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Formanden har ordet
Så er vi kommet igennem en rigtig god 

sommer, uden nogen form for restriktio
ner, det har været dejligt at kunne være 
sammen med andre uden mundbind.

Vi er så småt begyndt på efteråret, og 
håber vi kan slippe godt igennem det 

også.

Vi har haft en rigtig hyggelig forårstur til sydhavsøerne, 
det var en tur med rigtig mange oplevelser der bød på 
både morgenkaffe og en lille en i bussen, Maribo Domkir
ke, Frokost på Oreby Kro, Ejegod Mølle og legetøjsmu
seum, der blev også tid til kaffe og kage inden turen gik 
hjem igen. Vejret var med os, så det blev en rigtig dejlig 
dag.

Der har også været et rigtigt interessant foredrag med Per 
Leo Jepsen, der fortalte om nogle spændende ting fra hans 
tid i kriminalpolitiet, et rigtigt godt foredrag med spisning.

Vi ser frem til foreningens 60 års fødselsdag med et 
jubilæumsskrift. Det glæder vi os rigtig meget at sende ud 
til jer, det er et fl ot arbejde Ib Sandahl og Peter Mose har 
forfattet.

Medlemstallet er stigende og der er i dag 226 medlemmer, 
og det er rigtig dejligt at vi stadig kan hente nye medlem
mer til vores forening, og som altid er der plads til mange 
fl ere.

Vi har stadig to foredrag, en kirketur, Black Friday i vand
tårnet og Arkivernes Dag med markering af foreningens 
fødselsdag, inden året er slut.

Jeg vil ønske jer alle et godt efterår, samt en rigtig glæde
lig jul og et godt nytår, og vi glæder os til det nye år.

Lisa Møldrup Ulriksen
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Flot tur til Lolland og Falster
Forårsturen, der nu var blevet til en sommertur, gik til Lolland og Falster med 42 

deltagere.

Det blev en flot tur i dejligt sommervejr. 
Turens første mål var Maribo Domkirke. Den 
gamle klosterkirke overraskede med sit flotte 
kirkerum, holdt helt i hvidt og med meget få 
udsmykninger ud over altertavle og prædike
stol.

I det “hemmelige “rum bag alteret fik vi set 
de flotte messehagler og gamle guldskatte.

Mæt af indtryk fra kirken gik turen videre 

over Sakskøbing til Oreby Kro. Her nød vi 
frokosten i den gamle kro med udsigt ud over 
Sakskøbing Fjord. Det var nu fint sommer
vejr. Og turen gik nu mod Nykøbing Falster 
hvor første mål var Ejegod Mølle og Lege
tøjsmuseet. 

Det er altid imponerende at se det indvendige 
af en gammel vindmølle og nyde udsigten fra 
møllen. Legetøjsmuseet gav minder fra barn
dommen, og fra en svunden tid i Taastrup. 
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Der var en meget stor samling legetøj fra 
Bambola fabrikken.

Tiden løb hurtigt og turens sidste mål, det 
gamle latinerkvarter i Nykøbing F. blev nået 
og kaffen indtaget på Lille Torv. Så gik turen 
hjemad.

Se mange flere billeder fra turen på forenin
gens hjemmeside, www.htlokalhistorisk.dk.
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Foreningen fylder 60 år
Samtidig kan Taastrup og Hedehusene fejre 175 års dag. Det skal markeres.

Vi har valgt at gøre det med en jubilæums
bog, som giver fortællinger om foreningen 
og udviklingen i de to byer. Det var jernba
nen, som lagde kimen til de to byer, og med 
jernbanen fulgte der også erhverv, fra starten 
Hakkemose teglværk og Taastrup Nykro. De 
er naturligvis også med i jubilæumsbogen.

Alle foreningens medlemmer vil modtage et 
eksemplar af jubilæumsbogen sammen med 
dette medlemsblad. 

Arkivernes dag
På Arkivernes dag den 12. november 
markerer vi også foreningens runde fødsels
dag. På Blaa kilde gaard er der åbent fra kl. 
11.00 – 14.00. Vi starter med en præsentation 
af jubilæums bogen ved en reception, hvor 
foreningen byder på lidt at skåle i.

Taastrup station som den så ud for 60 år siden.  
Foto: Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune
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Køgevej 74
Endnu et af Taastrups tidlige byhuse er forsvundet. Huset på Køgevej nr. 74, matr. Nr. 6k 

fra 1901 har netop måttet vige for et nyt og mere tidssvarende byggeri.

