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Nytfra
Lokalhistorien
UDGIVET AF LOKALHISTORISK SELSKAB FOR BRØNSHØJ, HUSUM OG UTTERSLEV

En ret stor sten
Læs side 15 og tag med ud og se på den

NYT FRA LOKALHISTORIEN udkommer fire gange om året. Eftertryk er tilladt efter
aftale og med kildeangivelse. Bladet modtager meget gerne indlæg fra medlemmerne,
men redaktionen påtager sig intet ansvar, hverken for indhold eller for korrektur.
Redaktion: Thomas Viggo Pedersen (ansvarsh.).
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Det kommer jo alt sammen an på, om vi kan få Inge med på idéerne.
Hvis Inge stiller sig positivt, så er der virkelig overvældende tyngde i
hendes medvirken. Men omvendt: hvis Inge ikke vil, så kan ti vilde

heste ikke rokke hende fra hendes standpunkt. Men det er selvfølge
lig heller aldrig smart at overbevise folk ved hjælp af vilde heste.

Hvis Inge vil og hvis Inge ikke vil, er altså det afgørende spørgsmål,
så det er ikke mærkeligt, at der er blevet opkaldt en tung sten efter

hendes valgmuligheder. Læs selv om Hvis-Inge-Stenen på side 15
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Ved Utterslev Gadekær
fortalt af Henny Hammershøj

Min farfar, Jørgen Andersen, 34 år,
og min far, 6 år, der blev kaldet Lille-Jørgen,
under bygningen af Basarbygningen på Utterslev Torv 1916
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Min far, Jørgen Andersen i fast job som mælkedreng som fjortenårig 1924
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■ • • :

I

Mælkevognen foran Frederikssundsvej 96. Vognen kom velsagtens fra
mejeriet Granly, der lå, hvor Islamisk Kulturcenter ligger i dag på Horsebakken. Personerne er (fra venstre) Hr. Pedersen, Jens Møgbonde, Karl
Kristiansen, Kai Husum og Jørgen Andersen.

Jeg ved ikke, hvorfor Jens Møgbonde hed sådan, men jeg gætter på, at han
boede på en gård i nærheden og kørte møg ud. Den slags øgenavne var ik
ke ondt ment, men var nærmest kælenavne. Det var ligesom ”Sorte”, der
var jord- og betonarbejder og altid snavset, og ”80 øre”, der engang mang
lede 80 øre på kroen til at betale øl.

Disse eksempler har jeg fra Tage (i Tages Hus)
Anden læsning om Utterslev Torv:
Chr. Kirkeby: Utterslev - fra Landsby til Åndehul i Storbyen, Historisk Notat 8, 1999
Chr. Kirkeby: Fra Utterslev Mark til Nordvest Kvarteret. Historisk Notat 10, 2000
Grethe Bille: Erindringer fra Utterslev 1941-1957, Nyt fra Lokalhistorien, september 2010
Svend Olsen og Niels Nielsen: Erindringssamtaler fra Utterslev, Historisk Notat 13, 2000
Grethe Bille: Altid frejdig, når du går. Nyt fra Lokalhistorien, november 2010
Chr. Kirkeby: Reaktioner på Grethe Billes erindringer, Nyt fra Lokalhistorien, februar
2011. Heri John Nellmarks butiksregistrering 1950+1965 samt Kirkeby: 1900
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Det hvide bindingsværkshus er min fars første forretning på Utterslev Torv
1918. Skorstenen til Tages Hus skimtes til højre

Jørgen Andersen og ”Utterslev Torvehalle” ca. 1930. Tages Hus til højre
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Utterslev Torv 23, 1942 under krigen
"pressebillede’ til Lokalen. Far 32 år
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Min mor, Ellen Andersen foran forretningen i basarbygningen ca. 1957
Min far ejede nr. 25 og var også brændselshandler. Han solgte kul, koks og
cinders og optændingsbrænde. Jeg var tit med i havnen, når han hentede
koks.
Han havde flere travheste, som han selv kørte. Han var en dygtig kusk og
vandt mange præmier. Han døde 1976 af en blodprop i hjertet under et travløb,
rullede sig af, rullede sig ind til siden, så de øvrige heste ikke trådte ham i stykker
- og døde. Han blev kun 66 år desværre. Jeg holdt meget af ham. Hans forret
ning blev lukket, da han døde. De andre butikker var der stadig som jeg
husker det.

