelsen i dens arbejde 
igennem alle år. Jeg vil også 
gerne nævne dem, der var i be
styrelsen fra begyndelsen, vor 
sekretær Kjeld Jørgensen, forb. 
stadsbibliotekar Eva Schultz og 
Kamma Anderson. Disse vil jeg 
gerne takke for deres store ind
sats og betydelige interesse, 
ligesom jeg naturligvis også vil 
takke de nuværende bestyrelses
medlemmer og andre gode ak
tive i vort selskab. 

Har vi så gjort vort arbejde 
godt nok? Ja, det er vel svært 
at besvare, men vi har i alle 
tilfælde gjort, hvad vi kunne. Vi 
har lavet informationsarbejde i 
overensstemmelse med vor for
målsparagraf og tilrettelagt vor 

· virsomhed på en sådan måde, at 
det gav interesse og samhørig
hed. Dette er sket igennem mø
der og besøg på institutioner. 
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Vi har ligeledes en enkelt gang 
afholdt en konference som vi 
kaldte "Lokalhistorisk dag" med 
flere emner på programmet. Der 
deltog ca. 50, både medlemmer 
og ikke-medlemmer. Program
met var tilrettelagt med 4 
grupper. Referatet fra grupper
nes arbejde viser, at man hoved
sagelig havde beskæftiget sig 
med de enkeltes oplevelser -
både de, der var flyttet til 
Hvidovre, og de, der havde boet 
her hele deres liv. 
Vi har haft en lang række 
møder med lokale talere eller 
med personer, der har haft de
res virke en meget lang årrække 
i Hvidovre. Fra deres indlæg er 
der blevet optaget bånd, og der
med har arkivet faet en række 
værdifulde oplysninger om tidens 
forhold og arbejdspladser o.s.v. 
Det er lokalhistorie. 
En besøgsrække på institutioner 
og forskellige kirker, var en stor 
succes med mange deltagere. 
Om vort selskabs medlemstal 
kan jeg oplyse, at det er tem
melig konstant. Nye medlemmer 
har i de sidste år kunnet opveje 
afgangen, der kommer ved 
udmeldelser og ved dødsfald. Vi 
ligger i dag på ca. 250 medlem
mer, det er jo ikke den store 
folkelige opbakning, men en god 
og interesseret medlemsskare. 

Vi har i alle årene haft et godt 
samarbejde med arkivet og det
tes ledelse. Arkivet fik fra dets 
start pens. kontorchef, landin
spektør Nordlund som leder. Han 
var meget interesseret i lokal
historie, gennem sin mangeårige 
ansættelse i Matrikelvæsenet, var 
det vel i sagens natur kort, pro
tokoller og fotos fra ældre tid, 
der havde hans største interesse. 
Man fik samlet en mængde ar
kivalier, kort og fotos i hans 
tid. Jeg lærte ham at kende som 
en mand, hvis virke satte præg 
på vort arbejde. Efter hans af
gang var arkivet besat i 1 i år 
med bibliotekar Stinna Madsen, 
som også udfyldte sin plads til 
alles tilfredshed. 
Men så skete det gode, at vi 
endelig fik vort arkivs lederstil
ling besat på allerbedste måde, 
nemlig med Poul Sverrild, som 
har sin uddannelse på dette felt, 
og det mærker vi i det daglige 
arbejde. Her vil jeg sige Hvid
ovre kommune tak for, at vi en
delig fik den sag sat på rette 
plads. Tak for godt samarbejde 
med arkivet og biblioteket i al
le 10 år. 

Her på generalforsamlingen ple
jer jeg at gennemgå årets mø
der, og her i 1988 har vi haft 6 
møder som var fint besøgt. Det 
er altid en glæde, at vore med
lemmer møder flittigt op. 
Vort januarmøde forløb fint, 
selvom det kom i stand ved 
nogle misforståelser i dagene 
mellem det gamle og det nye 
år. Fremmødet var stort, ca. 50 
kom og hørte arkivar Inge 

Bundsgaard fra Herlev, der holdt 
et spændende foredrag om for
eningernes historie. Det blev en 
god aften, og vi var glade for, 
at Inge Bundsgaard kunne hjælpe 
os med kort varsel. 

