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NYT FRA LOKALHISTORIEN udkommer fire gange om året. Eftertryk er tilladt efter 
aftale og med kildeangivelse. Bladet modtager gerne indlæg fra medlemmerne, men re
daktionen påtager sig intet ansvar, hverken for indhold eller for korrektur. Redaktion: 
Thomas Viggo Pedersen (ansvarsh.)

Forsiden:
Onkel Baun. Ole Baun var bestyrer på Fordresgård, hvor familjen flyttede ind 1897, 
og hvor de boede til 1922. Gården blev revet ned og på dens jorder skød villakvarte
rer op.
Tante Malle. Amalie Baun f. Kaae der stod i køkkenet, syltede, henkogte og lavede 
mad til familje og alle ansatte.
Godthåbsvejen set mod nordvest, i midten Grysgård, til højre Fordresgård. Akvarel 
af C. V. Nielsen 1890
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Nyt fra redaktionen
Her er et billede af Jørgen Rose, som mange 
kender på forskellig måde, og som nu efterføl
ger Jens Peter Gjaldbæk som formand for vores 
lille forening. Andre skift i bestyrelsen er også 
sket. Det kan bl.a. ses ved, at der er en artikel 
om en Baun og en anden artikel af en Sørensen.

I øvrigt minder vi om, at dette er et forenings
blad, så derfor er det medlemmerne, der skriver 
det. Send lokalhistorisk stof til redaktøren, småt 
eller stort, som det nu kan falde. Og gerne med 
billeder.
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En tak til den afgåede formand
af Anne Brix Christiansen

Dette er ikke en historisk eksakt artikel med 
kronologisk opremsning af Peter Gjaldbæks 
mange resultater for Lokalhistorisk Selskab 
(LHS) men et personligt tilbageblik på mange 
års samarbejde med Peter i bestyrelsen. Oprin
deligt kendte jeg Peter bedst fra Brønshøj- 
Husum-Tingbjerg Lokalråd, hvor han på god vis 
repræsenterede LHS, og hvor han også var med i 
forretningsudvalget. Det var også her jeg første 
gang hørte om LHS - men det var nu Asger 
Fogs bog om den forsvundne landsby Husum, 
der fik mig til at melde mig ind.

Mit LHS-samarbejde med Peter begyndte tilbage i det forrige årtusinde - nærme
re bestemt engang i midten af 1990’eme. Peter ringede og spurgte, om jeg ikke 
kunne tænkte mig at stille op til kasserer i LHS. Det havde jeg ikke lige sat tan
kerne op efter - så jeg skyndte mig at foreslå min mand, Bo Ohrstrom i stedet for. 
Han var lige flyttet til Husum, og da vi havde et ”familiemedlemskab” af LHS, så 
kunne han jo ligeså vel som jeg gå ind i opgaven - og se at lære nogle lokale folk 
og den lokale historie at kende. Bo blev kasserer, og på en eller anden mærkelig 
vis endte jeg også i bestyrelsen - vist nok året efter.

Det blev så starten til mange års samarbejde med Peter - både for Bo og mig selv. 
Peters år som formand kan opsummeres i tre hovedområder: lokalt samarbejde, 
udvidelse af ”forretningen” og deltagelse i andre lokalhistoriske foreninger såsom 
diverse arkivforeninger.

Med det lokale samarbejde
mener jeg primært det rigtigt gode samarbejde mellem Brønshøj Museums Ven
ner (BMV) og LHS, som de to daværende formænd Børge Svendsen og Peter 
Gjaldbæk tog initiativ til - og som bl.a. har betydet, at endnu flere lokale borgere 
i en årrække har været medlem af begge foreninger, og at de to foreninger har la
vet arrangementer sammen og har reklameret for hinandens arrangementer. Der
udover har Peter repræsenteret LHS både i det hedengangne Lokalråd, som 
nævnt, og i dets noget mere udadvendte og velbemidlede Lokaludvalg, hvor Peter 
har været med til at sikre bevillinger til en række lokale arrangementer af lokalhi
storisk interesse.
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Udvidelse af forretningen
er sket på mange måder: fusion med vores naboforening fra Bispebjerg-NordVest, 
etablering af arkiv(er) og en mini forlagsaktivitet. Initiativer, som Peter har været 
drivende i - og ofte har været idetager til.

Fusionen med vores naboforening gav i sin tid anledning til den del diskussion - 
for gik vi nu ud over de vedtægter, vi har? Hvordan ville en sådan forening med et 
større dækningsområde kunne fungere - ville fokus fra Brønshøj og Husum for

svinde? Heldigvis var 
der ildsjæle fra begge 
foreninger, som sikre
de, at der har været og 
jævnt hen er stort fokus 
på hele vores nye om
råde, både hvad angår 
arrangementer og skrif
ter. Vedtægtsmæssigt 
viste det sig, at vi ved 
denne sammenslutning 
faktisk i højere grad 
kom til at leve op til 
vedtægterne. I følge 
vedtægterne har vi hele 
tiden dækket området 
Brønshøj, Husum og 
Utterslev - og reelt var 
det nu Utterslev områ
det, som også kom med 
i selskabet.