Hvis man står ude på vejen og kigger ind på Tages Hus, var rækkefølgen
Schous sæbehus med Anna
Cigarhandler Jensen senere Inger Sørensen
Bager Olsen
Min fars butik
Cykelsmeden th. Sørensen
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Viktualiehandler Gøth
Derefter kom smøgen.
De ovenstående forretninger lå i den første basarbygning ( som blev bygget i
1916-17).
På den anden side af smøgen lå
Fiskehandleren
Slagteren
Klunseren
Skomageren
Svenskehuset lå nede ved Christensens gartneri. Han solgte kun karse - derfor hed
han Karsechristensen.

Tage var maler ligesom sin far. Tages far døde tidligt, da han sikkert havde skader
efter al den giftige maling, man brugte den gang. Tage var alkoholiker ligesom de
fleste på torvet dengang (men ikke min far). Han flyttede hjem til sin mor (der op
rindeligt boede i "Tages Hus"). Da hun døde, overtog Tage huset, og da min far
døde, havde min faster ikke noget arbejde, så hun flyttede ind hos Tage, hvor hun
boede til hun døde. Jeg besøgte Tage af og til, og han kunne mange historier. Det
bliver for langt i denne omgang.
Min bedstefars forældre boede i et hus, der lå parallelt med Tages hus. De havde
hønsegaard der, hvor smøgen lå, men bag ved basarbygningen.

Basarbygningen med butikker ca. 1957
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Utterslev Gadekær ca. 1957

Brønshøj-minder
af Sonja Carlsen

Jeg sidder her til morgen og læser lidt i bladet for maj, og ser, at der under billedet
på side 20 står, at linie 2 gik til Brønshøj Torv i 1907. Det er vist ikke rigtigt.
Såvidt jeg husker, har min mand, der var født på Håbets Alle, fortalt, at linie 2, da
han var barn (født 1922), havde endestation i nærheden af Håbets Alle, men hvor
det var, husker jeg ikke, jeg gik åbenbart ikke så højt op i det, men et sted mellem
Bellahøjvej og Sparresholmvej. Jeg tror dette er rigtigt, men det kan jo nemt
opklares, så her er en lille opgave - måske for Svend Ole Nielsen.
I artiklen om Brønshøj Avis nævnes selvfølgelig Ivar Svendsen. Ivar Svendsen og
hans bror Folmer Svendsen, overretssagfører, boende på Brønshøj Kirkevej over
for kirken i villa "Roma", blev begge gift med piger fra Gadelandet. Ivar Svend
sen med Alma Hansen, datter af min farfars søster Maren, født Christensen. Ivar
og Alma havde en søn Jens, civilingeniør, og han havde ingen børn. Han var
medejer af firmaet Svendsen & Grunnet. Alma var faster til min fætter Anton Karoli-Hansen, og kusine til min far. Antons mor Agatha var min mors søster (fra
"Karolis Minde") og hans far Laurits Hansen (bl.a. formand for Brønshøj Grund
ejerforening i en menneskealder og bror til Alma) var min fars fætter.
Folmer Svendsen blev gift med Ingeborg (husker ikke efternavnet) ligeledes født i
Gadelandet i Husum. Hun var datter af naboen til min farfar. Folmer og Ingeborg
har mange efterkommere efter deres 2 børn, Søren og Emilie kaldet "Skat10

ti". "Skatti" boede med mand og børn i "Kløverbo" på Holcks Plads til slutningen
af 1970erne. Søren boede hele sit korte liv i villa "Roma", og havde tandteknik på
hjørnet af Frederikssundsvej og Holcks Plads.

