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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, hver
ken for indhold eller for korrektur.
Redaktion: Thomas Viggo Pedersen (ansvarsh.).
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H-B-S: - forkortelse for Han-Befordrer-Situationen. Men det kan også 
betyde Helge Baun Sørensen, som man kan se i dette nummer.

Han har skaffet den første artikel, skrevet de to næste og Noter & Nyt. 
Han har været sjælen i efterårets to arrangementer med mange deltagere. 
Han er entusiasten i arkivets flytning fra ubrugeligt lokale til Pilegården, 
hvad der er nyttigt for Selskabets fremtid, og han har oprettet vores nye 
hjemmeside, der har faet Spørgehjørnet til at svulme op til nitten sider.

Bladets fotograf? - det er også ham.
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Hedtoft var brønshøjer
af Oskar Hansen, 1955

Hans Hedtoft "faldt til" i Brønshøj. Han kunne li' at bo her, og var der tid til det, 
marcherede han ud på en tur med kone og børn. Mange ture har han gået i Deg
nemosen. Den lå ikke så langt fra villaen i Fuglsangallé. En tur, der kunne klares 
på en halv times tid.

Hedtoft flyttede til Brønshøj i begyndelsen af 1933, til Frederikssundsvej 122 (i 
hjørnelejligheden til Hyrdevangen på 1. sal). På 2. sal boede hans gode ven, nu
værende viceskoledirektør Otto V. Nielsen. Deres koner fik i juni 1935 et barn 
hver på samme dag. Det var en lille sensation i den kammeratlige kreds. Det var i 
de tider, hvor det amerikanske politi jagtede storgangsteren Dillinger, og jeg kan 
huske, jeg sendte følgende vistnok lidt ejendommelige føde-hilsen til de to:

En nyhed næsten l i'så go' 
som havde man fanget Dillinger 
var det, hvis I begge to 
havde fået tvillinger.

Kort efter rykkede tragedien frem til Hedtofts 
hjem på Frederikssundsvej. Den var ikke i selve 
hjemmet. Den kom udefra. Hitler sejrede i Tysk
land. Tyske flygtninge strømmede ind over Dan
mark. Mange af dem var bekendte og gamle 
kammerater af Hedtoft, og han var i forgrunden 
for det store hjælpearbejde, der ydedes. 1 Hedtofts 
hjem kom mange af disse flygtninge, før store 
navne, nu flygtninge i et fremmed land. Her kom 
ministre, redaktører, rigsdagsmedlemmer fra 
Tysklands demokratiske tid. Ofte havde de reddet 
sig i sidste minut og kom herop med nerverne i 
laser.

En lille typisk episode fra denne tid - typisk for 
Hedtofts sind og optimisme - trods alt, hvad der 
skete.

I stuerne sad en aften en del tyskere og nogle danskere. Meldingerne fra Tyskland 
var meget slemme. De brune bander huggede ned for fode.

- Vi vil kæmpe sammen, sagde Hedtoft til sine tyske kammerater.

-... og måske dø sammen, - sagde en af danskerne. Hedtoft fo'r op, slog næven i 
bordet og sagde:
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- Nej, fanden gale mig - vi vil sejre sammen.

Hedtofts forhold til hjemmet var det smukkest mulige. Når han kunne hygge sig 
der, gjorde han det. Når Otto V. Nielsens kone og Hedtofts kone var i biografen, 
lavede Hedtoft kaffe til dem, når de kom hjem. Han havde lært, at der skulle en 
teskefuld til hver kop og så en ekstra. Så stod han og talte op, mens han fyldte 
kaffe på: 1 -2 - 3 - 4 og en til kanden.

Hedtoft blev folketingsmand i 15. kreds i 1935. Han havde været stillet op som 
yngre et par steder, men var ikke nået igennem. 15. kreds blev den eneste, han re
præsenterede i folketinget. Det kan ikke skildres i fa ord. Men det blev et stykke 
historie. Ikke blot arbejderbevægelsens, men Danmarkshistorien.

I Af V
I - Sven-Erik Kommlærer Teglværksbakken
I 33' Hel. Il Ge 3331

1 u Hedtoft Hans fh. Arbejds-og Socialminister
. MF. Fnglsang A. G3 Brh. Bo 4305

• | Hedvard ESalgsch.HillerødgJSO3® £}Ta2’23O
o- i Hee

Chr. Hee’s Eftf., Ernst Winsløw Auk- 
tionsholder Niels Juels G. 6 OKI I C 3581

Da Hedtoft flyttede til villaen i Fuglsangallé, gjorde han alt for også her at gøre 
det hyggeligt. Han havde mere tid dengang og var bl.a. en stor slider i haven. Da 
han lykkede op i de store stillinger, blev det væsentligst hans hustru, Ella, der stod 
for haven. Hun elskede blomster og havde forstand på de ting. Da Hedtoft lærte 
hende at kende i Århus, var hun ansat i en frøforretning. Hedtoft fortalte mig en
gang i et interview, at han ofte benyttede sig af dette til at spøge og sige:

- Ja, ja, Ella, du var jo gået i frø, da jeg fik dig!

Da Ella Hedtoft døde for ganske kort tid siden, var det et frygteligt slag for bør
nene og hjemmet. Inden Ella Hedtofts kiste blev båret ud af hjemmet, sagde Hed
toft til de nære venner, der var tilstede:

- Lad os synge den sang, Ella holdt så meget af...

Det var "Fred hviler over land og by".

Hedtoft havde temperament. Der var engang en kammerat, der kaldte ham "en 
hed dampmaskine". Temperamentet kunne føre til, at en debat med ham kunne 
komme op dér, hvor hug veksles som mellem gamle kæmper. Men så hedt, det 
kunne gå til, var der aldrig bagefter sår, der smertede.
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Sidste gang, Hedtoft talte i Brønshøj, var den 30. september forrige år ved 15. 
kreds Utterslevs generalforsamling i Folkets Hus på Tuxensvej. Der var store for
handlinger på rigsdagen den aften, men han havde fået taget sig en timestid til at 
komme ud til sin kreds.

Det var en typisk Hedtoft-tale, når han var "mellem sine egne". Talen blev holdt 
uden manuskript og notat af nogen art. Det var et åndfuldt causeri over tidens be
givenheder, og han vejede og vurderede også sit eget og sit partis arbejde. Det 
skete et par gange, at han efter en udredning sagde:

- Ja, jeg indrømmer det, måske har vi set fejl her...

Når der var store situationer, kunne Hedtoft som taler nå derop, hvor ikke mange 
har gjort ham følge. Han kunne være både lyrisk og så skarp logisk, at hans argu
menter blev som når en kniv skærer gennem en sky. Han kom igennem med et 
snit.

Nu ved Hedtofts så pludselige og mærkeligt meningsløse død, hvor sorgen også i 
høj grad samler sig om hans børn, der har faet de hårde slag at miste far og mor på 
så kort tid, er der ting, der er typisk: Det eftermæle, han har fået. Danmark er et 
demokratisk og egentlig venligt land. Dør en stor mand, sænker man næsten altid 
fanerne og siger noget godt, også når det er politiske modstandere, der er tale om. 
Det har man i høj grad gjort over Hedtoft. Men jeg mener ikke, at jeg før har set 
så i n t i m e mindeord. Mange af de modstandere, han havde taget de store dyster 
med, har sagt, at det trods alt var en v e n, der var gået ud på den sidste rejse.

Oskar Hansen
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Berømte fra lokalområdet: Hans Hedtoft
af Helge Baun Sørensen

Igennem tiderne har der i vores lokalområde boet adskillige kendte politikere, for
fattere, skuespillere og musikere. I dette blad begynder vi en serie om de berømt
heder, der valgte at bo i de stilfærdige forstadskvarterer, ofte i et almindeligt par
celhus eller i en almindelig opgang, nær naturskønne områder og med gode trafik
forbindelser til indre by.

I dette nummer handler det om den tidligere statsminister Hans Hedtoft, der i 
1940’erne boede i en rødstensvilla på Fuglsang Allé 63, tæt ved Næsbyholmvej og 
vejen til Vandrerhjemmet. Han var socialdemokrat, uddannet typograf og opvok
set i Aarhus. Han var fra en tid, hvor politikere ikke var cand. scient, pol., men 
havde en jævn skoleuddannelse og havde lært resten fta det virkelige liv.

Familien Hedtoft samlet i dagligstuen på Fuglsang Allé i 1947 
Fru Ella og de tre børn Bjarne (i samtale med sin far), Karin 
(på moders skød) og Annemarie (ved radiogrammofonen) 

(foto: Arbejderbevægelsens Arkiv)
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En umådeligt charmerende mand, der elskede sang, smørrebrød, cigarer, sin fa- 
milje og sit arbejde. Han ville helst have styr på det hele, overlod ikke gerne an
svar til andre, hvad der ganske sikkert tog livet af ham.

