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Så er foråret endelig kommet, og med det er der kommet
håb forude. Det har været en lang vinter og mange har
sikkert følt sig ensomme, med alle de ting vi ikke har
måttet gøre.
Rigtig mange af jer har måske været heldige at blive vaccineret, og dermed fået noget mere frihed.
I foreningen har der været meget stille, da vi jo ikke har
kunnet mødes, men så snart det kan lade sig gøre vil vi
igen samles i bestyrelsen og udtænke nogle rigtig spændende ting vi sammen kan opleve.

Oplag: 250 stk.
Forsidebillede
Axeltorv 2021. Foto Peter Mose.
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Vi glæder os rigtig meget til at kunne genoptage vores
”Historie Cafe”, med de gode navne der er på resten af
foråret, ”hvis vi kan få lov til at samles mere end 5 personer inde”
Vi glæder os også rigtig meget til at vi sammen skal have
en rigtig dejlig dag på vores ”jule- og forårstur”.
Vi ser frem til at få nogle hyggelige timer sammen med jer
alle sammen, vi trænger til at komme ud og opleve verden
igen.
I skal alle sammen stadig passe godt på jer selv
Lisa Møldrup Ulriksen
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Hvad hedder torvet? Axeltorv, (Akseltorv)
Axeltorv er det ”uofficielle” navn (2000) på det lille torv ved Køgevej (Taastrup
Hovedgade) og ”Hunecksminde”.

Valbyvej set fra Køgevej 1906 – 1908. Postkort

Oprindelsen til torvets navn er ukendt. Måske
skyldes det den trekantede form.

F. Hansen, forretningerne i Hunecksminde,
samt på Køgevejen.

I gamle dage var et akseltorv det sted i byen,
hvor bønderne havde lov til at handle med varer af egen avl, som de transporterede til byen
”på akslen” d.v.s. på hestevogn.

”Hunecksminde” er opkaldt efter murermester Johan Carl Christian Huneck, som i
slutningen af 1800-tallet opførte flere store
byggerier i Taastrup og omegn.

Siden 1912, hvor ejendommen ”Hunecksminde” blev opført, har der været et lille torv,
som hurtigt blev kendt som Akseltorv, byens
midtertorv, hvorom det hele drejede sig.

Bygningen er opført 1912 af hans arvinger.

Det var her Taastrups handelsliv foregik i
købmandsgårdene H. Jessen, Bøgh, og Johan

Først på det tidspunkt blev Akseltorv et
”rigtigt” torv.
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I 1932 vedtog ”Taastrup Kommunalforening”
at anlægge Akseltorv, samt opsætte tre bænke.
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Medlemmer af Taastrup og Omegns Fugleskydningsselskab stående på Akseltorv 1927. Foto C.
Larsen.

I 1970-erne fik torvet sit nuværende udseende
i forbindelse med, at Valbyvej blev lukket.
I 2005 påbegyndtes en renovering af Akseltorv, i forbindelse med den nye Køgevej /
Taastrup Hovedgade. Ved ”indvielsen” af det
nye torv, blev det officielt navngivet Axeltorv.

Kilde
Vejen jeg bor på 3, i Taastrup Avis, 15. marts
2000, + senere tillæg af Ib Sandahl.

Billeder
Alle foto er fra Byhistorisk Samling og Arkiv
i Høje-Taastrup Kommune.

Til sidst skal det nævnes, at der går en historie om, at torvet ”uofficielt” er opkaldt efter
en mand ved navn Aksel, som altid lå og sov
på en af bænkene. Hvilken historie, der er
den rigtige, er op til den enkelte at afgøre !

4

Medlemsblad · April 2021

”Akseltorv” med ”Hunecksminde”, med anlæg og bænke! 1932 – 1935.