Når jeg begynder at fortælle om hele min familie, så er det bare om "at holde tun
gen lige i munden" for sammenhængen er ret indviklet, så mine egne børn er
vistnok stået af. Når jeg så samtidig blander andre familier ind i historien, så går
det da helt galt, men der er en sammenhæng i de gamle familier. Men det var jo et
lille samfund, hvor man giftede sig med naboens søn eller datter. Men der var
enkelte udefra: en skotte, en svensker og en østriger, og sikkert osse andre, jeg
ved og husker jo ikke alt.
For dem, der ikke ved, hvem Anton Karoli-Hansen var, så var han i mange år
formand for Brønshøj Grundejerforening og drev advokatvirksomhed på Frede
rikssundsvej 159 helt fra 1939, og hans efterfølger driver den videre i dag.

Apropos Frederikssundsvej, vil jeg fortælle lidt om den ejendom, der blev vist et
billede af før generalforsamlingen februar 2014. Man ville gerne vide lidt om
ejendommen. Jeg nævnte, hvor ejendommen ligger, men heller ikke mere. Den
ejendom ligger på Frederikssundsvej 184A, og idag er der en blomsterhandel i
kælderen.
Her kom jeg en del som barn på 3.sal th, for netop her boede en af Heinrich Gla
des (cigarkassefabrikken i 266) sønner, Henry Glade med sin kone Dania, og bør
nene Any og Heinrich. I kælderen tv. var der en skomager, jeg tror han hed
Lang? og th. en trikotageforretning ved navn "Ellen Sømod".

Til generalforsamlingen kunne jeg ikke præcisere det rigtige nummer, for vej
numrene fra 184 og til Ærtevej er lavet helt om, og nogle er udeladt.

Jeg ved helt præcis, at hvor Ærtevej udmunder - og der hvor "Danske Bank"
nu holder til - lå Frederikssundsvej 200. Her boede min morfar og havde blom
stergartneriet "Karolis Minde". Nr. 200 findes ikke idag. Bendixens tømmerhan
del lå ved siden af (198?) og jeg ved ikke hvor meget det fyldte. Efter tømmer
handlen var nedlagt, lå der stadig en lille villa, hvor der boede en spillelærerinde,
og lidt bazarbygninger, hvor Karen Bendixen (gift Reinbacher) havde hatteforret
ningen "Ici" og hendes bror havde en isenkram. Det er muligt, at Britt Bendixen
(Pejsegården) har flere oplysninger om dette, for hendes farbror, isenkræmme
ren, var meget interesseret i lokalhistorien, og samlede - sammen med Jørgen
Bjerregaard - en del billeder bl.a. fra min familie. Hvor mon det er blevet af?
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Granskende Pige
af Sonja Carlsen

Da jeg var lille pige, tog min far mig med
til en højtidelighed på hjørnet af Korsager
Alle og Frederikssundsvej, det var engang
i første halvdel af 1930’eme.

Dengang var der et pænt anlæg mellem
Husumvej og Korsager Alle -afskærmet
med et lille hegn. Anledningen dengang
var afsløringen af en skulptur, der forestil
lede en siddende, foroverbøjet pigeskik
kelse - måske udført i bronze? Den stod
der i mange år, men forsvandt pludse
lig. Jeg har tit undret mig over, hvem der
har fjernet den, Og hvor den blev af? Det
Anders Bundgaard: Granskende Pige, 1934
var en stemningsfuld højtidelighed med
mange kendte mennesker fra Husum. Der var ligeledes en meget høj flagstang, og
da Dannebrog blev hejst, sang alle tilstedeværende "Der er ingenting, der maner,
som et flag, der går til top".