Han var statsminister i to perioder 1947-50 og 1953-55 med bl.a. H.C. Hansen 
(udenrigsminister), Jens Otto Krag (økonomiminister), Julius Bomholt (kulturmi
nister) og Bodil Koch (kirkeminister) i regeringen.

Hans Hedtoft døde pludselig under et møde i Nordisk Råd i Stockholm, d 1. fe
bruar 1955. Det var hans nære kollega, Jens Otto Krag, der fandt ham i hotelsen
gen. Statsministeren var kun 52 år gammel, men alle i hans nærhed har vidst, at 
helbredet nok ikke kunne klare det hårde liv med højeste aktivitet og energi i 
døgndrift.

Her bringer vi Oskar Hansens varme og levende portræt af vennen Hans Hedtoft, 
trykt i Brønshøj Avis d 3 februar 1955, fa dage efter dødsfaldet:

Oskar Hansen, 1895-1968, var socialdemokratisk digter, journalist, uddannet ty
pograf. Boede i mange år Hyrdevangen 57. Han var forfatter til en række af de 
populæreste arbejdersange bl.a. "Når jeg ser et rødt flag smælde" og "Danmark 
for folket". I TV-serien Matador synger Røde sangen om "De tre musikanter", os
se skrevet af Oskar Hansen. Læs mere herom i Nyt fra Lokalhistorien nr 86 dec 
2011 'Oskar Hansen - en Brønshøjdigter'.

Andre berømte fra lokalområdet: Jazzmusiker Finn Ziegler - Statsminister Th 
Stauning - Forfatter Martin A. Hansen - Forfatter Bjarne Reuter - Skuespiller Jør
gen Ryg - Billedkunstner Per Kirkeby

Kender læserne til kendte personer, der har boet i Brønshøj, Husum, Utterslev el
ler Nordvest, så skriv til redaktionen.

Altsaa: ”Fortissimo” gennem Farimagsgade - og ”Piano” naar vi nærmer os 
Slotsholmen
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Schiøler-gruppen bag tre drab
PÅ ISLEVHUSVEJ DEN 28. APRIL 1945

Tre mænd er fundet døde kl. 6 om morgenen den 29. april - dræbt af skud i hove
det. Det er gartner Poul Erik Larsen, gartner Kjeld Sivertsen og gartnermedhjæl
per Nis Philipsen

af Jette Høgh Christensen
Sonja Carlsen fra Brønshøj erindrer fra sin barndom, at to mænd blev fundet i ha
ven til Islevhusvej 14 (se Nyt fra Lokalhistorien, maj 2014, side 9).

"Krigens gru rykkede nærmere. Hvem de var, og hvad det drejede sig om, ved jeg 
ikke, men min gode barndom var forbi," udtaler Sonja Carlsen. Hendes far havde 
vognmandsforretning i nr. 6 på Islevhusvej. Sonja er berørt af detaljerne om dra
bene; men hun er lettet over, at historien ikke involverer en af hendes fars biler.

Det er sen aften den 28. april, og de anklagede medlemmer af Schiøler-gruppen er 
i Islev for at flytte noget sprængstof. Det er gravet ned i have nr. 152 i Koloniha
veforbundets sommerhuskoloni, og den skal nu sælges. De kører i en stor Buick, 
der løber tør for benzin på Islevbrovej. En mand kommer til, to andre mænd er tæt 
ved - og kommer også til hjælp. Uden uniformer giver Schiøler-gruppen sig til 
kende som modstandsfolk - som de også er kendte for i andre sammenhænge. Nis 
røber sig, og alle tre bliver holdt op. Benzin skaffes, og de kører af sted mod poli
tigården, hvor lederen af Schiøler-gruppen har kontor. Men bilen er tung nu, og 
lederen beslutter, at de tre frihedskæmpere skal likvideres. Alle ved, at krigen nu 
snart må ende.

”Politigården er i opløsning og ingen giver klare ordrer,” fortæller Henrik Lund
tofte ved Historisk samling fra Besættelsestiden i Esbjerg.

De skyldige tager sagen i egen hånd og dræber de tre modstandsmænd på Islev
husvej, for at de ikke skal slippe for straf, skriver forfatterne i bogen Schiøler
gruppen.

Frihedskæmpere fra Islev
De dræbte er kolleger, ungkarle og bor tæt ved hinanden. Alle tre er tilknyttet en 
militærgruppe under afsnit 8, i kompagni 5. Gruppen er ledet af gartner Poul Erik 
Larsen, der bor på Guldsmedevej 35. Kjeld Sivertsen er logerende på Islevbrovej 
21. Nis Philipsen bor på Islevbrovej 14. Om aftenen har radioen fra London med
delelse til gruppen om nedkastning af våben. De har faet til opgave at skaffe nogle 
lægter til brug ved transporten af våbnene, og tager af sted efter mørkets frem
brud, for at skaffe dem fra en nærliggende tømmerplads. Nedkastningspladsen 
ligger ved godset Benzonsdal sydvest for Tåstrup. Pladsen har kodenavnet "Fri
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da", og den sidste meddelelse, de tre hører i radioen fra London, er "Hilsen til Fri
da".

Kjeld Sivertsen er begravet på Egebjerg Kirkegård, hvor han er opvokset ved 
morforældrene, som søn af en ugift moder på 17 år. Morfaderen er tømrermester i 
Egebjerg by.

"Gartner Kjeld Sivertsen. Faldet som frihedskæmper i København. Sognets bebo
ere rejste ham dette minde," står der på gravstenen.

Onsdag aften den 2. maj 1945 er der en dødsannonce i avisen:

"Vor elskede søn Kjeld Sivertsen er afgået ved døden, 24 år gammel, og begraves 
fra Egebjerg Kirke lørdag den 5. maj kl. 13,30. På familiens vegne: Cecilie Si
vertsen". Det er Kjelds mormor. Odsherreds Tidende skriver den 8. maj 1945:

”Kirken var fyldt til trængsel og et utal af kranse og buketter var sendt til båren. 
Efter salmen "Stat op min sjæl", talte Pastor Landboe:

”Kjeld Sivertsens død fortæller om unge mænd, der ville gøre noget for deres 
medmennesker”.

”Frihedskæmperen Kjeld Sivertsens gravminde afsløredes på hans 25 års fødsels
dag," står der i samme avis den 31 .juli 1945:

”Der var kommet ca. 30 mennesker tilstede, en lastbil og to personbiler med den 
afdødes kammerater fra København. Kjeld Sivertsens egen gruppe "Islev" stod 
æresvagt ved graven. Et par breve fra Kjelds kammerater til hans bedstemoder i 
Egebjerg blev læst op. Derefter talte Kjelds gruppefører "Poul", der takkede for 
godt kammeratskab og nedlagde en krans fra gruppen”.

Nis Philipsen er født på gården Bredeløkke ved Rødding, og kommer i foråret 
1944 i forbindelse med frihedsbevægelsen via Ringen. Denne socialdemokratiske 
bevægelse rekrutterer mange nye folk og ofte fra arbejdspladser. Brødrene til Nis 
- Thorvald og Ejnar Philipsen rejser til København, hvor han bliver bisat fra kre
matoriet, og de får hans urne med hjem til Rødding.

”Du faldt for Danmarks sag,” står der på hans gravsten.

Lokalbladet Dannevirke skriver den 7. maj 1945:

”Nis Philipsen var et solskinsmenneske; det havde han været indenfor hjemmets 
kreds og blandt sine kammerater. Han var en hjertegod dreng derhjemme, med en 
blød og nænsom hånd til at tage vare på det, han havde kært, og han ejede et stort 
personligt mod - også da han gik ind i frihedskampens hær. I deres midte havde 
Nis Philipsen sin plads og fandt døden sammen med 2 kammerater,” udtalte Pa
stor Svendsen ved begravelsen.
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Poul Erik Larsen ”Faldt som frihedskæmper og Danmarks sag,” står der på den 
store gravsten foran indgangen til Rødovre Kirke. Han er født i Frederikssund, 
men har boet med forældrene i København og er medlem af DKP. Når Sonja 
Carlsen kun husker to drab på Islevhusvej 14, skyldes det, at Poul blev fundet på 
Islevhusvej nr. 27. Det fremgår af kirkebogen for Rødovre. Københavns Byret i 
1947 fortæller, at de tre er fundet på Islevhusvej 14. Men der er ingen grundige 
politirapporter på den tid. Kirkegårdsmuren rummer den fine mindeplade over de 
faldne med forbindelse til Rødovre - iblandt er de tre frihedskæmpere fra Islev.
De dømte
Retssagen er langvarig og kompliceret. Ib Gerner Ibsen, Helmuth Valdemar Mor
tensen og Egon Harry Ibsen fra Schiøler-gruppen kendes skyldige i drabene, og 
dømmes samtidig for mange andre grove lovovertrædelser. De straffes på livet. 
Andre medlemmer af gruppen idømmes lange fængselsstraffe. Helmuth Valdemar 
Mortensen - 29 år - henrettes ved skydning fredag den 25. november 1949 kl. 
01.00. Ib Gerner Ibsen - 27 år - henrettes ved skydning samme dag kl. 01.30. 
Den sidstes bror Egon Harry Ibsen er idømt livsstraf, men benådes den 25. no
vember 1949. Han lever indtil 2002.

