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Godt nytår til jer alle. Vi håber at alle er kommet godt
igennem denne nye corona variant.
I Foreningen håber vi, at der kan blive rigtig mange hyggelige stunder sammen i det nye år.
Hvis vi ser lidt tilbage til sidste år, nåede vi trods corona
restriktioner nogle gode arrangementer i Historie Cafeen,
på Blaakildegaard og i vandtårnet og havde vi en fantastisk juletur, vi fornemmer at alle hyggede sig.

Oplag: 250 stk.
Forsidebillede
Høje-Taastrup Kommunes nye
rådhus december 2021
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Juleturen startede dagen med morgenmad i bussen, samt
en lille en. Turens første mål var Odense Domkirke, hvor
vi fik en rundvisning. Herefter drog vi til Harndrup forsamlingshus, hvor vi spiste en dejlig frokost.
Da alle var mætte, gik/kørte vi hen til Humlemagasinerne
for at se på den flotte juleudstilling og alle de andre flotte
ting der var udstillet. Så var det tid til kaffe og lagkage,
også gik turen tilbage til Taastrup og Hedehusene, og en
dejlig dag sluttede.
Vi er gået i gang med at planlægge ture for det kommende
år, og vender tilbage så snart vi har noget parat.
Vores Historie Cafe vil også starte op igen.

10 Kommende arrangementer, Historie Café, årsmøde og smuttur

Vi glæder os til at vi alle kan få nogle hyggelige timer
sammen.

12 Bestyrelse og udvalg

Lisa Møldrup Ulriksen

12 Baglommen: Kalender
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Årsmødet 2022
Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening afholder årsmøde tirsdag d. 15. marts 2022
kl. 19.30 i Kulturcenteret, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af mødeleder
Bestyrelsens beretning
Regnskab
Budget og fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Valg
Indkomne forslag
Eventuelt

Ad pkt. 3
Det reviderede regnskab uddeles på årsmødet
og kan desuden ses på hjemmesiden.
Ad pkt. 6
På valg er:
• Lisa Møldrup Ulriksen, formand (villig til
genvalg for to år)
• Bodil Munck, næstformand (villig til
genvalg for to år)
• Peter Mose Nielsen, bestyrelsesmedlem
(villig til genvalg for to år)
• Per Andersson, bestyrelsesmedlem (villig
til genvalg for to år)
• Birgit Stubbe, suppleant (villig til genvalg
for et år)
• Ib Sandahl, suppleant (villig til genvalg
for et år)
• Birthe Povelsen, bilagskontrollant (villig
til genvalg for to år)
• Jørgen Thorsen. Bilagskontrollantsuppleant (villig til genvalg for et år)
• Peter Mose Nielsen, redaktør af hjemmesiden (villig til genvalg for to år)
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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 arrangementer.

Betal ikke kontingent endnu!
På årsmødet fastsættes og godkendes kontingentet for i år.
I foreningens vedtægter står der i § 7. Kontingent:
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Kontingentet der dækker et regnskabsår, fastlægges på Årsmødet. Kontingentet skal være
betalt senest d. 1. juni. Betaling skal ske via
netbank eller direkte hos kassereren senest 1.
juni hvert år.
Så betal først efter årsmødet. I april udgaven
af medlemsbladet bringer vi igen i år en
reminder om betaling senest 1. juni.
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Juleturen til Vestfyn
Juleturen til Odense Domkirke og Humlemagasinet på Vestfyn den 25. november

Endelig kunne turen til Fyn gennemføres.
I år med færre deltagere end de foregående
mange ture. For de der var med, blev det en
god tur. Med den forholdsvis tidlige start fra
Hedehusene og Taastrup var det dejligt, at
Sengeløse Minibusser havde brygget kaffe,