Den 15. februar var mødet flyt
tet til Biliotekscafeen, og her 
var der fuldt hus til arkivar 
Bent Bliidnikow 's foredrag om 
'Jøderne i Danmark'· Foredraget 
var ledsaget af lysbilleder. 
Bliidnikow er 3. generation af 
familien, som kom hertil fra 
østeuropa. Bliidnikow var en 
festlig og charmerende taler, 
der holdt os alle fangne ved sin 
gennengang af jødernes forhold 
her i Danmark. Aftenen sluttede 
med mange spørgsmål og en 
livlig debat. 

Vinterens sidste møde havde o
verskriften "Fritidsliv i Kalvebo
derne". Det var Lokalhistorisk 
Projekt's medarbejdere, Lisbeth 
Magnussen og Bo Mølgaard Pe
dersen, der præsenterede grup
pens arbejde. Igen fik vi et 
storslået resultat fra projekt
gruppen at se og høre. Vi fik 
meget at vide om fritidslivet i 
Kalveboderne fra årene før 1. 
verdenskrig og helt frem til nu
tiden. Gruppens lyd/dias-show 
vakte stor opmærksomhed og 
fremkaldte stort bifald. Vi siger 
tak til projektgruppen. 

Efterårets møder har også været 
pænt besøgt. Det første møde i 
september var ved vort selskabs 
sekretær, cand. jur. Kjeld Jør
gensen, der holdt sit foredrag 
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om retstilstanden på Chr. den 4. 
tid. Kjeld Jørgensen kom også 
ind på, hvad disse forhold inde
bar for Hidovres bønder. Der var 
god spørgelyst fra forsamlingens 
25 medlemmer. 

Oktobermødet blev et stort til
løbsstykke med 60 deltagere. 
Aftenens gæst var forh. isen:
kræmmer Knud Gravesen, der i 
ca. 35 år havde forretning her i 
Hvidovre. Emnet var 11Hvidovre i 
30 'erne", og Knud Gravesen gav 
bl.a. en interessant gennemgang 
af, hvordan Hvidovrevej var be
bygget dengang. Han fortalte li
geledes om, hvordan det var at 
starte en forretning og drive 
denne i en tid, med megen ar
bejdsløshed og små penge. Vi fik 
også en god beretning om for
holdene under krigen, med vagt
værn o.s.v. Det var et emne der 
satte gang i debatten, og vi fik 
en fin aften om Hvidovre. 

Rødovre lokalhistoriske Samfund 
har fået genoptrykt et kort fra 
1795, der viser Køenhavns vest
lige opland. Kartet blev oprinde
lig udført i forbindelse med en 
militærmanøvre ledet af Frede
rik d. 6. Kartet kan købes 
gennem Hvidovre lokalhistoriske 
Selskab og på arkivet. 

Vores blad, Hvidovre Lokalhisto
rie, er kommet i en god gænge 
med regelmæssig udgivelse, i en 
smuk form og med et spændende 
indhold. Der er grund til at 
takke redaktionsmedlemmerne, 
Per E. Hansen og Kjeld Jørgen
sen for deres arbejde og Lokal-
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historisk Projekt for den tekni
ske udførelse. 

Årsmødet i Dansk lokalhistorisk 
Fællesforening var i år henlagt 
til Viborg. Vi deltog atter med 
2 deltagere, næstformanden Per 
E. Hansen og Jens Kristensen. 
Temaet var "Byens historie si
den 187011, og der var gode 
foredrag om bl.a. Odense 
Århus og flere byers historie. 
Årsmødets deltagere aflagde og
så besøg på landsarkivet på Vi
borg Stiftsmuseum. 
Jeg kan sige, at det var et vir
kelig godt og udbytterigt års
møde, hvor vi som sædvanlig 
drøftede lokalhistoriske forhold 
med andre deltagere. 