Med eller uden ’s’ ?
af Helge Baun Sørensen J/Gø)
Mon du har tænkt over, hvornår man anbringer et 's' midt i et ord?
Man kan ikke sige en papirskurv eller en atomsbombe, da det både lyder meget 
barnagtigt og meningsforstyrrende. Men man siger murstensvæg og en køb
mandsbutik.
Det hedder rødvinsglas, men vinglas, og det hedder rødkålshoved, men kålhoved 
og lukkelovsforslag, men lovforslag. Men der er mange undtagelser, som forvirrer 
begreberne. Feks hedder det hyldebærsuppe og fodboldbane uden s. Er det til at 
finde ud af? Næh.
Det hedder Gentofte Kommune, Rudersdal Kommune, Esbjerg Kommune - men 
Københavns Kommune. Den vil åbenbart meget gerne være forsynet med det 's', 
måske fordi den som hovedstad synes den er vigtigere, hvem ved?
I forbindelse med vej navne synes det som om 's' anbringes på steder, hvor sam
menhobningen af konsonanter skal glide bedre. F.ex Lindholmsvej eller Lillien- 
dalsvej. Men der findes jo osse Havdrupvej og Tuborgvej uden 's' i midten. I 
Brønshøj ligger Næsbyholmvej. I Vallensbæk har de Næsbyholmsvej. På Christi
anshavn ligger Burmeistergade, som en lokal beboer udtalte sig om: 'Det kan godt 
være det hedder det, men jeg har altid boet i Burmeistersgade'.
1 sprogkredse kaldes det for et fuge-s. Hvis nogen har lyst til at studere videre. 
Viden-baseret eller videns-baseret ? Tomsgårdvej eller Tomsgårdsvej ?
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Spørgehjørnet

Højenhald
Til Lokalhistorikeren.

Mon I lokalkendte kan hjælpe med at stedfæste ca. hvor maleren Hans Knudsen, 
1865-1947, stod i 1895, da han malede dette? Stedbetegnelsen er anført bag på 
maleriet; der står Ellemosen bagved Bellahøj. Størrelsen er 72 x 102.

Med venlig hilsen, Sven E. Østergård, www.maleriArkivet.dk

Kære Svend Erik

Jeg har kigget meget på det maleri fra 1895 og det, der dér forvirrer mig, er nav
net Ellemosen. Det er der ikke noget der hedder i Brønshøj eller i nærheden af 
Bellahøj.

Derimod kan det ligne Degnemosen på østsiden ved udløbet ud til Utterslev Mose 
ved nuv. Bellahøjparken mod gårdene ved Brønshøj Gadekær, som ses i baggrun
den. Det er lige før udstykningen til parcelhusgrunde begynder.
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Ellemosen referer mere til Dyssegårdskvarteret i i Gentofte med Ellemosevej. 
Men Bellahøj synes mere rigtig stedangivelse end Vangede (Dyssegårdskvarteret) 
i Gentofte.

På et kort fra 1906 er der blevet bygget på Højenhald området. Det ligger også 
tættere på Degnemose Allé end Brønshøj Gadekær. Det tyder på, at der har været 
en mølle dér, men i vores litteratur har vi ikke noget udsagn om det. Jeg tror, der 
er en bog om de Københavnske møller, og dér kan det måske være nævnt. Når 
Husum og Bispebjerg har deres mølle, så skulle Brønshøj vel også have sin mølle.

Med venlig hilsen, Christian Kirkeby, Lokalhistorisk Selskab
•

Kære Christian.

Tak for dit svar.

Degnemosen ser ud til at kunne passe med møllens beliggenhed, som jeg formo
der stod ved Højenhald / Svenskerlejren-området, - kan det ikke passe, at der stod 
en mølle dér i 1895?

v.h., sven e
•

Kære Sven

Det er jeg enig i og med Julianehåb, som er forgængeren til nuv. bygning med 
Brønshøj Bibliotek.

Hilsen, Christian Kirkeby
•

Grønnegården
Hej lokalhistorie

Jeg bor i Grønnegaarden, der ligger ud til Borups Alle i Nordvest.

Sammen med nu afdøde Poul Lindebjerg Jensen har vi igangsat et arbejde med at 
fortælle vores 90-årige historie.

Blandt andet i jeres bøger og gennem Pouls interesse for lokalhistorie kan vi se, at 
der er skrevet meget om kvarteret, men ikke noget om ejendommen inde bag mu
rene.

Vi har spurgt mange steder incl hos KAB, om der findes noget, men svarene har 
været negative.
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Vi er så heldige, at der er flere beboere, der kan historier fra 1924 og frem, men 
ville gerne vide noget om grundstenen. Kan I hjælpe med det?

Inden årets udgang vil vi gerne kunne udgive nogle af de indsamlede billeder og 
historier i en bog eller et hæfte, kan vi hente hjælp og vejledning hos jer?

Vi er i gang med at indsamle materiale, og skriver historierne i et Word dokumen
ter, og der bliver nok omkring 100 150 sider i A5 format.

Med venlig hilsen, Lillian Rasmussen, lillian@gronnegaarden.net 
Historieudvalget i Grønnegaarden
•

Kære Lillian Rasmussen!

Jeg har nu haft et møde med dig og Kurt Larsen fra Grønnegårdens Historieud
valg vedrørende jeres bogprojekt om Grønnegårdens historie, og vi har mailet en 
del sammen. For læsere af ”Nyt fra Lokalhistorien” resumerer jeg forløbet.

Vi har drøftet forskellige aspekter af ejendomshistorien - også på baggrund af vo
res egne skriverier, hvor jeg viste vores kompendier nr. 7A, 9A og 14.

Jeg har fortalt om vores viden ud fra kompendierne, og I fortalte om forskellige 
episoder gennem de 94 års historie. Vi gik gennem jeres gård og talte om forskel
len på Borups Allé lejlighederne og Kærsangervej. I øvrigt er man i ejendommen 
ved at fa udskiftet “vinterhaverne” ud til Borups Alle, hvor forhaverne forsvandt 
med Borups Allé udvidelse med bygningen af Hareskovvejtunnellen; oven på dis
se udbygninger i stuetagen har 1. sals lejlighederne fået altaner. Ejendommen hø
rer under KAB's Parlamentariske Selskaber, som er opført efter nogle særlige 
regler;(der føres således en separat venteliste for disse boliger).

Så det er en spændende historie, I er i gang med, og vi var enige om, at det var 
vigtigt at have de konflikter med i historien, som også var der. I har indsamlet en 
del billeder i jeres samtaler med ældre beboere og fra de forskellige offentlige ar
kiver.

Jeg fremviste vores bog nr. 30: Åer, render og soer, vandforsyning og losse
pladser. Man syntes, at formatet var godt og med tekststørrelse 12 på New Times 
Roman. Så I vil producere en bog i samme størrelse. Med de 140 boliger regner I 
med at skulle bruge 200 eksemplarer.
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Gamle Gadelandet
Kære Bo Öhrström.

Jeg faldt over dit navn på internettet i forbindelse med det gamle Husum.

Jeg er født umiddelbart ned til den gamle branddam, som lå ved Gamle Gadelan
det og måtte flytte derfra, da busremisen skulle etableres tilbage i 1970.

Jeg husker det som en fantastisk tid, trods det gamle hus med lokum i udhuset og 
kun 1 kakkelovn.

Vi boede umiddelbart ud til en eng, som lå overfor branddammen, og jeg erindrer, 
at jeg løb op til 'Is-Andersen' og købte is om sommeren.

Husker også en nat, hvor nabo-huset brændte, det lå så vidt jeg husker, også lige 
ned til/overfor branddammen.(nok i 1969)

Desværre har jeg ingen billeder fra min opvækst der.

Ligger I inde med billeder fra området?