I mange år blev dette anlæg passet og plejet af gartnere, men senere lod man bare
det hele gro til, og skulpturen og flagstangen forsvandt. I mellemtiden blev
den tilstødende ejendom bygget i tilpas afstand fra Frederikssundsvej. Lige i dette
område færdedes jeg ret meget som barn.
På hjørnet ved Husumvej var der en åben plads, hvor der om sommeren i en kort
periode var forskelligt, bl.a. kan jeg huske en stor karrusel - måske bestyret af si
gøjnere fra den anden side af vejen.

Hvor Kobbelvænget idag støder ud til Frederikssundsvej ejede min farfar i sin tid
jorderne, den ene del blev i 1930'erne beboet af sigøjnere med deres vogne - jeg
husker især familien Enoch - og en anden del af jorderne var udlagt til koloniha
ver, op mod hvor Lidi idag ligger.
Det var ingen tilfældighed, at denne lille granskende pige blev sat netop her ved
vejen, som førte mod den helt nye Husum Skole, og skulpturen blev sikkert betalt
af husumborgere. Der var dengang en gruppe meget aktive og gavmilde menne
sker i bydelen. Allerede dengang blev Kobbelvænget planlagt.

Om den granskende pige var et bestillingsarbejde, ved jeg ikke, men der var en
mening med den. Den er jo en gave fra tidligere husumborgere til lokalsamfundet
og ikke bestemt for det sted den er placeret i dag (p.t. Møllegade på Nørrebro).
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Besøg i Dansekapellet,

tirsdag den 18 marts 2014
af Helge Baun Sørensen
Et dødehus bliver til et danse
hus! Den meget spændende
rundvisning i Dansekapellet før
te os til rummene under den sto
re kuppelsal, hvor der førhen
opbevaredes urner i dertil indret
tede nicher, et såkaldt ’columba
rium’ (dueslag). Urnerne er bor
te og de små nicher er nu opbe
varingsrum til træningstøj med
døre og lås, og det store beta
gende runde, hvidkalkede rum med søjler er indrettet til omklædning og baderum.
Dansekapellets informationsmedarbejder Mikkel Søndergård Kryger var rundvi
ser og fortalte begejstret om den usædvanlige og sukcesfulde proces med at om
danne det tidligere krematorium til et levende sted for børn og unge, der er fulde
af danseglæde, foto: Helge Baun Sørensen
Hvem har ikke lyst til at se, hvad der foregår
derinde, uden selv at blive set? Det lille glughul, ’dørspionen’, sidder i døren mellem kre
matoriets præsteværelse og den store sal,
’kuppelsalen’ og er trods den omfattende om
bygning blevet bevaret. Her har præsten før
hen kunnet tage ’en kigger’, om de pårørende
er kommet på plads og alt er klar til forrettel
se af bisættelsen. Præsteværelset er i dag kon
tor med udsigt til kirkegården, og rummet, hvor orglet førhen befandt sig skjult
bag et gitter, er ligeledes indrettet til kontor. Hvor der før var dystert og mørkt, er
der i dag lyst og venligt, foto: Helge Baun Sørensen

Udflugt i Utterslev Mose

17 juni 2014

af Helge Baun Sørensen
En skøn junidag satte en flok af selskabets medlemmer hinanden stævne i Utters
lev Mose nedenfor Holmevej. Med kondiløbere og cyklister på grusstierne, en
fjern brummen af biler fra Hareskovvejen og en duft af hyld i den lune sommer
var Troells Melgaard vores engagerede guide. Han forekommer at være alviden
de, når det gælder Utterslev Moses historie i nyere tid, for han er kommet der som
dreng i 1960'erne, hvor der var frit udsyn overalt i mosen, og har fulgt naturområ
det på tæt hold lige siden. Han er ornitolog, fotograf og kender af et utal af plan13

ter, som de fleste af os ikke har hørt om før: blæresmelde, knoldet mjødurt, dunet
vejbred eller hulkravet kodriver.