I år udkom en god bog om 
Hvidovre. "Lysthuseboerne - en 
forstad fødes". Efter et par års 
arbejde med at finde gode ven
ner, der ville hjælpe med til at 
bogen kunne udkomme, fik bog
ens forfatter, arkivar Poul Sver
rild, endelig mulighed for at 
gøre sit arbejde færdigt, således 
at han med bogtrykker og bog
binder kunne lave en pæn bog, 
der var værd at sende på mar
kedet. 
Bogens indhold er blevet til på 
basis af en opgave, som Poul 
Sverrild havde udarbejdet på Kø
benhavns Universitet i 1980. Her 
gives en god og stærk fremstil
ling af de forhold som herskede 
i vor kommune i begyndelsen af 
20 'erne. Bolignød herskede over
alt i landet, i de store byer, 
værst i København. Fattige og 
boligløse folk købte grunde i 

Hvidovre og byggede sig en lille 
og tarvelig bolig. 
Vanskelighederne tårnede sig op 
for dem, Hvidovre Sogneråd ville 
ikke vide af dem. Børnene kom 
ikke i skole, man kunne ikke 
komme til at betale skat og op
tagelsen på valglisten fandt hel
ler ikke sted. 
Men de sejrede til sidst. Læs 
den fine og oplysende skildring 
af vor komunes udvikling i peri
oden 1901-1925. Jeg kan anbe
fale dem, der endnu ikke har 
købt den, at sikre sig den, mens 
vi endnu har lager. 

I år er det sidste gang jeg om -
taler Rytterskolen under arbejde. 
Renoveringen - eller rettere 
sagt istandsættelsen af vor garn -
le bygning, vil være helt færdig i 
løbet af 1989. Det bliver et 
smukt hus, og. det bliver herligt 
at komme der. 
Jeg tør godt sige her i aften, at 
huset kommer til at danne ram
me om lokalhistorisk arbejde. 
Som det er jer bekendt, er Poul 
Sverrild og jeg i en arbejdsgrup
pe om husets istandsættelse, og 
her har vi så set hvad den kan 
bruges til. Jeg har tidligere om -
talt et forslag, som er sendt til 
kommunen, om husets brug. Et 
senere og mere detaljeret for
slag har været til behandling i 
kulturelt udvalg og her blev det 
enstemmigt vedtaget. Dette for
slag vil jeg nu omtale nærmere. 

I løbet af året, der er gået, er 
det blevet besluttet, at Lokalhi
storisk Selskab sammen med ar
kivet skal have Rytterskolen o-

verdraget, når den er fierdig-re
staureret. Kvinde-projektet for 
unge arbejdsløse, der står for 
restaureringen, påregner at slut
te arbejdet omkring begyndelsen 
af august 1989. Og så kan vi 
rykke ind med vore aktiviteter. 

Det er blevet besluttet, at vores 
fælles drift af den gamle skole 
skal omfatte en række forskel
lige tilbud og aktiviteter. Lokal
historisk Projekt bliver flyttet 
til rytterskolen, hvor det i et 
par år skal være rygraden i ar
bejdet, medens vi i Lokalhisto
risk Selskab gradvist skal gå ind 
og overtage en del af opgaverne. 
Aktiviteterne i Rytterskolen er 
planlagt som tilbud til borgerne 
indenfor lokal- og kulturhistorie 
og indenfor det, man bredt kun
ne kalde lokalsamfunds-interesse. 

Der vil blive startet interesse
grupper, studiekredse o.l., som 
skal arbejde i skolen og bruge 
faciliteterne der. I den gamle 
skolestue bliver der udstillings
og mødelokale, hvor der løbende 
bliver arrangeret lokalhistoriske 
udstillinger. Et par udstillinger 
om året bliver særlig for skoler
ne, så der også bliver et lokal
historisk undervisningstilbud til 
dem. 

Som en ekstra mulighed for at 
opleve Rytterskolen som et hyg
geligt lille kulturhus i det gam
le Hvidovres centrum, er det 
planen at etablere en lille som
mercafe i Rytterskolens have. 

Der kan man til en fornuftig 
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pris få en kop kaffe og et styk
ke kage efter udstillingsbesøget, 
eller blot når man kommer forbi 
og vejret ellers er til udendørs 
ophold. 