Jeg ville gerne kunne vise mine børn hvor jeg er opvokset:)

Med venlig hilsen, Ib Kjeldgaard
•

Kære Ib Kjeldgaard

Jeg har også samlet billeder fra den gamle Husum Landsby som du kan se på det 
vedhæftede fra dem i farver fra omkring 1970.

Jeg er opvokset i Voldparken i 1950'eme og gik daglig gennem landsbyens for
skellige gader. Jeg håber, at vores bestyrelsesmedlem Helge Baun Sørensen kan 
lave et fælles møde. Jeg er ved at skrive Husums historie og vil gerne have flere 
indput. De farvelagte billeder var nogle jeg ved en tilfældighed har fået fat i.

Christian Kirkeby, bestyrelsesmedlem i Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Hu
sum og Utterslev. Tlf. 25 46 89 17
•

Kære Ib Kjeldgaard

Jeg har netop haft fat i en A4 mappe med billeder fra det gamle Husum, hvor der 
bl.a. er fotos af gadekæret og husene omkring.

Den er p.t. i Rytterskolen på Brønshøj Torv.

14



Vi kan lave en aftale på et tidspunkt i vores nye arkiv i Pilegården, hvor du kan 
kigge hvad der er.

Skriv mig dit tlf.nr. nu, så laver vi en aftale.

Med venlig hilsen, Helge

Helge Baun Sørensen, Medlem af bestyrelsen
•

Korsager Skole
Torsdag var jeg i Husum i anden anledning og fik lyst til at besøge min 
barndommens gade Stenmaglevej Nr. 89, og jeg var så heldig at blive inviteret 
indenfor

Det var en mærkelig og nostalgisk oplevelse, tænk at man kunne bo to voksne og 
syv bøm 5 drenge og to piger i så lille en lejlighed.

Det var juni 1942 og jeg var bare 3 mdr.gammel. Vi kom fra Absalonsgade 5. sal, 
Kbh. V, hvor jeg blev født d.30/3 Så det var noget af en forandring at flytte helt 
ud på landet.

Da jeg nu var her måtte jeg lige se til min gamle skole Korsager skole.

1949 skulle jeg så starte med at gå i skole. Det var på det tidspunkt noget af et 
voveligt eksperiment!

Skolen var under opførelse, så det første år var der kun plads til 1ste Klasser, og 
det helt nye var, at man ville forsøge med blandet klasser, altså piger og drenge i 
samme klasse.

Det er mig lige til højre for søjlen!

15



Ikke alene havde vi gymnastik sammen, men vi gik også alle sammen i bad efter 
gymnastikken.

Bemærk lige hvor mange elever der var (33) og kun én klasselærer, men dengang 
havde vi respekt for de voksne, og vi talte alle sammen dansk, så det gjorde det 
noget nemmere.

Nu var det så heldigt at døren ikke var låst, så jeg smuttede indenfor, for at 
genopleve gamle minder.

Hold da op, jeg skal lige love for at skolen havde vokset sig større med 
knopskydning, og en enkel vorte.

Da jeg gik ud af skolen 1956, var der ikke første sal, så det var måske ikke så 
underligt jeg ikke kunne finde rundt.

Heldigvis mødte jeg en flink og køn skolelærer, der tog sig tid til en lille 
rundvisning.

Det var en stor og glædelig overraskelse at se malerierne på aulaens søjler var 
bevaret, selv om de godt kunne trænge til en opfriskning.

Kunstneren sad og malede ræve i en ærtebælg, da min meget dygtige tegnelære 
kom forbi,

Ha! skal det være kunst? Det kan jeg lave meget bedre sagde han! Kunstneren så 
på ham og svarede: Det er meget muligt, men kan De få det samme for det?
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Jeg har været inde på skolens hjemmeside, og her savnede jeg nogle relevante 
oplysninger som:

Hvem er arkitekten som har tegnet skolen? Hvornår blev den opført? Og ikke 
mindst, hvem har malet på søjlerne? Det har jeg spekuleret længe over. Hvis 
nogen kunne give mig svaret på det, vil jeg blive glad.

Nu skal dette ikke opfattes som en meget for sent afleveret fristil I men hvis 
fagligheden stritter, vil jeg ikke have noget imod den bliver rettet og karakter 
givet, med en masse røde streger, det er jeg så vant til, husk at den højeste 
karakter dengang var ”UG”, hvilket jeg aldrig har opnået, for som min klasselære 
sagde: Erik! Det eneste fag du er rigtig ”stiv” i er gymnastik.

Med ærbødig hilsen og tak til Læreren, og skolen for en god tid.

Erik Kjelin, Kildevænget 22 Meløse 3320 Skævinge, 48210294 
•

Kære Erik Kjelin

Det er herlig læsning om dine oplevelser og betragtninger - både i fortid og nutid - 
i forbindelse med dit Husumbesøg.

Din gode huskeevne kommer specielt frem ved dit referat af ordene mellem 
tegnelæreren og kunstneren på Korsager skole i 1950’erne.

Det er den sækkepibespillende multikunstner Mogens Zieler (1905 - 1983), der 
har malet på søjlerne i Korsager skoles aula.

I en lille publikation, udgivet i 1964 i anledning af en Mogens Zieler-udstilling i 
Århus, er under Zieler-udsmykninger nævnt:

Korsagerskolen, Husum
Danske dyr i danske planter, 1952

Bekostet af Københavns komm. Kunstfond
Der er ialt 8 firfladede søjler med dekorationer i en højde på 170 cm.

Jeg har ikke umiddelbart kunnet finde oplysninger på ”nettet” om Zieler- 
udsmykningen på Korsager skole.

Men ved at google "Mogens Zieler” er der masser af informationer om den 
spændende kunstner.

Horsens Kunstmuseum har en meget stor samling af Mogens Zieler’s malerier og 
tegninger m.m. Det kan være en idé at kontakte museet, som kan findes på 
www.horsenskunstmuseum.dk og spørge, om museet har informationer om 
udsmykningen på Korsager skole.
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Erik Kjelin, dine spørgsmål om hvilken arkitekt, der har tegnet skolen, og hvornår 
skolen er opført vil du fa besvaret af Christian Kirkeby - også bestyrelsesmedlen i 
Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev.

Du er velkommen til at vende tilbage til mig vedrørende Mogens Zieler.

Med venlig hilsen

Karen Højgaard, bestyrelsesmedlem i Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, 
Husum og Utterslev. 
•

Kære Erik Kjelin

I fortsættelse af Karen Højgaards besvarelse skal jeg hermed sige at skolens 
opførelse sket i perioden 1949 til 1951. Her i 2013-14 er skolen blevet udbygget 
med et par klassespor med med 2 stk toetager længer ud mod Grevingevej på 
skolens boldbaner med værkstedsfaciliteter. Der er en anden form for 
undervisning

Christian Kirkeby
•

Et lykkeligt besøg på Borrebyvej
Til lokalarkivet

Måske kan dette ikke lade sig gøre, men det drejer sig om, at min lige afdøde ko
nes onkel og tante boede på Borrebyvej for ca. 40 til 45 år siden. De havde købt et 
hus der.

Nu ville jeg så gerne vide, hvad nummer de boede i på Borrebyvej, det har jeg 
fuldstændigt glemt, og kan ikke se det i vores gamle telefonbøger.

Det var kaptajn Gunnar og Eva Birch, der havde hus der. Hvis 1 ville have den 
ulejlighed med at hjælpe mig med at finde ud af, hvilket hus nr. det var de boede i 
på Borrebyvej, så ville jeg være yderst taknemmelig.

Med de venligste hilsener, Louis
•

Kære Louis

Jeg fandt den gamle Bellabog fra 1974/75 i reolen og der var bid med det samme!

