
Hvidovre Lokalhistoriske Selskab (HLS) blev stiftet i 1979 med  
det formål at udbrede kendskabet til og vække interessen for 
lokalhistorien inden for Hvidovre Kommunes område, omfattende 
Hvidovre og Avedøre bydele.  

HLS har et tæt samarbejde med kommunens lokalarkiv,  
Forstadsmuseet, som er beliggende i den historiske militærlejr, 
Avedørelejren.  

Forstadsmuseet rummer lokalhistoriens byggesten i form af  
arkivalier, fotos, malerier, lydoptagelser samt meget andet  
relevant stof.  

HLS er sammen med Forstadsmuseet med til at støtte  
bevaringsinteresser, lokalhistoriske udgivelser samt anden  
formidling af lokalhistorisk stof. Endvidere medvirker selskabet 
ved fælles arrangementer. 

Herudover arrangerer HLS egne foredrag og ekskursioner til  
forskellige historiske lokaliteter.  

En del af Selskabets medlemmer, benævnt Kulturisterne, deltager 
ved gennemførelsen af forskellige arrangementer i samarbejde 
med Forstadsmuseet.  

HLS deltager også i det landsdækkende samarbejde mellem de 
lokalhistoriske foreninger og ved den årlige Befæstningsdag, der 
finder sted i september, og som omfatter hele Vestvolden og 
Københavns nyere befæstning.  

Om os Medlemsbladet 

Medlemsbladet, Hvidovre Lokalhistorie, 
kunne i 2012 fejre sit 30 års jubilæum. 
Bladet bliver til i tæt samarbejde med  
Forstadsmuseet og har gennem årene 
bragt mange historiske artikler og fotos, 
leveret af såvel professionelle historikere 
som borgere med lokalhistoriske rødder.  

 

 

Medlemsbladet  og selskabets hjemmeside er sammen med 
Forstadsmuseets hjemmeside, med til at holde historien i gang 
samt ikke mindst være inspirationskilde til nye og endnu usete 
lokalhistoriske bidrag. Bladet indeholder 
artikler og billeder om Hvidovre og  
Avedøres historie. Alle  
medlemsblade er digitaliseret, så man 
kan søge på årgange, personer og steder. 
Se vejledningen på selskabets  
hjemmeside. Hvert medlemsblad bringer 
oversigt og informationer om kommende 
arrangementer. 

Medlemsbladet udgives fire gange årligt 
og uddeles, af Selskabets aktive Kulturister, til alle medlemmer.  

Fremtid i fortiden 

Forstadsmuseet er Hvidovre og Brøndbys museum. Museet  
beskæftiger sig med historien i de to kommuner – fra de tidlig-
ste tider til nutidens moderne forstadsmiljøer. Med afsæt heri  
formidler Forstadsmuseet almindelighedens historie og det  
levede liv i forstaden. 
 
Forstadsmuseet er et ganske utraditionelt museum, der bru-
ger byens rum som udstillingssted. Vi har hverken entrébil-
letter, montrer eller kustoder. I stedet viser vi rundt til events, 
laver offentlige byvandringer, udvikler særudstillinger forskel-
lige  steder i kommunerne og holder foredrag. Forstadsmuse-
ets historier findes på vores hjemmeside 
www.forstadsmuseet.dk, hvor vores formidlingsfoldere 
”Historien I Gaden” også kan hentes. Med dem i hånden kan 
du selv gå på opdagelse i byrummets historier.  

  

For nærmere information kan man kontakte  

Forstadsmuseet  

Alarmpladsen 3, 2650 Hvidovre  

Telefon 36 49 00 30  

E-mail: forstadsmuseet@forstadsmuseet.dk  

eller gå ind på hjemmesiden  

www.forstadsmuseet.dk  



Rytterskolen Medlemskab 

Rytterskolen ved Hvidovre Kirke er hjemstedet for Hvidovre  
Lokalhistoriske Selskab, hvor bl.a. også foreningen Hvidovre 
Slægtsforskere holder til.  

 

Rytterskolen i Hvidovre er opført af kong Frederik den IV i  
1722 sammen med 239 andre rytterskoler over hele landet. 
Rytterskole og lokalhistorie udgør tilsammen et naturligt  
parforhold, da de ikke bare har fortiden tilfælles, men begge har 
fokus på oplysning, henholdsvis som Rytterskole og gennem Sel-
skabets historieformidling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selskabets første formand, Jens Kristensen, var projektmageren, 
som arbejdede succesfuldt for at Rytterskolen skulle være det 
lokalhistoriske udgangspunkt for arrangementer, foredrag samt 
udstillinger m.m.  

Skolebygningen fungerer således i dag som et lille kulturhus,  
hovedsageligt med aktiviteter, der har afsæt i kulturhistorien. 
Lokalerne bliver også benyttet til mindre kunstudstillinger samt 
andre ”åbent hus” arrangementer.  

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab optager medlemmer som  
enkeltpersoner, eller som foreninger, institutioner eller  

virksomheder (dog uden stemmeret).  

Medlemskab af HLS koster årligt for enkeltmedlemmer kr. 
125,00 og for pensionister kr.100,00. 

Foreninger, institutioner eller virksomheder, som ønsker at 
støtte HLS’s aktiviteter er velkomne til at kontakte  

formanden: Jens Frederik Jørgensen - tlf.: 24 23 05 95. 

For mere information, kontakt formand eller kasserer  
på nedenstående telefonnumre.  

HVIDOVRE LOKALHISTORISKE SELSKAB  

Rytterskolen, Hvidovre Kirkeplads, 2650 Hvidovre   

Telefon: 24 23 05 95 (Formand)  

Telefon: 25 36 54 81 (Kasserer)  

Girokonto:  +73<                 82934707<  

Bankkonto: 5025   1028523  

E-mail: hlsredaktionen@gmail.com  

eller gå ind på vores hjemmeside:  

www.hvidovrelokalhistoriskeselskab.dk 
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”Der er fremtid i fortiden”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalhistorie i Avedøre og Hvidovre  

 

www.hvidovrelokalhistoriskeselskab.dk  