Kort sagt arbejder vi på i løbet 
af et par år, at få etableret 
Rytterskolen som et kulturhisto-

risk aktivitetshus, hvor aktivitet 
og engagement sammen med ud
advendte tilbud om udstillinger, 
kan bidrage til at øge interessen 
for lokalsamfundet og dets for
tid. Og som forhåbentlig kan 
være med til at gøre det mere 
spændende at være Hvidovre-bor
ger. 

Jens Kristensen 

VÆR MED TIL AT SKAFFE NYE MEDLEMMER!!!! 

I anledning af 10-årsjubilæet har 
Selskabet udgivet en folder, der 
informerer om foreningens for
mål, om dens aktiviteter samt 
om Lokalhistorisk Arkiv. 
Folderen, der også indeholder en 
indmeldelsesblanket, kan fås ved 
henvendelse til Arkivet, og be
styrelsen er i fuld gang med at 
rundsende eksemplarer til bl.a. 
grundejerforeninger i Hvidovre. 

llV'fl'.fCfVl{E -m.·.···- -.-.----·· · · 
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Lad os vende blikket bagud! 
Hvad var der af lokalhistorisk 
arbejde i Hvidovre som forløber 
for vort nuværende selskab? I 
anledning af Hvidovre lokalhisto
riske Selskab' s 10-års jubilæum 
den 22. november 1988, vil vi la
de tankerne gå tilbage til tiden 
før 1978. 

Den 7. maj 1973 mødtes en 
gruppe af mennesker, der var in
teresserede i lokalhistorie, for at 
stifte en forening. Det var kul
turelt udvalg, med den daværende 
formand Herluf Rasmussen, som 
stod bag indkaldelsen til mødet. 
Udvalget havde nedfældet nogle 
vedtægter, som ved denne lejlig
hed blev vedtaget. Navnet på 
foreningen blev Hvidovre lokalhi
storiske Selskab, altså samme 
navn, som vores forening har i 
dag. Det fremgår af de gamle 
vedtægter at foreningens formål 
var at indsamle, registrere og 
opbevare arkivalier, kort, udklip, 
stem meoptagelser og film m.v., 
til belysning af Hvidovres histo
rie. Selskabets samlinger var en 
del af Hvidovre Bibliotek. Lige
ledes skulle udgifterne vedrøren
de selskabets drift optages på 
bibliotekets budget og regnskab, 
og det var stadsbibliotekaren, 
der var ansvarlig for det daglige 
arbejdes udførelse. Kulturelt ud
valg var ansvarlig for selskabets 
drift og skulle efter de gamle 
vedtægter nedsætte en arbejds
gruppe, der var rådgivende for 
udvalget. Der var altså ingen be-

styrelse! 
Vores forening i dag er selvstæn
dig med egen bestyrelse. 
Arbejdsudvalget havde til opgave 
at skabe kontakt til offentlighe
den med henblik på indsamling 
af arkivalier m.v. Selskabet skul
le indkalde til årsmøde og være 
medlem af Sammenslutningen af 
Lokalhistoriske Arkiver (SLA). 

Det er ikke alle bestemelserne 
der anføres her, men som det 
fremgår af ovennævnte, var der 
vel snarere tale om en slags ar
kivforening eller støttekreds til 
et arkiv. 

Den ovennævnte arbejdsgruppe 
blev delt op i flere mindre grup
per, med hver sit speciale. De 
var delt op som følger: 

Gruppen for; 
Kort, protokoller, matrikler og 
landsarkivsager. 
H.O. Nordlund (senere arkivar 
for vore samlinger) 
Jens Kristensen (Vores nuværende 
formand) 
J. Heidelberg 
Knud Weile 
Kjeld Jørgensen 

Gruppen for; 
Tegninger, billeder og fotogra
fier. 
Harley Sørensen 
Søren Olsen 
Jytte Andersen 
Ole Høfft. 
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Gruppen for; 
Skøder. fæstekontrakter. skifte
protokoller. retsdokumenter og 
kirkebøger. 
Inge Larsen (vores nuværende 
borgmester) 
Birte Strange Hansen 
Kjeld Jørgensen 

Gruppen for; 
Indsamling af effekter. 
Inge Larsen 
Eva Clausen 
Jytte Andersen 
Søren Olsen 
Ingelise Ljørring. 