Vi savner jeres E-mail adresse
Hvorfor så det? Ja, for så kan vi hurtigt komme ud med meddelelser til jer.
Det kunne være vi pludseligt havde fået mulighed for at deltage i et arrangement. Eller
vi har måttet ændre på et allerede planlagt
arrangement. Og det kunne også med tiden
være muligt for os at sende jer et nyhedsbrev,
- lidt oftere end det trykte blad udsendes nu.
Specielt i denne tid med Corona sker der
mange ændringer og aflysninger af planlagte
arrangementer.
I dag er det trykte blad, som udkommer fire
gange om året, mediet hvor vi informerer om
foreningens aktiviteter. Og vi har naturligvis
også vor hjemmeside, der i store træk afspejler informationerne i bladet. Men erfaringen
har vist, at ikke mange benytter hjemmesiden
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så ofte, at den kan sikre en hurtig information
til alle.
Vi kunne naturligvis også vælge, at sende et
brev med det røde postbud. Men han er blevet
langsom og dyr. Så den løsning kan kun
bruges undtagelsesvis.
Giv os derfor jeres E-mail adresse. Måske har
vi den. Får du en mail, når der kommer nyheder på hjemmesiden, så har vi din E-mailadresse. Hvis din mail adresse mangler, så send
en mail til peter.mose@privat.tele.dk. Husk
at opgive navn og medlemsnummer.Tak for
jeres hjælp til en bedre kommunikation.
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Kommende planlagte arrangementer
Bemærk datoerne for alle arrangementerne. Der tages forbehold for nødvendige
ændringer og aflysninger, såfremt restriktioner i forbindelse med Covid -19
nødvendiggør det.
Der vil blive informeret om ændringer og
aflysninger på foreningens hjemmeside. Alle,
som har oplyst en E-mail adresse vil modtage
mail når der er nyt på hjemmesiden.

Årsmødet 2021
Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening
afholder årsmøde tirsdag d. 18. maj 2021 kl.
19.30 i Kulturcenteret, Poppel Alle 12, 2630
Taastrup
Dagsorden:
1. Valg af mødeleder
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Budget og fastsættelse af kontingent
5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
6. Valg
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Ad pkt. 3
Det reviderede regnskab uddeles på årsmødet
og kan desuden ses på hjemmesiden og på
næste side.
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Ad pkt. 6, på valg er:
• Lisa Møldrup Ulriksen, formand (villig til
genvalg)
• Ole Gram, bestyrelsesmedlem (villig til
genvalg)
• Inge Sørensen, bestyrelsesmedlem (villig
til genvalg)
• Hanne Stampe Jensen, kasserer (villig til
genvalg)
• Birgit Stubbe, suppleant (villig til genvalg)
• Flemming Ougaard, bilagskontrollant
(villig til genvalg)
• Lisbeth Steffensen, bilagskontrollant (genopstiller ikke)
• Jørgen Thorsen. Bilagskontrollantsuppleant (villig til genvalg)
Ad pkt. 7
Forslag til bestyrelsen skal være formanden i
hænde senest 1 uge før årsmødet.
Efter årsmødet byder foreningen på kaffe og
kage. Efterfølgende bliver der en kort orientering om den kommende forårstur.
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jurist og har en Master i Professionel Kommunikation. Lises første bog, Frans Marcher
– en jagtlegende fortæller, udkom i 2018.
Læs mere om bogen Der skydes – men ikke
med skarpt i januar bladet.

Historie Cafe’
Den 8. juni kl. 18.30: Lise Wied Kirkegaard,
Taastrup kulturcenter, lokale 3, kaffe.
Dyrlæge Erik Eriksens erindringer fortalt
til Lise Wied Kirkegaard. Der skydes – men
ikke med skarpt er titlen på en bog, som blev
resultatet af mødet med Erik Eriksen. Bogen
er netop udkommet i november 2020.
Lise mødte første gang dyrlæge Erik Eriksen
i forbindelse med en researchopgave i 2012,
men hendes store interesse og sikre fornemmelse for såvel den gode historie som
mennesket bag sendte hende retur til Eriksen
for at få de utrolige fortællinger om folk og
fæ nedskrevet til eftertiden. Specielt den første del af bogen har mange beretninger med
relation til vor lokalhistorie.
Lise Wied Kirkegaard (f. 1963) er uddannet
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Aftenen den 5. maj 2021 med borgmester
Michael Ziegler må vi desværre aflyse.
Vi er blevet lovet, at der efter sommerferien
aftales en ny dato, i sensommeren eller efteråret, hvor vi kan glæde os til at høre Michael
Zieglers beretning fra et spændende liv.
Den meget populære borgmester har oplevet
både medvind, modvind og sidevind i sit
politiske arbejde, og han vil til foredraget
fortælle om de generelle fremtidsplaner for
kommunen. Han vil komme ind på nogle af
de store byudviklingsprojekter, som har præ-
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get hans periode som borgmester. Herunder
hvilke tanker der er for infrastruktur og sammenhæng med den øvrige del af kommunen,
og bevarelsen af de mange skønne grønne
områder og hyggelige landsbyer.
Tidligere tilmeldinger til Historie Cafeen vil
fortsat være gældende. Har man ikke mulighed for at deltage på de nye datoer, kan evt.
betaling refunderes.
Tilmelding til de enkelte arrangementer
kan ske til:
• Bodil Munck, tlf. 4051 0707 eller bodil.
munck@webspeed.dk
• Ole Gram, tlf. 2449 1729 eller ole1gram@
gmail.com