I huset har der altid været en eller to forretninger. Den først registrerede er købmandsforretnin
gen tilhørende O. Chr. Henriksen. I løbet af de kommende få år skifter forretningen indehaver 
fire gange, indtil 1910 hvor Marie Rasmussen overtager forretningen og giver den navnet 
Auktion og Partivareforretning M. Rasmussen. Huset bærer samtidig med store bogstaver 
navnet MARIEHAAB.
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I 1935 overtages for
retningen af frugt og 
blomsterhandler Aage 
Christensen. Samme 
år indrettes barber og 
herrefrisør i den sydlige 
del af huset. Der er nu 
to forretninger i huset. 
Fra 1964 bliver det 
glas og porcelæn, som 
sælges fra forretningen, 
idet Knud Bonde flytter 
ind. Bondes Glas og 
Porcelæn overtages i 
1970 af Poul Erik og Annelise Nielsen, som inden man i 1974 flytter til Køgevej 93 har ændret 
forretningsnavnet til Ide Form. Flytningen giver mulighed for, at Henning Bahnson, der i 1965 
er flyttet ind den tidligere frisørsalon, med salg af børnetøj, nu kan overtage begge forretninger, 
som lægges sammen.

I 1982 er det Jyske Bank 
A/S, som overtager for
retningen. Det varer dog 
kun fem år, da Bentsen 
Radio og TV flytter 
ind i 1987. Allerede 
1993 er der igen en ny 
forretning, Taastrup Ny 
Vinhandel ved Verner 
Jacobsen. Det blev til 
29 år på Køgevej 74, før 
forretningen måtte flytte 
til nye lokaler i Taastrup 
Hovedgade 58a.

Kilder: Peter Schweizer´s materiale m.m. og Jette Johannesen/Gitte & Erik Dahl projekt om 
bygningerne på Taastrup Hovedgade (Køgevej). 

Foto: Arkiv.dk, Byhistorisk Samling og Arkiv for Høje- Taastrup Kommune.
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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 Email adresse vil modtage 
mail når der er nyt på hjemmesiden.

Årets juletur går til Ansgarkirken i Hede-
husene
Kirken fyldte i 2021 100 år, Det var E. 
Hartmann fra Hedehus Teglværket der tog 
initiativ til opførelsen af kirken. Hedehusene 
havde i 1919 rundet 1.600 indbyggere. 

Så grundlaget for en egen kirke i stationsbyen 
var til stede. Allerede i 1907 havde Taastrup 
fået sin egen kirke, Taastrup Nykirke.

Den 11. juli 1918 havde Hartmann indkaldt 
til konstituerende møde på teglværket. Og 
snart tilbyder to af egnens gårdmænd at stille 
grund til rådighed for kirke og kirkegård. 

Jens Pedersen fra Hulkærgård tilbyder en 
grund ved Vesterkøb, altså midt i byen. H. 

P. Hansen tilbyder en tilsvarende grund ved 
Hovedvejen overfor skolen, opført i 1916. 
Det blev

Kirkeministeriet der i 1920 bestemte at 
kirken skulle ligge overfor skolen. Grund
stenen blev nedlagt i april 1921, og den 26. 
december bliver kirken indviet og får navnet 
Ansgarkirken. 

Ansgar besøger Danmark 800tallet og fra 
samme tid stammer Kallerupstenen, der blev 
fundet på en mark nær Kallerup i 1827. I 
mange år stod den på hjørnet af Hovedvejen 
og Kallerupvejen. I 1921 blev den flyttet til 
kirken, som fik navn efter Ansgar.

Kirken er meget enkelt i sin udformning og 
indtil 1939 må den stå uden tårn, da der i 
første omgang ikke er penge til et sådan. 

Vi mødes foran kirken den 18. november 
kl. 13.00. Der sluttes af med kaffe. Prisen er 
kr. 25,, der kan betales kontant ved arrange
mentet. Tilmelding senest torsdag den 10. 
november til

• Inge Sørensen, 4029 0203 eller ingesner
le69@gmail.com

• Peter Mose Nielsen, 2168 5790 eller peter.
mose@privat.tele.dk

• Lisa Møldrup Ulriksen, 5189 4500 eller 
lisamulriksen@gmail.com

Tilmeld gerne pr. mail.
Foto: Aksel N. Bak. Arkiv.dk
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Historie Café
Aflysning
Arrangementet den 12. oktober i caféen 
Moems i Hedehusene må vi desværre aflyse.
De, som har indbetalt deltagerbeløbet, vil få 
det refunderet.

Den 16. november 
2022 kl. 18.30: 
Arkivleder Lars 
Spatzek. Afholdes i 
Taastrup Kulturcen
ter, Lokale 3, Poppel 
Alle 12, 2630 Ta
astrup. Arrangemen
tet er med spisning.