Gruppen for; 
Samtaler. interview og båndop
tagelser. 
Harald Buhr Vestergård 
Jens Kristensen 
Eva Råe Schultz 
Knud Kiegstad 
J. Heidelberg 
Bodil Østergård 
Leif Jensen. 

Gruppen for; 
Film. 
Eva Clausen 
Søren Olsen 
Flemming 

�:;�::::;:;:-::::;:-·.·.·.· 

Den første aflevering til Hvidovre lokalhistoriske Arkiv. H. 

Buhr Vestergård overrækker 3 "bånd"-samtaler med ældre Hvid

ovreborgere, til formanden for kulturelt udvalg, Herluf Ras

mussen, og s tadsbibl io te kar Eva R. Se hul tz, ved indvielsen 
af det nye hovedbibliotek. Foto: Hvidovre lokalhistoriske 

Arkiv. 
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Af referat af kortgruppens møde 
den 12. juni 1973, kan vi se, at 
der er udarbejdet en oversigt 
over gamle kort, matrikelkort og 
udskiftningskort. Desværre faldt 
efterhånden en del af gruppedel
tagerne fra og der blev foreta
get en omstrukturering, ved et 
senere møde. 
Arkivet fik plads i et kælderlo
kale under Medborgerhuset og 
virker herfra endnu, siden 1974. 
H.O. Nordlund blev arkivets le
der og opbevarede her, en del 
indsamlede effekter samt mange 
skriftlige arkivalier. der blev ud
arbejdet en oversigt af samlingen 
og vi kan herfra nævne i flæng.: 
Litteratur i videste forstand om 
Hvidovre, kommunen og dens in
stitutioner. Diverse vedtægter og 
forretningsordener, partipolitiske 
pjecer og blade, lejrforenings
blade, kirke- og skoleblade. Der 
var også materiale fra en del 
foreninger inden for sport, tea
ter og kunst og meget omkring 
skole og biblioteksvæsen. der var 
endog et blad for kaninavlere! 
Det nævnte her, er kun et lille 
udpluk. 

Af et mødereferat fra den 24. 
september 1973 fremgår det, at 
kommunen har bevilget selskabet 
kr. 10.000. Ved dette møde blev 
det også besluttet at invitere 
stadsbibliotekar Fru Børresen fra 
Søllerød. Hun kom og holdt et 
inspirerende foredrag om lokal
historie og om Søllerøds lokalhi
storiske samling. Dengang var 
der ikke så meget litteratur om 
lokalhistorisk arbejde. 

Førstelærer Strange Nielsen fra 
Sydsjælland havde udgivet en bog 
om opbygning af arkiver. Denne 
bog anskaffede vi os. Strange 
Nielsen besøgte os engang og 
gav gode råd. Det skal også be
mærkes, at nogle af os var ude 
at besøge Søllerød lokalhistoriske 
Samling. Vi sluttede besøget med 
middag på Søllerød Kro, - det 
var dengang. 

De aktive medlemmer brugte 
mange fritidstimer gennem årene 
på arbejdet. Nordlund lavede et 
stort arbejde på arkivet og det 
resulterede bl.a. i nogle lokalhi
storiske hefter og bøger som 
medlemmerne i grupperne havde 
stor glæde af. Han havde også 
skaffet sig kontakt med skifte
retten, som adviserede ham i 
tilfælde af dødsfald, hvor der i 
boet blev efterladt arkivalier, 
f.eks. retsdukomenter, gamle bil
leder eller andet som arvingerne 
ikke var interesseret i. Knud 
Kiegstad havde arbejdsmæssig 
kontakt med beboerne i nogle 
beskyttede boliger og plejehjem. 
Herfra blev der også hentet ar
kivalier. 
H.O. Nordlund styrede dette, 
men kunne naturligvis ikke nå at 
registrere alt. Senere er det 
lykkes vor nuværende arkivar, 
Poul Sverrild, at få styr på 
dette. 
Meget blev prøvet. Med stor ind
sats fra fhv. stadsbibliotekar Fru 
Eva Råe Schultz, arrangerede 
man f.eks. en foto-konkurrence, 
med henblik på indsamling af 
gode Hvidovre-motiver. Der var 
flotte præmier, med det blev in-
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gen succes. 
Ved et møde den 5. februar 
1974 måtte man konstantere, at 
grupperne var blevet for små og 
atter skulle omstruktureres. 