Lis Andreasen fortalte spændende og levende
om kirken. Foto. Peter Mose

som blev nydt til et friskt rundstykke. Snart
var vi på Storebæltsbroen, hvor skyerne dog
lå så lavt, at det ikke var muligt at se toppen
af de 254 meter høje pyloner. Det var efterårsvejr.
I Odense Domkirke blev vi efter lidt ventetid
lukket ind. Her blev vi modtaget af tidligere
kirkeværge Lis Andreasen. Dejligt med en
engageret fortæller. Vi fik historien om den
pragtfulde altertavle, som nær var blevet
brændt, byklokken som blev til kirkeklokke,
og de to små knogler fra Knud den Hellige,
som ikke måtte blive til relikvier i den katolske kirke. Timen, der var afsat til vort besøg,
gik alt for hurtigt, men kirken skulle resten af
dagen bruges til filmoptagelser, og vi skulle
nå vort næste mål, Harndrup Forsamlingshus,
hvor frokosten ventede.
Efter frokosten var solen kommet på himmelen, og de fleste nød den korte gåtur igennem
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Harndrup til Humlemagasinet. Her blev vi
modtaget af Peder Pedersen, der fortalte om
Humlemagasinets historie og om udstillingerne. Og der var sandelig nok at se på. De flot
dækkede juleborde, Humlemuseet og den lille afdeling med minder om Sigfred Pedersen.
Bag den store butik, som naturligvis nu solgte
fine, sjove og fantastiske ting til julestuen
og -træet, fandt man det historiske Dukkemuseum. De flotte dukker, der er nøjagtige
kopier af historiske personer, er lavet Kirsten
Günther Eriksen fra Kerteminde, imponerede
alle. Med de mange indtryk var det fint at
afslutte i den hyggelige cafe, hvor Humlemagasinets egen kage med navnet Prinsesse
Marie lagkage blev nydt til kaffen.

Så var det tid til hjemrejsen. Mørket faldt på,
og nogle fik et velfortjent blund, mens andre
talte lavmælt sammen imens bussen kørte
østover.

xxx. Foto. Peter Mose
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Dorph var Taastrup’s ”Matador”
Dorphs Allé i Taastrup, er opkaldt efter Hugo Dorph,
født i Stubbekøbing på Falster 6. august 1869

Dorphs Allé ca. 1950.

Han var købmandssøn og kom i handelslære,
selvom han hellere havde villet være arkitekt.
I 1894 låner han 3000 kr. til udbetalingen på
en lille manufakturhandel i Taastrup Stationsby, Køgevej (Taastrup Hovedgade) nr. 70, i
dag kendt som “Bahnson”.
Han starter op pr. 1/9-1894, og bliver i 1895
gift med Jeanette Jeppesen som var gårdmandsdatter fra Lindelse på Langeland.
De bor i starten oven på forretningen, men
omkring 1900 køber Dorph en grund på hjørnet af Valbyvej og Mejerivej (nu Dorphs
Allé), der hvor tidligere “Netto” lå.
Dorph lader bygge deres nye hus, som får
navnet “Hvidehus”, og i 1902 er familien klar
til at flytte ind.

6

Han sælger sin forretning på Køgevej og
starter i stedet for i 1903, en fabrikation af
drengekonfektion bl.a. matrostøj, samt skoleuniformer til Herlufsholm Kostskole ved
Næstved.
Denne fabrikation fandt sted i et lille hus i
haven ud mod Elme Allé.
Der var ikke meget plads, så Dorph annoncerer efter hjemmesyersker, der kom og hentede
det tilskårne tøj, som de så syede færdigt
derhjemme.
Dorph blandede sig ikke i den lokale debat
i Taastrup, men var alligevel aktiv, han var
bl.a. med til at oprette Forstædernes Bank i
Taastrup 1902, Taastrup Realskole 1905 og
Taastrup Nykirke 1907.
Her var han bl.a. i 1912 med til at skænke 3
glasmalerier af ”Den gode hyrde” til vinduer-
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Dorphs Alle ved Køgevej. De Fire Herregårdes Mejeri har stadig sin skorsten.

ne i koret ved alteret, sammen med sin hustru
Jeanette Dorph, købmand Joh. F. Hansen og
kunstmaler C. N. Overgaard der også havde
udført disse.
Han var ligeledes aktiv for at få bygget
præsteboligen på hjørnet af Elme Allé og
Lindevej.
I 1912 køber Dorph 5 tdr. land ved Greve
Strand, hvor han lader bygge “Sommerbo”,
så familien kan få frisk luft, sol og vand.

Dorphs fabrik ved Hvidehus.

forholdene på Valbyvej blevet for små, og
Dorph bygger sig en ny fabrik på området
mellem Fredensvej og Ahornvej.
Under 1. Verdenskrig i 1915 køber Dorph et
lille landbrug, “Petershvile” ved Roskildevej,
for at familien er sikret mælk, fløde, smør, æg
og kød.
I 1918 var beboelsen på “Hvidehus” også
blevet for lille, til den store familie, så Hugo
Dorph besluttede sig til at bygge “Hvidesten”, ved Køgevejen (Taastrup Hovedgade)
mellem banen og Roskildevej.