Som du kan se af vedhæftede, boede de Borrebyvej 59.

mange hilsner

Helge Baun Sørensen
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Kære Helge
Synes jeg vil kvittere for jeres hjælp, med oplysning om, hvorfor det var så vigtigt 
for mig at fa dette nr. på Borrebyvej.
Det kan også muligvis være, I trækker på smilebåndet, og måske synes jeg er en 
gammel sær en.
Det hele drejer sig om min kone, Germaine, der til min og min søns meget, meget 
store sorg, lige er gået bort, da kræften var for voldsom til, at hun kunne kæmpe 
imod, selvom hun slet ikke var parat til at dø. (Germaine er et fransk navn og ud
tales: Shermæne). Hun var lige så skøn, dejlig, og kærlig et menneske som hendes 
navn.
Vi har været sammen i 50 dejlige år. Jeg så hende rigtigt for første gang på Borre
byvej 59, hvor jeg opsøgte hende. Hun boede en fjorten dages tid hos sin tante 
Eva, da Evas mand Gunnar som kaptajn var ude at sejle på verdenshavene. I hele 
mit liv, vil jeg aldrig glemme den efterårsaften  jeg opsøgte hende der i nr. 59.
Da jeg bankede på døren, åbnede Germaine den og var glad for at se mig, og bød 
mig velkommen. Hun sagde, at hendes tante Eva var ude til middag hos nogle be
kendte. Hun lavede the, og vi spiste nogle småkager til, kan jeg huske.
Tiden gik hurtigt, og pludselig kunne vi høre yderdøren blive åbnet. Da sagde 
Germaine: "Det er min tante, der kommer hjem." Døren ind til stuen hvor vi sad, 
blev åbnet, og ind trådte hendes tante, som ikke havde faet sin frakke af. Den 
stødte hun af skuldrene, så den gled ned på gulvet. Germaine nåede lige at præ
sentere mig, før hendes tante gik rask hen over gulvet imod mig, som hun omfav
nede og gav mig et stort kys på kinden, idet hun sagde: "Dem kan jeg godt lide."
I mit dengang unge liv, havde jeg aldrig prøvet at fa sådan en dejlig velkomst.
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Da vi var blevet gift og ofte kom til fester hos Eva og Gunnar, indså jeg hvor vid
underlige mennesker de var. Hun var, som I nok kan høre, meget udadvendt, ime
dens Gunnar ikke sagde så meget, men når han gjorde, var der vægt bag hans ord. 
Han stod for mig, som en rigtig gammel kaptajn. Det siges, at han var meget af
holdt blandt søfolkene ombord på de skibe, han var kaptajn på. Det tvivlede jeg 
ikke på.

Tit tænker jeg på, at hvis jeg ikke havde opsøgt Germaine den efterårsaften, (men 
jeg skal indrømme jeg var lidt nervøs) så var mit liv ikke blevet så vidunderligt, 
som det blev. Hele mit liv er gået så hurtigt, og nu føler jeg det er slut, nu Ger
maine ikke er her mere. Livsglæden er væk.
Hvis I ser en ungdommelig ældre 81 -årig herre stå foran huset i længere tid og 
kikke på huset, så er det mig, der står og tænker tilbage i tiden, på alle de dejlige 
minder fra dengang.

Jeg kan godt se på Google maps, Street View, at huset er forandret. Dengang 
kunne man se murstenene, nu er der lagt træ udenpå kan jeg se, men indgangsdø
ren og vinduerne sidder som dengang.
Det er jo lige før dette bliver til en længere lokalhistorie, så nu stopper jeg, men 
takker igen for jeres hjælp.
Med venlig hilsen, Louis

Det borende X
Kære Bo Orstrom
Jeg arbejde på en bog om det borende x.
Har fundet meget om hans periode som pengeskabstyv, men jeg mangler informa
tion om, hvor han boede, og hvad han lavede indtil da.
Min mor og far har stædigt hævdet, at han boede på Edelsmindevej i Brønshøj, 
hvor vi kommer fra, men jeg kan ikke finde nogen sammenhæng mellem Julius 
Framlev og Brønshøj. Derimod kan jeg se, at han har haft en frugtplantage i Vær
løse.
Det ville være mig til stor hjælp, hvis du havde lidt oplysninger eller litteratur an
gående x-et i Brønshøj.
På forhånd tak for hjælpen.

Lise Søelund, idéhistoriker og forfatter.
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Kære Lise Søelund

Det borende X blev anholdt i maj 1931 og døde få år senere. Edelsmindevej i 
Brønshøj, nær Sonnerupvej, eksisterer så vidt jeg kan se ikke på det tidspunkt. I 
1930'erne er der gevaldig grøde i bydelen, hvor Brønshøj Kro rives ned, de store 
karreer ud til Frederikssundsvej bygges og de udstrakte villakvarterer skyder op. 
Op gennem 30'erne opstår det omfattende vejnet i bydelen, som førhen var mar
ker. Håber det kan bruges.

Hvornår flyttede I selv til Edelsmindevej?

med venlig hilsen, Helge Baun Sørensen
•

Kære Lise Søelund.

I fortsættelse af vores bestyrelsesmedlem i Lokalhistorisk Selskab Helge b. Sø
rensen kan jeg fortsætte lidt lokalhistorie. Ikke så meget med Det borende X som 
person, men mere med området mellem Brønshøj og Husum. Så derfor har jeg 
skrevet en lille artikel om hvor grænsen går mellem Brønshøj og Husum, den 
gang og i dag. Det er altid spændende at en af landets berømteste kriminelle per
son har udgangspunkt i Lokalhistorisk selskabs område. Jeg synes at det sjovt at 
få skrevet om det område og ved hjælp af lokalhistorien at sætte de grænser. Lo
kalmæssigt kan man godt fare lidt vild med de ændrede vejnavne og vildledende 
postnumre. Husum er ikke Brønshøj.

Venlig hilsen , Christian Kirkeby, bestyrelsesmedlem i Lokalhistorisk Selskab for 
Brønshøj, Husum og Utterslev.
•

Efterlysning
Kære Bo Ohrstrom!

På vegne af DemensCentret Pilehuset i Bystævneparken vil jeg spørge: Er det 
muligt at finde et foto af en facade fra en tidligere fotoforretning i nabolaget. 
Helst en lidt ældre type.

Vi er i gang med at etablere et fotooplevelsescenter, udformet som en forretning, 
til brug for demente.

Kan man købe diverse bøger omkring lokalhistorien, og hvor?

Torben Juul Hansen

Demenscentret Pilehuset, Bystævneparken 2, tlf. 38 27 40 90
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Kære Torben Juul Hansen

Omkring køb af diverse bøger om lokalhistorien kan jeg henvise til Selskabets 
website: http://www.lokalhistorie-bhu.dk/. Her findes Selskabets udgivelser og 
vejledning om køb. Supplerende kan du i Google søge på "lårs cramer-petersen 
bøger". Her vil du kunne se web boghandler, der kan levere lokalhistoriske bøger 
skrevet af Lars Cramer-Petersen m.fl.

Venlig hilsen, Bo 
•

Mangfoldigheden på Bispebjerg
Kære Bo Ohrstrbm

Jeg har fundet din mailadresse på hjemmesiden for Lokalhistorisk Selskab for 
Brønshøj, Husum og Utterslev.

Jeg skriver til dig i forbindelse med et forskningsprojekt om mangfoldighed i Kø
benhavn, som vi arbejder med på Statens Byggeforskningsinstitut. Vi bruger nem
lig Bispebjerg som casestudie-område. Så vidt jeg kan se på jeres hjemmeside, 
hører Bispebjerg (dvs. Emdrup, Utterslev og Kbh. NV) også til jeres lokalområde.

Forskningsprojektet skal udmønte sig i en række rapporter om mangfoldighed i 
Bispebjerg i dag, men som en del af rapporterne vil vi gerne lave en beskrivelse af 
Bispebjergs historie. Jeg vil derfor høre, om du kan hjælpe mig med at finde no
get materiale til at lave denne beskrivelse.

Jeg er hovedsageligt interesseret i de sidste ca. 100 år, hvor Bispebjerg som egent
lig bydel har eksisteret, og jeg vil gerne inkludere alt lige fra befolkning og er
hvervsliv over bebyggelse og naturområder til politiske og økonomiske forhold.

Kan du guide mig til hvilke bøger, hæfter eller andre udgivelser, der kunne være 
relevante? Og har I eventuelt nogle liggende, som det ville være muligt at låne i 
en periode?

Du må endelig sende mig en mail eller ringe, hvis du har spørgsmål. Du kan evt. 
også læse mere om forskningsprojektet, der hedder DIVERCITIES, på hjemmesi
den: http://www.urbandivercities.eu. (Siden er på engelsk, fordi projektet kører i 
flere forskellige byer rundt om i Europa.)

På forhånd mange tak for din tid og tak for hjælpen.

Mange venlige hilsner, Anne W. Beckman
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Kære Anne W. Beckman!

På vores hjemmeside kan du se vores litteraturliste. Dér er der også omtale af alle 
vores udgivelser, både bøger og “kompendier”. Alle vores udgivelser kan lånes på 
bibliotekerne.

Vi kalder bydelen for Bispebjerg-Nordvest; den omfatter hele postdistrikt 2400 
København NV (historisk ned til Godthåbsvej og i dag til Hvidkildevej med Bel- 
lahøjgård. herfra til Godthåbsvej er det Grøndal, et kvarter i Brønshøj, dele af 
postdistrikt 2100 København 0, det vestlige Emdrup med Ryvangens Naturpark 
med Rymarksvænget. Hverken postdistrikterne eller kommunens inddeling i by
dele fra især 2007 følger de topografiske forhold, som folk for det meste følger 
sig tilknyttet.