Der var dog også godt nyt at 
berette. Åstrupgård havde været 
i familien Bonavents eje i mange 
år. Familien skænkede arkivet en 
del gamle billeder fra tiden om -
kring 1925. Det var interessante 
ting. 
Der var også enighed om at hol
de en udstilling, for ved hjælp af 
film, fotos og lydbånd, at for
tælle vore borgere om, hvad vi 

gik og puslede med. Der skulle 
endvidere lægges foldere frem. 

Af et mødereferat fra den 29. 
september 1974 fremgår det 
bl.a., at Palle Voigt efter et 
kommunevalg var blevet formand 
for kulturelt udvalg og derved 
afløste Herluf Rasmussen. 
Arbejdsudvalgene var blevet su
pleret med Louny Jensen og Elin 
Bonavent Jensen. 
Man udgav en postkortserie med 
billeder fra det gamle Hvidovre. 
Der var tale om meget fine bil
leder, og så vidt jeg husker ud
kom serien ved juletid og kunne 

Bestyrelsen i Hvidovre lokalhistoriske Selskab afholder sit 

første møde den 07.12.1978. Fra venstre: Eva R. Schultz, 

Kjeld Jørgensen, Knud Weile, H.O. Nordlund, Birger Thomsen, 

Jens Kristensen, Hanna Jensen og Dan Heinsen. Foto: Hvidovre 
lokalhistoriske Arkiv. 
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Medlems-møde i Hvidovre lokalhistoriske Selskab d. 12.06.79. 

Palle Voigt udspørger Bent Zinglersen om det gamle Hvidovre. 
Foto: Hvidovre lokalhistoriske Arkiv. 

købes hos de lokale boghandlere. 
Man bestemte at udgive en så
kaldt "Gårdhistorie". Det blev 
Beringgård, som Nordlund be
skrev og fik udgivet i et hefte. 
Hvidovre Avis bragte også den
gang billeder fra det gamle 
Hvidovre, tit fotos hentet i arki
vet. 

Flere gange har vi deltaget i 
sammenslutningen af arkiver og 
lokalhistoriske. foreningers års
møder. Derfra er der blevet 

. hentet megen inspiration og 
skabt gode kontakter til andre 
lokalhistorisk interesserede fra 

hele landet. 

Arbejdet i dette første Hvidovre 
lokalhistoriske Selskab gik lang
scm t i stå, og der er således in
tet særligt at berette fra årene 
1976 og 1977. 
Vi skal frem til 1978, hvor man 
fik stiftet en ny forening. Denne 
gang en selvstændig sag med be
styrelse og medlemmer. Den 
første generalforsamling afhold
tes i november 1978, og er der
for grunlaget for det ti-år, vi nu 
går ind i • 

Kjeld Jørgensen. 

13 



Ernst Andersen 

Vi kan ikke tale om Hvidovres 
lokalhistorie uden at nævne fuld
mægtig Ernst Andersen og hans 
glødende interesse for Hvidovres 
fortid. 
Han var en ægte hvidovredreng, 
født og opvokset i det lille hus 
i Hvidqvregade 3. Hans far var 
graver ved Hvidovre Kirke og 
Ernst blev her på stedet hele sit 
liv. 

Dengang havde Hvidovre Kom -
mune kontor i en lejlighed på 
"Lykkens Minde" (nu Hvidovre 
Torv), og den unge Ernst Ander
sen blev knyttet hertil allerede i 
1922, som deltidsansat. Det var 
den første ansættelse i Hvidovre 
kommunes administration. 
Da den "nye" skole (Sønderkær
skolen) blev indviet i 1925, 
overtog kommunen den daværen
de skole, fra 1902, og indrette
de den til sognerådskontor. Det 
var altså Hvidovres første råd
hus. Ved denne lejlighed blev 
Ernst Andersen fastansat og vir
kede i kommunens tjeneste ind
til 1970, hvor han tog sin af
sked med pension, 67 år gam-
mel. 