6. april. De, der har tilmeldt sig forårsturen
i 2020, og har betalt og ladet beløbet blive i
foreningens kasse, er naturligvis automatisk
tilmeldt turen.
Årets historiske udstilling på Humlemagasinet er ”Porcelæn i lange baner”. Humlemagasinet og Peder Pedersen råder over en
stor samling af porcelæn, stel, antikviteter og
andre kuriositeter. Som navnet på udstillingen
fortæller, så er fokus i år på porcelæn. Samlingen af spise- og kaffestel har rundet 200
stel, og et spændende udvalg af disse vil blive
udstillet. Også andre former for porcelæn vil
blive vist, blandt andet kander, platter med
kongelige personer og meget mere.
Der er stadig ledige pladser.

Deltagerbetaling er kr. 125,- for arrangementer med spisning og kr. 50,- for arrangementer med kaffe.

Der er begrænset deltagerantal, som fastsættes efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, ved alle arrangementerne.

Program for turen til Vestfyn
• Kl. 07.30: Opsamling i Hedehusene ved
stationen.
• Kl. 07.45: Opsamling ved Taastrup station,
Selsmosevej.
• Kl. 10.00: Besøg i Odense Domkirke.
• Kl. 12.00: Frokost i Harndrup Forsamlingshus.
• Kl. 13.15: Humlemagasinet, Historisk
udstilling og museerne.
• Kl. 16.15: Afgang fra Humlemagasinet
• Kl. 18.00: Ankomst Taastrup og Hedehusene.

Forårsturen

Der plads til 50 deltagere.

Prisen er for medlemmer af foreningen. For
gæster er beløbet kr. 150,- hhv. kr. 75,-.
Tilmelding er først bindende efter indbetaling
af deltagerbeløb. Gerne på foreningens konto
nr. 5333 – 0242689.

Der nu et par gange er blevet udsat, vil vi
gennemføre onsdag den 12. maj. Dagen før
Kr. Himmelfartsdag.

Prisen for turen er kr. 450,-. Turen er primært
for foreningens medlemmer. Dog kan også
ikke-medlemmer deltage for kr. 550,-.

Programmet vil blive som det tidligere er
beskrevet, og prisen vil være den samme. Da
årsmødet først er planlagt til afholdelse efter
turen, er der åbnet for tilmelding fra den
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Tilmelding kan ske allerede nu direkte til:
• Inge Sørensen, 4029 0203 eller
ingemsoerensen@hotmail.com
• Peter Mose Nielsen, 2168 5790 eller
peter.mose@privat.tele.dk
• Lisa Møldrup Ulriksen, 5189 4500 eller
lisamulriksen@gmail.com
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Tilmeld gerne pr. E-mail. Tilmelding er først
bindende efter indbetaling af deltagerbeløb
på foreningens konto nr. 5333 – 0242689.
Sundhedsmyndighedernes retningslinjer vil
blive fulgt på forårsture. Også evt. krav om
Coronapas
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Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening
Bestyrelsen og suppleanter

Udvalg

Formand
Lisa Møldrup Ulriksen
Stenbuen 10, 2640 Hedehusene
Tlf. 5189 4500
lisamulriksen@gmail.com