Da Taastrup blev til Hovedstadens 
 Forstad…
I starten af det 20. århundrede fik landets 
ældste stationsby fart på. Langs Taastrup Ho
vedgade blev der anlagt store købmandshand
ler, og byen fik med fabrikant Hugo Dorph en 
kæmpe manufaktur industri. Arkivleder Lars 
Spatzek vil fortælle om byens historie med 
kildemateriale fra HøjeTaastrup Sogneråd, 
der sammen med byens spidser udviklede 
hele området til det Taastrup, vi kender i dag.

Kildematerialet er afgørende for at forstå 
byens udvikling og baggrunden for de be
slutninger, man den dag i dag stadig kan se 
tydelige spor efter. 

I forbindelse med arbejdet på en større 
artikel til en publikation om Hovedstadens 
forsyningshistorie, har arkivlederen også set 
på Taastrup Kommunalforenings protokol 
fra perioden. Det viser sig, at foreningen 
fik en afgørende betydning i HøjeTaastrup 
Kommunes historie. Foredraget dykker ned 
i eksempler på forslag, som senere politisk 
bliver besluttet. Personsammenfald, egne 

interesser, ja kommunalforeningen fik meget 
”skudt i skoene”. Vi ser på, hvad kilderne i 
virkeligheden fortæller.

• Tilmelding til arrangementerne skal ske 
til: Ole Gram, tlf. 2449 1729 eller ole
1gram@gmail.com

• Deltagerbetaling er kr. 125, for arran
gementer 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 indbe
taling af deltagerbeløb. Gerne på forenin
gens konto nr. 5333 – 0242689.

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

Arkivernes dag
På Arkivernes dag den 12. november mar
kerer vi også foreningens runde fødselsdag. 
På Blaakildegaard er der åbent fra kl. 11.00 
– 14.00. Vi starter med en præsentation af 
jubilæumsbogen ved en reception, hvor for
eningen byder på lidt at skåle i.

Kom og se arkivet, udstillingerne med L. A. 
Ring malerier eller keramikken fra lokal
området.  Der vil også være mulighed for at 
besøge Spejderhistorisk Arkiv Vestegnen, 
som også har lokale på Blaakildegaard.

Vandtårnet
Har åbent første lørdag i måneden t.o.m. 
oktober kl. 11.00 – 13.00.

Den 25. november, Black Friday, er der også 
i år mulighed for at komme op i tårnet og 
nyde udsigten i mørke fra kl. 18.00 til 20.00.
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Hvor er billedet taget?
Du kan ikke vinde noget, blot bringe minder fra en svunden tid i erindring. Vi bringer det 

rigtige svar i næste nummer.

 
Billedet vi bragte i juli 
nummeret har sikkert været 
vanskeligt at stedfæste. En 
har husket rigtigt, måske 
flere. Billedet er taget i 
1966 på Vridsløsemaglevej 
ved klovtoftevej. Gården 
som ses på højre side af 
vejen, er Grusgravgård. På 
venstre side af vejen skimtes 
Højbakkegård. I dag er 
der motorvejsudfletning på 
markerne.

10 Medlemsblad · Oktober 2022



Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening
Bestyrelsen og suppleanter

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

Næstformand
Bodil Munck
Parkvej 68, 1.th., 2630 Taastrup

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

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

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

Udvalg

Foredragsudvalg:
Bodil Munck, Ole Gram,
Birgit Stubbe

Turudvalg:
Lisa Ulriksen, Inge Sørensen

Bladudvalg:
Bestyrelsen

Redaktør af medlemsbladet:
Lisa Møldrup Ulriksen

Vandtårn:
Ole Gram, Per Andersson

Arkivudvalg:
Ib Sandahl

Arrangementer Blaakildegaard
Inge Sørensen

Repræsentanter Kroppedal:
Lisa Møldrup Ulriksen

Foreningens hjemmeside:
Htlokalhistorisk.dk

Redaktør hjemmeside:
Peter Mose Nielsen

Foreningens postadresse:
Skolevej 54, 2630 Taastrup
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BAGLOMMEN

Kalender

Lørdag den 1. oktober
Vandtårnet åbent kl. 11.00 – 13.00

Onsdag den 12. oktober
Historie Café med Lisbeth Holm, Café 
 Moems, Hedehusene, Kaffe. Kl. 18.30

Lørdag den 12. november
Arkivernes Dag kl. 11.00 – 14.00, Blaakilde
gaard. 

Onsdag den 16. november
Historie Café med Lars Spatzek, Taastrup 
kulturcenter, spisning. Kl. 18.30 

Fredag den 18. november
Juletur til Ansgar Kirke i Hedehusene
kl. 13.00

Fredag den 25. november
Black Friday, Vandtårnet åbent 
kl. 18.00 – 20.00

Eventuelle ændringer af arrangementerne vil 
blive meddelt på foreningens hjemmeside. 
Sundhedsmyndighedernes retningslinjer vil 
blive fulgt ved alle arrangementerne.

AFLYST
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