Senere bygger han flere sommerhuse på
området til familiens brug.
Forretningen voksede hurtigt så i 1914 var

Dorphs fabrik på Ahornsvej.
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Dorphs fabrik Selsmosevej.
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I 1925 er der ikke flere muligheder for udvidelse af fabrikken, så Dorph bygger en endnu
større fabrik ved Selsmosevej, eller Kirkevej
som det hed dengang.
Denne fabrik udvides i 1930’erne med 50%
og får det udseende som den har i dag.

Hugo Dorph.
Maleri, der er
ophængt på
Blaakildegaard.

Under 2. Verdenskrig købte Dorph atter et
landbrug, for at sikre familien, nemlig gården
“Helgeshøj” i Høje Taastrup.

Omkring 2010
forlader Post
Danmark
bygningerne,
der delvis står
tomme. I dag
huser de et par
ungdomsforeninger.

Hugo Dorph dør 23. september 1944, og
fabrikken føres videre som et familiefirma
indtil 1971 hvor det lukker.

Læs mere om: “Fortælling om fabrikant Hugo
Dorph” af Vibeke Mortensen, Årskrift 1991,
udgivet af Byhistorisk Samling og Arkiv.

Efter en ombygning flytter Taastrup Postkontor m. m. i 1975 ind i bygningerne.

Kilde: Opr. artikel ”Vejen jeg bor på”, 24, af
Ib Sandahl i Taastrup Avis, 9/8-2000.

1936 beskæftigede fabrikken ca. 350 ansatte
indbefattet hjemmesyersker.

Det nye rådhus rejser sig over Høje Taastrup
I Høje-Taastrup Kommune har der før det nye rådhus været
to kommunekontorer og to rådhuse
Det første kommunekontor for Høje Thorstrup Kommune lå fra 1908 – 1938 på Gasværksvej i Taastrup. På gavlen af den røde
bygning kan man læse Kommunens ”gamle”
navn HØJE THORSTRUP KOMMUNE og
på langsiden, over dørene to årstal 1908 (året
for bygningens opførelse) og 1928 (for en udvidelse), som et minde om dengang da Køgevej og Gasværksvej var Kommunens centrum
og alle aktiviteter samlet, Kommunekontor,
gasværk og vandværk med vandtårn.
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Sognerådet havde fået stadig større administrative opgaver med en kommune
der foruden seks landsbyer også havde to
stationsbyer. Indtil kommunekontoret stod
færdigt blev sognerådsmøderne først afholdt i
baglokalet hos høkeren i Høje Taastrup. Dog
flyttedes møderne efter 1847 til den nyopførte
Taastrup Nykro. De stadig voksende aktiviteter i Hedehusene gjorde, at møderne fra 1900
– 1908 blev holdt skiftevis på Taastrup Nykro
og Hedehusene Kro.
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Kommunekontoret på Gasværkvej.

Mindre end 30 år efter indvielsen af kommunekontoret er der behov for mere plads.
I 1938 tages det nye rådhus på Køgevej 88
i brug. Også det viser sig med tiden at være
for lille, og der må opsættes midlertidig
”skurvogn” til en del af administrationen. I
slutningen af 1970’erne blev det besluttet at
opføre et nyt og større rådhus, så fra 1980 –
1983 holdt Kommunens forskellige kontorer
flyttedag til det nye Rådhus i Høje Taastrup.
Og det er det rådhus, som nu er blevet overhalet af udviklingen. Det nye rejser sig midt i
Høje Taastrup C.
Hvedstrup-Fløng Sogneråd får bygger et
kommunekontor på Fløng Byvej 12 i 1937.
Det er samtidig med byggeriet af rådhuset i
Taastrup. Bygningen er mere beskeden, men
indeholder dog mødelokale for sognerådet.

Rådhuset Køgevej ca 1944.

Kommunekontoret i Fløng.

I Sengeløse og i Reerslev- Vindinge opføres
ingen kommunekontorer. Sognerådene holder
normalt sine møder i lokaler på en skole.

Rådhuset fra 1980 i Høje Taastrup.

Ny barak i Rådhushaven.
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Kilder: ”Høje-Taastrup Kommune i fortid og
nutid” af Else Trier. Foto. Byhistorisk Samling
for Høje-Taastrup Kommune og Google Maps.
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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.