Hvem kender Langholmen? Det er en tange eller halvø, der går ud i mosen i for
længelse af Holmevej og som i 1939 blev indlemmet i Utterslev Mose, hvorved
en helt enestående flora ved et tilfælde blev bevaret. Langholmen udmærker sig
nemlig ved at være grosted for et utal af sjældne blomster og gør stedet til en me
get bevaringsværdig biotop i Københavns kommune. Det er ikke til at se det, hvis
man ikke lige ved det, men det er godt at fa fortalt af Troells Melgaard.
I de seneste årtier har Langholmen faet lov at passe sig selv, så det er blevet et
næsten ufremkommeligt morads af alle slags træer og buske og planter, som er
ved at udrydde de oprindelige, interessante arter. De store syndere er de såkaldte
'invasive arter', som er planter, der er importeret til Danmark på et tidspunkt, men
som har en aggressiv måde at vokse på, og breder sig uhæmmet og er svær at ud
rydde. Vi kender bjørneklo og japansk pileurt, men den smukke ranke gule gyl
denris hører også til i denne brutale bande, som kun tænker på sig selv og kvæler
alt det oprindelige.

Frivillige har i løbet af det forløbne år ryddet store områder på Langholmen for
brændenælder, gyldenris, kornel, hvidtjørn, pil og ask, og derved skaffet luft og
lys til den flora, som netop er bevaringsværdig og enstående. Vi kan tage en buket
mere af de gode venner: blåhat, pimpernelle, mark-krageklo, enghavre. Troells
Melgaard peger på en skråning på Langholmen og siger: 'Lige dér kan man finde
tyve forskellige arter.' Vi kigger ned i vandet og far at vide, at det var klart og
jomfrueligt for 50 år siden og havde et rigt fiskeliv. I 1960'erne fik industrier lov
til at udlede spildevand i Harrestrup å, som gjorde at mosen blev forurenet med
bl.a. fosfor, ilten forsvandt og fiskelivet ændredes.
Forureningen er et trist kapitel af naturparkens historie, men i de seneste tiår er
forholdende blevet bedret. Det er ikke tilladt at bade i mosen, men ingen har vel
heller lyst til det.
Fra Langholmen vandrede vi over i den østlige del af mosen ved Grønnemose Al
lé, hvor vi vi blev præsenteret for de forskellige holdninger, der er til naturpleje.
Gartnerne, der passer Utterslev Mose betragter den som en park, hvor der skal
slåes græs 20 gange om året, mens naturfolket betragter den som en enestående
natur, der skal klippes, beskæres og plejes med biodiversiteten for øje.
Vi nød vores medbragte mad i solskinnet under opsyn af svømmende grågæs og
snadrende ænder, hvorpå vi gik tilbage til Holmevej og sagde farvel og tak for i
dag.

Efter den oplevelsesrige eftermiddag blev det besluttet, at der vil blive arrangeret
en ny naturvandring med Troells Melgaard i foråret 2015, denne gang i Brønshøj
Kirkemose.
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Møder og arrangementer
Udflugt til Hvissingestenen og Ejbybunkeren Torsdag d. 23. oktober 2014 kl.
14.00
Sjællands største kendte sten og den tidligere kommandocentral for Københavns
Luftforsvar ligger begge tæt ved Jyllingevej og Ring 3. Vi skal besigtige den
enorme vandreblok, der måler 5x6x3,5 m og vejer ca. 250 tons. Da den store og
unyttige sten blev fundet i 1966, blev der straks taget initiativ til at sprænge den
bort. Ved en hurtig indsats fra Danmarks Naturfredningsforening og Københavns
Amt, støttet af Glostrup Kommune, blev stenen dog straks fredet. Den ligger nu
ca. 90 meter fra det sted, den blev fundet, i den østlige ende af Vestskoven ca. 1
km nord for Hvissinge; man kan stadig se hullerne, som man nåede at bore til det
sprængstof, der alligevel ikke kom i brug.
Derefter går vi ca. 2 km over til Ejby-bunkeren, der er opført omkr. 1954 og indtil
1971 fungerede som luftforsvarets kommandocentral. I dag er det oplevelsescen
ter med situationsrum, udstilling og lange hemmelige gange. Vi har bestilt en
rundvisning fra kl. 15.00 til ca. 16.00 (afhængig af spørgelysten). Hvis man har
adgang til Internettet, kan man dér se mange gode filmklip; så far man meget me
re ud af besøget.