· 

Ernst Andersens store interesse 
for Hvidovres fortid (den var 
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næsten mere end en hobby), fik 
ham som talsmand i alle tilfæl
de, hvor der var tale om mu
seumstanker o. lign. Han var, i 
de sidste år på Hvidovre Rådhus, 
placeret i et kælderkontor, som 
var stuvet fuld af diverse fakts 
og optegnelser om Hvidovres 
bøndergårde, matrikler, anekdo
ter og historier o. lign. 
Han var også fortaler for en 
udgivelse af Hvidovres historie i 
bogform og havde skrevet ad
skillige afsnit. Han mødte dog 
kun spredt forståelse for sine 
interesser og "Bogen" har vi 
stadig til gode. Et synligt bevis 
på hans eksistens fik vi dog, 
idet han stod som forfatter af 
"Træk af Hvidovres historie", 
som var en del af "Velkommen 
til Hvidovre". Bogen udkom som 
gave i over 2 5 år, til borgere 
der bosatte sig her. 

Ved hans død i 1976, blev kæl
derlokalet ryddet og det meste 
af materialet overflyttet til Lo
kalhistorisk Arkiv. Vi kan kalde 
dette materiale, om ikke "Ryg
radden 11, så et væsentlig suple
ment til de oplysninger vi den 
dag i dag søger om Hvidovres 
lokalhistorie. 

P .E.Hansen. 

HistoPiskø notøP 

Nedenstående oplysninger stammer fra fhv. 
stadsbibliotekar Eva Raae Schultz 's bog: 
"Hvidovre kommune bibliotek. Kommenteret 
tidstavle 1931-1981". der udkom i 1981. 

1. oktober 1974. 

Hvidovre lokalhistoriske Arkiv 
oprettes og får lokaler i Med
borgerhusets underetage, med 
daglig ledelse af fhv. landin
spektør H.O. Nordlund. 

Arkivet har til formål at samle 
materiale til belysning af om
rådets historie. 
I de få år arkivet har fungeret, 
har man nået at indsamle ca. 
3.000 billeder og motiver fra 
det gamle Hvidovre, ligesom et 
stort antal personlige papirer og 
dokumenter, f oreningsprotokoller 
o.s.v. er indgået i arkivets sam
linger. Arkivet har desuden er
hvervet flere malerier fra det 
gamle Hvidovre. 

Hvidovre lokalhistoriske Arkiv 
har udgivet en række publika
tioner: 

1975; 

En postkortserie. 
12 prospekter fra det gamle 
Hvidovre. 
1976; 

"Beringgård" af H.O. Nordlund. 

1978; 

"Rytterskolen" af H.O. Nord
lund. 
1979; 

11 Hvidovre Kirke". 6 postkort. 
1979; 

"Mit livs foreteelser" af Axel 
Petersen. 
1980; 

11 Hvidovre Kirke 11 af pastor Im -
manuel Hansen. 
1981; 

"Da Hvidovre blev mindre" af 
Poul Sverrild og H.O. Nordlund. 

22. november 1978. 

Hvidovre lokalhistoriske Selskab 
af 7. maj 1973 (med kommunal
bestyrelsesmedlem Jens Kristen
sen som formand), omdannes til 
en forening - med kontingentbe
talende medlemmer - med det 
formål at støtte Hvidovre lokal
historiske Arkiv og samarbejde 
med arkivet om udgivelse af 
publikationer. Selskabet har med 
overvældende tilslutning afholdt 
en række foredragsaftener, ud
stillinger og studieture. 
Efter 3 års forløb er medlems
tallet ca 220. 
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Lokalhistorisk Arkiv modtager løbende mange billeder. De fleste bliver af
leveret af private, der hjemme finder nogle billeder, de skønner kan være 
af interesse for arkivet. 
Men arkivet modtager også billeder fra andre af landets mange lokalhisto
riske arkiver, idet det er sådan, at det enkelte arkiv sørger for, at mate
riale, der ikke vedrører arkivets område, kommer hen hvor det hører til. 
Dette billede er et sådant eksempel, idet det er blevet sendt fra Glostrup 
kommunes lokalhistoriske arkiv. Billedet, der er uden år, viser Krogholts
bjerg i Avedøre. 

� -dJ 