Foredragsudvalg:
Bodil Munck, Ole Gram,
Birgit Stubbe

Næstformand
Bodil Munck
Parkvej 36, 1.tv., 2630 Taastrup
Tlf. 4051 0707
bodil.munck@webspeed.dk
Kasserer
Hanne Stampe Jensen
Sankt Bendts Allé 14,
2630 Taastrup
Tlf. 4243 9606
jensenhannestampe@gmail.com
Foreningens kontonummer:
5333 024 2689
Bestyrelsesmedlemmer
Ole Gram
Højgårdstoften 12,
2630 Taastrup
Tlf. 2449 1729
ole1gram@gmail.com
Peter Mose Nielsen
Pile Alle 34, 2630 Taastrup
Tlf. 2168 5790
peter.mose@privat.tele.dk

Suppleanter
Ib Sandahl
Folemarksvej 66,
2605 Brøndby
Tlf. 4345 4910
Sandahls@privat.dk
Birgit Stubbe
Slettetoften 34,
2630 Taastrup
Tlf. 2366 3902,
slet34@tdcadsl.dk
Bilagskontrollanter
Lisbet Steffensen
Lindevangshusene 104,
2630 Taastrup
Tlf. 4399 0733 – 21804742
frusteff@steffensen.mail.dk
Flemming Ougaard
Hedevej 32, Fløng,
2640 Hedehusene
Tlf. 6088 4708 – 32202826
flemming@ougaard.dk
Bilagskontrollantsuppleant
Jørgen Thorsen
Højgårdstoften 56,
2630 Taastrup
Tlf. 2734 4890

Turudvalg:
Peter Mose, Per Andersson,
Lisa Ulriksen
Bladudvalg:
Bestyrelsen
Vandtårn:
Ole Gram
Arkivudvalg:
Ib Sandahl
Arrangementer Blaakildegaard
Inge Sørensen
Repræsentanter Kroppedal:
Lisa Møldrup Ulriksen,
Peter Mose
Foreningens hjemmeside:
Htlokalhistorisk.dk
Foreningens postadresse:
Skolevej 54, 2630 Taastrup

Redaktør af medlemsbladet
Lisa Møldrup Ulriksen

Inge Sørensen
Snerlehaven 69,
2630 Taastrup
Tlf. 4029 0203
ingemsoerensen@hotmail.com
Per Andersson
Satserup 5239
SE – 242 95 Hørby, Sverige
Tlf. 5376 2600
panda@dukamail.dk
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BAGLOMMEN

Årsskrift 2020

Kalender

Det har igen i år
været et spændende
arbejde at redigere årsskriftet, der
byder på interessante
beretninger om livet
og borgere i Høje-Taastrup Kommune.

Lørdag 1/5
Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening

Vandtårnet åbent kl. 11.00 –
13.00. Første åbningsdag

Onsdag 12/5 Forårstur til Vestfyn.
Kl. 07.30 – 18.00

Årsskrift
2020
1

Layout og format
er som for Årsskrift
2019. Med dette blad får alle medlemmer et
eksemplar, som vi ønsker alle god fornøjelse
med at læse.

Tirsdag 18/5 Årsmøde. Kulturcenteret,
Poppel Alle 12, 2630
Taastrup. Kl. 19.30
Lørdag 5/6

Vandtårnet åbent
kl. 11.00 – 13.00

Tirsdag 8/6

Historie Cafe’ med
Lise Wied Kirkegaard
Taastrup kulturcenter,
lokale 3, kaffe. Kl. 18.30

Ønsker man ekstra eksemplarer, eller kender
man en, som ønsker et eksemplar, kan det
købes for kr. 75,- ved henvendelse til redaktørerne eller til foreningen ved et foreningsarrangement.

Eventuelle ændringer af arrangementerne vil
blive meddelt på foreningens hjemmeside.

Tidligere årsskrifter kan så længe lager haves
også købes. Hertil skal lægges evt. porto kr.
40,-

Sundhedsmyndighedernes retningslinjer vil
blive fulgt ved alle arrangementerne. Også
evt. krav om Coronapas.
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