Vores beskrivelse har vi i fire bøger, nemlig: Notat 8) Utterslev, Fra landsby til 
åndehul i Storbyen, Notat 10) Fra Utterslev Mark til Nordvestkvarteret, Notat 23 
Bispebjergkvarteret, hvor det meste blev en del af Nordvestkvarteret, Notat 25) 
Emdrup og Oppe på Bjerget - Om bygningen af Grundtvigskirken, etableringen 
og udviklingen af Bispebjerg Hospital og Kirkegård. Desuden delvis vores bog 
om Notat 27: Folmer Bendtsen - En maler i Nordvest.

Desuden kan jeg fremhæve vores mange erindringsskrifter o.lign., som Notat 13) 
Erindringssamtaler fra Utterslev - Notat 7A: Møntens Historie - Fra kommunal 
ejendom til andelsboligforening. - Notat 9A: Klokkegården 1939-1999 - En FSB 
ejendom og dens Haveanlæg historie. - Notat 18: Maleren Per Kirkeby: Min 
Barndom i Bispebjerg og i Voldparken - Notat nr. 26: Historiske personer i Bi
spebjerg-Nordvest. - samt Notat 1A: Hvad er bydelen Bispebjerg? Notat 30: 
handler delvis om Bispebjerg-Nordvest, men er mest vandløb og lidt om kloake
ring

Udover det findes der to kommunale bøger: Nemlig fra bispetid til borgertid og 
især København Før og Nu Bind VI og København - De indlemmede Distrikter 
Byplansmæssigt Udvikling 1901. De kan kun lånes på bibliotekerne, hvis de end
da ikke kun er i håndbibliotekerne

Desuden er der fra Brønshøj Museum (der er nedlagt) bøger af Lars Cramer Pe
tersen: Frederikssundsvej-Fra Lygten til Brønshøj Tivoli og Asger Fog Fra 
Landsby til Storbyforstad, men den sidste er mere landsbyhistorie. Kan kun lånes 
på bibliotekerne.

Christian Kirkeby
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Kære Christian Kirkeby
Mange tak for din mail og for forslagene til relevant litteratur. Jeg har skimmet 
den liste, du sendte, igennem, og jeg synes, at der er rigtig mange interessante ud
givelser på den, især nr. 8, 10 og 23. Jeg forsøger at finde dem på et bibliotek og 
læse nærmere, men jeg vil meget gerne have mulighed for at kontakte dig på et 
senere tidspunkt for at høre mere og eventuelt vise dig det materiale, vi udarbej
der om Bispebjerg. Vi arbejder videre på den historiske beskrivelse af området re
sten af året samt i foråret 2015, så det har et forholdsvis langt tidsperspektiv.
Mange tak fordi du har lyst til at bruge tid på at hjælpe os, og tak for tilbuddet 
om, at jeg må kontakte dig.
Med venlig hilsen, Anne Winther Beckman
P.S.: Hvis du har lyst til at se nærmere om projektet, kan du gå ind på dets hjem
meside http://www.urbandivercities.eu. Her kan du bl.a. finde beskrivelser af pro
jektet (der kører i 14 europæiske byer i alt) samt downloade den første rapport, 
der er udkommet, om København (den handler dog hovedsageligt om politisk sty
ring og håndtering af mangfoldighed i København og behandler ikke Bispebjerg 
specifikt).
•

Litteratur om Brønshøj
Hej...
Jeg tillader mig at skrive til dig, da min far er meget interesseret i området om
kring Brønshøj. Han er født i Brønshøj i 1933, og boede der i ca 13 år, inden han 
med familien flyttede tilbage til Jylland hvor de kom fra. Da han jo boede der un
der krigen, hvor de også havde en frihedskæmper boende, har tiden betydet meget 
for ham. Kan du evt anbefale noget materiale/bøger som jeg kan give ham?
På forhånd tak.
Mvh. Annette Jøhnke, Solbærhaven 91, 8520 Lystrup

Kære Annette
Til en god begyndelse kan du kigge på vores hjemmeside, som har et fint udvalg 
af læseværdige bøger om Brønshøj m.m.
Bøgerne kan du låne på biblioteket, og hvis ikke, så vend endelig tilbage.
Kig her: http://www.lokalhistorie-bhu.dk/bliv-medlem
Måske kan den lille bog "Langs Frederikssundsvej under besættelsen og befriel
sen 1940-45" bruges. Udg. Lars Cramer Petersen.
med venlig hilsen, Helge Baun Sørensen
Rentemestervej
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Hej, lokalhistorie
Jeg undrer mig over navnet på Rentemestervej. Er en rentemester en bankmand 
eller betyder det noget helt andet?
Venligst, Jørgen Henriksen

Kære Jørgen!
I modsætning til mange andre vejnavne med stillingsbetegnelser i Nordvest Kvar
teret, er Rentemestervej opkaldt efter en bestemt person, som jo altså var rente
mester, d.v.s. finansminister. Det er Jørgen Vind, 1593-1644, der dyrkede flere 
forskellige karrierer i løbet af sit korte liv. Sin boglige uddannelse fik han i Sorø 
og ved universiteter i Tyskland, Schweiz og Frankrig, hvorefter han noget overra
skende gik i hollandsk krigstjeneste.
Efter en tid som dansk soldat i Kalmarkrigen rejste han til udlandet, og da han 
kom hjem igen, blev han kontormand i statsadministrationen. En af hans opgaver 
her var at undersøge den vidtløftige Herluf Trolle Daa’s embedsførelse oppe på 

Island. Det var lige noget for ham at sejle derop, så 
han besluttede sig til at blive sømand og sejlede nu 
som kaptajn på Rusland og Tyskland. Det er jo godt at 
sejle, når man selv hedder Vind. Fra kaptajn avance
rede han på forunderlig vis til godsejer og finansmini
ster - eller altså rentemester - og derefter rigsråd og 
gesandt. 1 sidstnævnte egenskab rejste han til Stock
holm for på Christian den Fjerdes vegne at mægle 
mellem svenskekongen og den tysk-romerske kejser. 
Det var ingen succes, så han tog hjem igen uden at si
ge farvel og måtte nu se sig om efter noget andet. Og 

da han ikke havde prøvet at være admiral før, lod han sig udnævne til rigsadmiral, 
som er den højeste rang inden for flåden. Derefter blev han generaladmiral, som 
er den a//erhøjeste rang inden for flåden. I 1644 deltog han i søslaget på Kolber
ger Heide på skibet Patientia, der betyder Tålmodighed. Ordet Patientia minder 
nu også om patient, og da han var blevet skudt i knæet under slaget, besluttede 
man at sende ham og andre sårede hjem med dette skib. At blive skudt i knæet ly
der slemt, men ikke katastrofalt. Men det var det dengang. Sårfeber og betændelse 
slog flere ihjel, end fuldtræfferne gjorde, og Jørgen Vind døde to uger efter.
Tolv år før havde han faet bevilling til kronens gård i Utterslev, så derfor blev ve
jen dér hen til kaldt Rentemestervej. Det gør den så den dag i dag.
Venlig hilsen, Thomas Viggo Pedersen

Emdrup Sø
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Hej, Lokalhistorie,

Hvad er det officielle navn: Lundehussøen eller Emdrup Sø?

Venlig hilsen, Christina Nilsson

Hej Christina!

Svar: Emdrup Sø. Den er en kunstig opstemning af vandet fra Søborghusrenden 
og Gentofte Rende. Den har aldrig officielt heddet Lundehussøen, selv om man 
ofte ser det mere uofficielt. På Kongevejen, som nu er motorvej, lå der fra omkr. 
1600 tæt ved søen en opsynsbygning og kro, som hed Lundehuset, og så var det jo 
nærliggende at bruge navnet Lundehussøen. Det har kun været en lokal betegnel
se og kun de sidste to hundrede år. Dog findes formen Emmendrup Lunds Søe al
lerede i 1647.

Emdrup Sø er opdæmmet og således ikke nogen gammel sø. Dens navn kendes 
først fra så sent som 1624. Man lukkede dens naturlige afløb gennem Rosbækken 
for at lede vandet gennem Lersøen, Lygteåen og Ladegårdsåen ind til København, 
hvor det drev vandmøller, skaffede frisk drikkevand og sørgede for høj vandstand 
i voldgraven omkring Kastellet.

Ovre på den anden side af motorvejen kan man se et voldsomt fald i terræn’et, 
som viser, hvor meget kraft, der må have været i det oprindelige afløb gennem 
Rosbækken og ud i Øresund ved Rosbæk Møllegård, der siden fik navnet Vartov.