Historie Café
Den 9. februar
2022 kl. 18.30
Trine May
Knutzen vil
fortælle om
L.A.Ring. I
Årsskrift 2015
– 2018 fik vi
en forsmag på
Trines viden om L.A.Rings værker og liv
under overskriften ”Stemningsbilleder eller
rendyrket realisme”.
Den 20. april
2022 kl. 18.30
Jørgen Nielsen
vil fortælle om
Roskilde Kro.
Lokalhistorikeren Jørgen
Nielsen har i
2018 udgivet en
bog med titlen “Roskilde Kro – 500 år ved
landevejen”.
Begge arrangementer afholdes i Taastrup
Kulturcenter, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup.
Vi glæder os til at fortælle mere om det og
foredragsholderne i januar udgaven af medlemsbladet.
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Tilmelding til arrangementerne skal ske til:
Bodil Munck
• Tlf. 4051 0707 eller
• bodil.munck@webspeed.dk
Ole Gram
• Tlf. 2449 1729 eller
• ole1gram@gmail.com
Deltagerbetaling er kr. 125,- for arrangementer med spisning og kr. 50,- for arrangementer med kaffe.
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 er begrænset deltagerantal, som fastsættes efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, ved alle arrangementerne.

Vandtårnet
Første åbningsdag er lørdag den 2. april kl.
11.00 – 13.00. Herefter den første lørdag i
måneden til og med oktober.

Årsmøde
Tirsdag den 15. marts kl. 19.30 i Taastrup
Kulturcenter, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup.
Læs indkaldelsen på side 3 i dette blad.
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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

Suppleanter
Ib Sandahl
Folemarksvej 66,
2605 Brøndby
Tlf. 4345 4910
Sandahls@privat.dk

Foredragsudvalg:
Bodil Munck, Ole Gram,
Birgit Stubbe

Birgit Stubbe
Slettetoften 34,
2630 Taastrup
Tlf. 2366 3902,
slet34@tdcadsl.dk

Bladudvalg:
Bestyrelsen

Bilagskontrollanter
Birthe Povelsen
Jernbanealle 58,
2630 Taastrup
Tlf. 4399 7018 – 2989 7018
Birthe.ougaard@hotmail.com

Arkivudvalg:
Ib Sandahl

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
Inge Sørensen
Snerlehaven 69,
2630 Taastrup
Tlf. 4029 0203
ingesnerle69@gmail.com

Flemming Ougaard
Hedevej 32, Fløng,
2640 Hedehusene
Tlf. 6088 4708 – 3220 2826
flemming@ougaard.dk
Bilagskontrollantsuppleant
Jørgen Thorsen
Højgårdstoften 56,
2630 Taastrup
Tlf. 2734 4890

Turudvalg:
Lisa Ulriksen, Inge Sørensen

Vandtårn:
Ole Gram, Per Andersson

Arrangementer Blaakildegaard
Inge Sørensen
Repræsentanter Kroppedal:
Lisa Møldrup Ulriksen
Foreningens hjemmeside:
Htlokalhistorisk.dk
Foreningens postadresse:
Skolevej 54, 2630 Taastrup

Redaktør af medlemsbladet
Lisa Møldrup Ulriksen

Per Andersson
Satserup 5239
SE – 242 95 Hørby, Sverige
Tlf. 5376 2600
panda@dukamail.dk
Peter Mose Nielsen
Pile Alle 34, 2630 Taastrup
Tlf. 2168 5790
peter.mose@privat.tele.dk
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BAGLOMMEN

Kalender
Onsdag den 9. februar
Historie Café med Trine May Knutzen,
Taastrup Kulturcenter, lokale 3, kaffe. Kl.
18.30
Tirsdag den 15. marts
Årsmøde. Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle
12, 2630 Taastrup, lokale 3. Kl. 19.30
Lørdag den 2. april
Vandtårnet åbent kl. 11.00 – 13.00

Onsdag den 20. april
Historie Café med Jørgen Nielsen, Taastrup
kulturcenter, spisning. Kl. 18.30
Lørdag den 7. maj
Vandtårnet åbent kl. 11.00 – 13.00
Eventuelle ændringer af arrangementerne vil
blive meddelt på foreningens hjemmeside.
Sundhedsmyndighedernes retningslinjer vil
blive fulgt ved alle arrangementerne.

Hvor er billedet taget? Du kan ikke vinde noget, blot bringe minder fra en funden tid i erindring. Vi bringer det rigtige svar i næste nummer.
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