Mødested: Hvissingehus P-plads ved Bus 166 stoppested på Oxbjergvej (nedenfor
Oxbjerget). Tilmelding til Selskabets formand, Bo Ohrstrbm på mail
bo.oehrstroem@gmail.com eller tlf. 4046 9984 inden d 9. oktober. Pris: 20 kr.
NB. Bindende tilmelding er nødvendig, da rundvisningen i Ejby-bunkeren koster
600 kr. + 40 kr. pr person. Denne udgift afholdes af Selskabet.

Transport: Bus 166 kører til stoppestedet på Oxbjergvej, tæt ved Hvissingestenen.
(rute Hellerup St - Gladsaxe Trafikplads - Husum Torv - Husum Station Slotsherrensvej - Jyllingevej).

Torsdag den 27. november 2014 kl. 19.30 til 21.30
Billedaften i Husum Kirke. Nærmere herom i næste nummer af Nyt fra Lokalhi
storien

Troells Melgaard viser rundt i mosen, hbs foto
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Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev
Hjemmesider: www.lokalhistorie-bhu.dk og www.lokalhistorie.webbyen.dk
Formand: Bo Ohrstrom, Dyssevænget 74, 2700 Brønshøj, tlf. 4046 9984
e-mail: bo.oehrstroem@gmail.com
Næstformand: Manfred Crety, Bjemedevej 13, 2700 Brønshøj, tlf. 3871 4485
e-mail: mcrety@gmail.com

Christian Kirkeby, Ernst Meyers Gade 20, 1772 Kbh. V, mobil 2546 8917,
e-mail: chr.kirkeby@live.dk
Kasserer: Anne Brix Christiansen, Dyssevænget 74, 2700 Brønshøj,
tlf. 3150 9205, e-mail: anne.brix.christiansen@gmail.com
Anne-Lise Crety, Bjemedevej 13, 2700 Brønshøj, tlf. 3871 4485
e-mail: alk.cre@gmail.com

Helge Baun Sørensen, Upsalagade 4, st.tv., 2100 København 0,
tlf. 3542 7625, e-mail: hbs@nr83.com

Redaktør af Nyt fra Lokalhistorien'.
Thomas Viggo Pedersen, Tagensvej 256, st.tv., 2400 København NV,
tlf. 3581 1233 / 2812 4024, e-mail: thomas@viggopedersen.dk

Suppleanter:

Svend Ole Nielsen, Birkedommervej 93, 1,2400 København NV, tlf.
3887 1049, e-mail: svole@gmail.com

Karen Højgaard, Fjenneslevvej 14, 3.th., 2700 Brønshøj
tlf. 4141 5818, e-mail huleboer@youmail.dk

Hvis man ønsker at modtage e-mails om Selskabets arrangementer, bedes man
indsende egen e-mail-adresse til bo.oehrstroem@gmail.com
Kontingent for 2012: 150 kr. for enkeltmedlemmer, 200 kr. for husstands
medlemskab og 200 for foreninger/institutioner m.m.

Bankkonto ved kontingentindbetaling: reg.nr. 9570, konto.4 99 24 58
tryk: Tryk & Kopiservice, Toftemosevcj 35, 2650 Hvidovre, tlf. 2713 2020
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