Venlig hilsen, Thomas Viggo Pedersen

Ubesvarede spørgsmål
- kan læserne svare?

Jeg har kommet over en antatt pillestansemaskin 
fra D.I.A.F. Vibe Mølle. Muligens importert til 
Norge av Per J. Lindgaard AS i Oslo. Det jeg nå 
lurer på er antatt alder på denne maskinen og en 
eventuell verdi. Håper du kan hjelpe meg med 
dette.
Legger ved noen bilder som viser maskinen
Arvid Michalsen, Husebysletta 43, NO 3414 
Lierstranda

Vandrerhjemmet
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Hej, både min hustru og jeg kommer fra Vanløse og forleden under en samtale om 
nogle arrangementer, som vi har deltaget i på Bellahøj Vandrerhjem så som spej- 
derjazzklub, og juletræsfest vidste ingen af os, hvornår vandrerhjemmet er bygget, 
og det er grunden til min henvendelse til historisk selskab, for det må I kunne for
tælle os
Med venlig hilsen, Leif Thurøe
•

Søborghus Kro
Min 3 gange tipoldefar - Frants Nielsen Schade, - var kromand i Søborghus kro 
fra ca. 1790. Jeg skriver til dig, - da jeg gennem nogle år, har været i gang med at 
skrive min slægtshistorie - og er interesseret i at finde så mange oplysninger som 
muligt, om mine aner.
Ved du hvor længe Frants havde kroen - og findes der noget historie om Frants og 
hans familie i arkivet? Jeg kender til brevet, fra ”kommissionens syn af Søborg 
mose”, som er dateret 26 april 1798 - hvor Frants Schade er nævnt som fiskefor
pagter og kromand. Jeg har lånt bogen ”Frederiksborgvej, fra ”navnløse” til Sø
borghus kro” - men her er ingen oplysninger at hente om familien.
Jeg vil blive meget glad og taknemmelig, hvis du kan hjælpe.
Venlig hilsen Karen Egeskov.
•

Hospital i Brønshøj?
Hej.
Jeg har en idé om at have læst et sted, at den nuværende Brønshøj skole oprinde
ligt har været et hospital. Passer det og findes der evt billedmateriale fra den tid?
Mvh Rikke Kjølsen
•

Skodagrunden
Hej.
jeg sidder og er igang med at skrive en opgave om Lygten historie, jeg skal også 
skrive noget om Skodagrunden, men jeg kan desværre ikke finde noget historie på 
den. Er det muligt, at det er noget I kan hælpe med?
Venlig hilsen Lennert Weidekamp



Ida Augusta Piplies
Jeg mangler en person i slægtlinie: navn: Ida Augusta Piplies .... gift første gang 
med navnet: Ida Augusta Busck, gift anden gang: Ida Augusta Høybye.
Ida var gift anden gang med: Fritz Sofus Christian Agerholm Høybye. Han er død 
den 8. april 1955 i Husum kirkebog (AO = side 19). Iflg. kirkebogen er efterladte 
hustru Ida Augusta Busck - født Piplies - boende i 1955 på adressen Stenløsevej 
131,1 sal. Det er ikke lykkedes mig at finde Ida Augusta død. Jeg har været på 
kbh-stadsarkiv; her havde jeg ingen held, derfor forespørger jeg jer, om I kan 
hjælpe.
Jeg søger Ida Augusta Piplies dødsdato og sted.
På forhånd tak for hjælpen. Med venlig hilsen, Jan Agerholm
•

Brugsen
Kan du hjælpe mig med, hvornår lukkede HB som lå på hjørnet af Brofogedvej og 
Frederikssundsvej. Jeg var i lære der i starten af 60’erne, dengang var det Dan
marks største supermarked.
Med venlig hilsen, Flemming Madsen
•

Modstandsbevægelsen
Min henvendelse til lokalhistorisk arkiv berører to ting:
Først om arkivet har nogen viden om, eller beretninger om den aktivitet i den 
modstandsbevægelse, der fandt sted i og omkring Utterslev under krigen 1940 til 
45.

Min far Søren Peter Knudsen drev bagerforretning på Utterslev Torv 22 fra efter
året 1932 frem til foråret 1948. Jeg selv er født 15/2 1933 og opvokset i Utterslev, 
indtil vi flyttede til Søborg i 1948.
På et tidspunkt under krigen involverede min far sig i modstandsbevægelsen, idet 
han modtog og, i sine lokaler, opbevarede større mængder våben, som var nedka
stet fra engelske fly oppe i de nordsjællandske skove omkring Hillerød. Han og 
den modstandsgruppe han var medlem af, sørgede for, at våbnene blev renset og 
klargjort, hvorefter de på forskellig vis blev afhentet og fordelt.
Dernæst om arkivet har interesse af de oplevelser, beretninger eller historier, som 
jeg kan erindre fra mine barneår og opvækst i det gamle Utterslev?
Med venlig hilsen, Ole Knudsen, Borgager 22, 2620 Albertslund
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Alfred Konstantin Hansen
Jeg håber du kan hjælpe mig i denne sag, det drejer sig om forbundsformand Al
fred Konstantin Hansen han skulle have boet i Brønshøj Kvarter i 1948, på for
hånd tak for hjælpen.

Venlig hilsen, Carsten Nørremark Larsen, E-mail Cnll963@live.dkJ 
•

Bellahøj
Kære Bo Ohrstrom

Jeg skriver til dig for at spørge om Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum 
og Utterslev mon ligger inde med oplysninger og materiale om Bellahøj fra tiden 
op til bebyggelsens opførelse og frem til de første år efter, at den stod færdig i 
1957?

Baggrunden for min henvendelse er, at jeg sammen med professor og arkitekt 
Mogens Morgen, Arkitektskolen i Aarhus og kulturformidler Jannie Rosenberg 
Bendsen fra Kulturstyrelsen er i gang med at skrive en bog, der samler bebyggel
sens tilblivelseshistorie, beskriver arkitekturen og skitserer dens fremtidige reno
vering samt giver et rids af livet i bebyggelsen gennem tiden.

Vi er i fuld gang med at lave research i diverse arkiver og mener, at Lokal
historisk Selskab også må være oplagt at spørge.

Venlig hilsen, Birgitte Kleis, arkitekt MAA
•

Søborghus Kro
Til Bo Ohrstrom: Min 3 gange tipoldefar - Frants Nielsen Schade, - var kromand 
i Søborghus kro fra ca. 1790. Jeg skriver til dig, - da jeg gennem nogle år, har væ
ret i gang med at skrive min slægtshistorie - og er interesseret i at finde så mange 
oplysninger som muligt, om mine aner. - Ved du hvor længe Frants havde kroen - 
og findes der noget historie om Frants og hans familie i arkivet? Jeg kender til 
brevet, fra ”kommissionens syn af Søborg mose”, som er dateret 26 april 1798 - 
hvor Frants Schade er nævnt som fiskeforpagter og kromand. Jeg har lånt bogen 
”Frederiksborgvej, fra ”Navnløse til Søborghus Kro” - men her er ingen oplys
ninger at hente om familien. Jeg vil blive meget glad og taknemmelig, hvis du kan 
hjælpe.

Venlig hilsen, Karen Egeskov.
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UDFLUGT til Vestegnen
af Helge Baun Sørensen
Husk at medbringe vandresko, småkager og en trappestige!

Lokalhistorisk udflugt gik i oktober måned langt udenfor sognegrænseme, ud til 
de store motorveje på den anden side af Vestvolden.

Vi mødtes på Oxbjergvej, tæt ved den store hundelufterbakke, en samlet skare af 
friske medlemmer, der i det milde og smukke efterårsvejr vandrede af sted ind 
gennem den skov, der i 1967 var en halv meter høj og nyplantet. Det var Vagn 
Simonsen, der dengang dukkede op på TV-skærmen stående mellem en række fri
ske små træer og med glimt i øjet fortalte, at der går mange år, før man kan blive 
væk i denne skov. Det kan man sagtens i dag!

Vi gik i geled hen til områdets naturseværdighed, Hvissingestenen, der er frit til
gængelig og meget synlig og tydelig på afstand. Den store sten, som er skubbet 
hertil i istiden og har lagt sig et sted, hvor den lå i vejen for fremskridtet for år til
bage. Entrepenøren begyndte så småt at sprænge den i stykker, men naturelskere 
kom styrtende og råbte holdt! Den skal bevares, fordi den er så stor. Penge blev 
skaffet, stenen blev flyttet hen, hvor den ikke var i vejen, og kan nu beskues af al
le, der har lyst. Sjællands største sten, 250 tons. 'Den største, vi kan se' - som et 
par af vore kloge hoveder bemærkede. Der kan jo sagtens gemme sig større under 
mulden.

Det første menneske, der betræder en komet. Eller er det Svend Ole Nielsen fra 
bestyrelsen oppe på Hvissingestenen? Foto: HBS
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Trappestigen hjalp et par af os op på seværdigheden, så vi kunne beskrive udsig
ten og vi kunne konstatere, at der er synlige sprænghuller i den, borede huller i 
granitten beregnet til dynamitten.

Turen gik herefter videre over den nye og meget smukt arkitektonisk formede 
gangbro over Ringvej 3. Prøv den! Over til Ejbybunkeren, der ligger godt gemt 
bag buske og træer langs med Vestvolden. Her nød vi en velfortjent kop udendørs 
kaffe med småkager i det milde vejr. Vi blev modtaget af den veloplagte rundvi
ser, museumsleder Martin Jespersen, der fortalte at alle kan komme og se Ejby
bunkeren, og at især skolebørn kommer og far et indblik i koldkrigstiden i 
1950'erne. En tid, de ingen forestilling har om.

Vi der var mødt frem husker tydeligt, hvordan en tredje verdenskrig var frygtet 
dengang Khrustjev og Kennedy var i Pressens Radioavis hver dag. Da var Ejby
bunkeren i højeste alarmberedskab med godt 30 ansatte, der udelukkende skulle 
holde øje med luftrummet over København. Nat og dag. Bunkeren ligger som da 
den blev forladt, rummene er de samme med tykke mure, ingen vinduer og spar
tansk indretning. Al udstyret er naturligvis fjernet, men lidt fornemmelse kan man 
få, når man står i Operation Room, som vi kender fra utallige krigsfilm. Generaler 
og oberster står og peger på dramatiske landkort eller blinkende radarskærme og 
tager store beslutninger.

General Gjaldbæk lægger en fornyet strategi for landtroppeme, foto HBS
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Vi fik heldigvis ikke krig dengang og de ansatte i bunkeren holdt sig i træning ved 
at sigte efter charterfly, Spies' turistmaskiner, der var på vej til Mallorca!

Der var ansat en del kvinder, de såkaldte lotter, og ingen der arbejdede i bunkeren 
måtte af sikkerhedsgrunde overfor deres ægtefælle afsløre, hvor de tog hen på ar
bejde.

Fakta: Ejbybunkeren var i brug med døgnbemanding 1954-1971. Siden blev 
kommandocentralen flyttet til Vedbæk. I 2005 blev bunkeren endeligt forladt af 
forsvaret og overdraget til Naturstyrelsen. Åben hele året, lørdag-søndag 11-16. 
www.vestvolden.dk

Billedaften
Næsten fyrre mennesker var mødt op til billedaftenen i Husum Kirkes store sal 
den 27. november for at se lysbilleder fra vores område. Mogens Buhelt og Helge 
Baun Sørensen havde hver deres udvalg af billeder og fortalte. En vigtig medspil
ler var det veloplagte publikum, som bidrog med ekstra viden og spørgsmål. Også 
Brønshøj-filmen 1924-1936 blev vist, og en deltager kunne her genkende flere 
familiemedlemmer - far, morfar, mostre, onkler, kusiner og politibetjent Frederik 
Lorentzen.

Bo Öhrström fortæller om kommende arrangementer, foto HBS
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NOTER & NYT
ved Helge Baun Sørensen
- Gamle klassebilleder. Københavns Stadsarkiv har overtaget en kæmpe samling 
af klassebilleder fra københavnske skoler. Find dine klassekammerater ved at 
henvende dig til Københavns Stadsarkiv, Københavns Rådhus 1599 København 
V Tlf.: 33 66 23 70, mail: stadsarkiv@kflf.kk.dk.

Det nyindkomne arkivmateriale føjer sig til den store samling af skolearkiver, 
som Stadsarkivet i forvejen råder over. Fra Frederikssundsvejens skole er der 
blandt det nye materiale en komplet samling af klassebilleder fra 1926-2008, for
uden mødereferater, afgangsbeviser, videoer af bl.a. genhusningen efter krigen i 
1946 og skolens jubilæum i 1984.

- Vores eget Lokalhistoriske Arkiv har de seneste år henlevet en indeklemt tilvæ
relse i et rum i Kulturhuset på Tomsgårdsvej. Pr 1. december er vi flyttet ind i nye 
lokaler i Pilegården og vi fejrer det med at holde åbent fast to gange om måneden, 
den første og tredje torsdag. De første måneder i det nye år 2015 er åbningstiden 
som følger: den 8. og 22. januar, den 5. og 19. februar og den 5. og 19. marts. Kig 
indenfor!

- Grundtvigskirken fylder rundt til næste år, 75 år. Det fejres med en række festli
ge begivenheder spredt ud over hele 2015. Hold øje med pressen.

- Blomsterhytten på Brønshøj Torv lukker d 3O.april 2015 efter mere 90 års virke 
på stedet.

Der skal bygges nyt sognecenter til Brønshøj Kirke, 800 m2 og i 2 etager, som af
løser for det gamle på Præstegårds Allé.
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- De store højdebeholdere på Bellahøj blev revet ned og fjernet i november 2013. 
De blev bygget i megatykt beton i 1907 og har ligget som et par gamle drager bag 
pigtråd og buskads i generationer og skulet ud over hovedstaden. Nu er de væk. 
Området kaldes nu Bellahøjen og er planlagt til moderne beboelsesejedomme. Vi 
får se, hvad der sker.

Københavnske Prospekter.

1914. Kig fra Degnemose Allé mod de vældige nye højdebeholdere på Bellahøj. 
Der er ingen Bellahøjhuse, og vandtårnet på Brønshøjvej er der ikke tænkt på. 

Billedteksten fortæller, at det nye vandtårn ligger ved Brønshøj Bakkegård. Bak
kegården blev revet ned i 1920'erne, hvor den måtte vige pladsen for nye etage

ejendomme på Bellahøjvej overfor den senere Rødkilde Skole.

34



Generalforsamling
i Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Utterslev og Husum onsdag den 11. 
februar 2015 kl. 19.00 i Pilegården, Brønshøjvej 17, i vores nye lokale 4 på 
første sal. Nærmere program i næste nummer af Nyt fra Lokalhistorien

Før generalforsamlingen vises Pas på Pigerne, en vaskeægte stumfilm fra 1930 
med 'Fy og Bi'. Og bl.a. Marguerite Viby som ung og naturligvis Carl Schenstrøm 
som "Fyrtårnet". Schenstrøm var en kendt indbygger i Utterslev, han boede på 
Horsebakken nr 28 og 30, idet han havde købt rigeligt ind, da Nebbegården blev 
udstykket. Han var desuden meget aktiv i sognearbejdet med at fa bygget en kirke 
i Utterslev. På ejendommen Frederikssundsvej 23 B sidder en mindetavle over 
den engang meget populære stumfilmsskuespiller. Han blev født på dette sted den 
13. november 1881.

Brønshøj Skole

Tirsdag d 24 marts 2015 kl. 17 - 19: Brønshøj Skole - rundvisning og historisk 
film. Skoleleder Camilla Ottsen viser rundt på skolen, der blev bygget i 1924. 
Derefter vises en historisk film fra 1936 om livet på Brønshøj (nye) Skole med 
skolebespisning, lærerværelse, glemmekassen, skolegården, skoletandlæge (!) og 
meget andet. Filmen varer 50 min. Vi mødes kl. 17.00 ved indgangen til skolen, 
Klintholmvej 5 2700 Brønshøj. Tilmelding: hbs@nr83.com eller 
bo.oehrstroem@gmail.com

Flotte præmier

Send din mail til formanden og vær med i lodtrækning om flotte præmier!

Vi har mailadresser på nogle af vore medlemmer, men langtfra alle.

Med mail kan vi nemt, hurtigt (og billigt) komme i kontakt med endnu flere af vo
res medlemmer og sende nyt og reminder om et arrangement.

1. Præmie: En æske luxus chokolade
2. Præmie: 2 flasker god rødvin
3. Præmie: 2 bøger fra Lokalhistorisk selskab efter eget valg, (velegnet til gaver)

Sidste frist fre d. 20. december kl. 18.00. Efter lodtrækning vil præmierne vil bli
ve bragt ud mellem jul og nytår.

Send en mail til bo.oehrstroem@gmail.com. (kun for medlemmer, hvis mail vi ik- 
ke har i forvejen)

Glædeligjul
Bestyrelsen
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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, Bjernedevej 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, Bjernedevej 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 8518, 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, Toftemosevej 35, 2650 Hvidovre, tlf. 2713 2020
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