Arkiverne
er en historie for sig - 
Peter Gjaldbæk fik en 
vision om, at vi skulle 
have et lokalarkiv i

Brønshøj-Husum, og at vi skulle forsøge at få dette op at stå via LHS. Det lykke
des at få lavet vedtægtsændringer, så arkivet kunne blive en realitet, og de første 
kasser med arkivalier begyndte at dukke op - disse endte i første omgang under 
formandens seng! Parallelt har Peter i flere år arbejdet med at sikre værktøjer til 
registrering og opbevaringsplads til arkivalierne. Status er desværre ikke - grun
det manglende ”hænder” - at vi har et kørende arkiv, åbent for borgerne - men 
samlingen eksisterer og opbevares sikkert, og systemet er klar til registrering af 
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samlingen, når interesserede melder sig. LHS har et mere aktivt arkiv i Bispe- 
bjerg-NordVest med en samling i Kulturhuset Bispebjerg-Nordvest, som man kan 
fa adgang til (registreringen er heller ikke her på plads endnu). Så basis er på 
plads for et lokalt arkiv dækkende hele dækningsområdet......

Da Peter Gjaldbæk blev formand, havde Nyt fra Lokalhistorien allerede eksisteret 
længe, og allerede dengang var det selskabets ”flagskib” - det tiltrak nye med
lemmer, og folk glædede sig til nye artikler - ofte skrevet af den legendariske 
Svend Olsen, som bl.a. havde et godt tag i lokalområdet og var rigtig god til at 
finde de gode historier hos ældre borgere og få dem på papir. Nyt fra Lokalhisto
rien er blevet videreført i hele Peters formandstid - og så er udgivelsesforretnin
gen ellers blevet udvidet gevaldigt. Med den ovenfor omtalte fusion med Bispe
bjerg-Nordvest kom den stribe af Lokalhistoriske Notater, som bl.a. Christian 
Kirkeby og Svend Ole Nielsen har udarbejdet, ind i LHS regi, og denne notatsam-
ling er vokset betragteligt siden. Notaterne sælges via sel
skabets hjemmeside (nå ja - det var også Peter, der en
gang sagde: ”sig mig - burde vi i grunden ikke have en 
hjemmeside?” - og det fik vi så). Både skoler, biblioteker 
og lokalhistorisk interesserede personer aftager disse no
tater som spænder bredt emnemæssigt.

Et af de ovennævnte notater nåede et omfang, så det 
nærmest udgjorde en bog - og så var der jo ikke langt til 
ideen om at selskabet også kunne udgive bøger!!!! Kaare 
Vissing har bidraget med samlingen af Astrid Teisens 
barndoms og ungdomserindringer fra Brønshøj - udbyg
get med Kaares egen perspektivering af nogle af emnerne 
og personerne fra Astrid Teisens samtid, og Christian 
Kirkeby har skrevet bogen om maleren fra Nordvest,
Folmer Bendtsen - med bl.a. flotte reproduktioner af nogle af Folmer Bendtsens 
billeder, som Christian sikrede, at vi måtte bruge via en god relation til Folmer
Bendtsens datter.

Peter Gjaldbæk har været kraftigt drivende i denne udvikling af LHS - samtidigt 
med at han har bevaret fokus på at sikre gode arrangementer både inden for vores 
område og rundt omkring i København. På den baggrund må det vist siges at være 
OK, at han ønsker at drosle lidt ned på aktiviteterne nu.

Så på vegne af den gamle bestyrelse - og i særdeleshed på egne vegne - vil jeg 
godt takke Peter for det store arbejde han altid har lagt i selskabet og for de resul
tater, han har sikret i de år, han har været formand - og jeg håber, at han får rigtig 
mange gode lokalhistoriske oplevelser også i årene fremover.

Anne Brix Christiansen
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Asger Fog
Tale ved Afslutning af Kursus i Bogsløjd 1951

paa Liselundsvej Skole
af S.K. Sørensen

Lærer: Kommunelærer Asger Fog.
Sluttet d. 29. Marts 1951 Kl. 19.

En slidsom Vinter gik sin Gang 
hvor mangt og meget gik med Trang 
men vi, der Naal og Pensel svang 
og Pressen hyppigt sammen tvang 
om Poesi og Prosa,

som sled med Lineal og Kniv 
ved Skærepappet uden Kiv 
vi fandt et dejligt Aftenliv 
og sprængte Sult for Tidsfordriv - 
i blaat - i rødt og rosa.

Her har vi bundet Bøger ind 
i Shirting, Spalt og kunstigt Skind 
og lavet en del skæve Bind, 
hvad dog ej trykker vores Sind 
en Del bør dog ej Ros ha'.

Her har vi fyldt en Stilebog 
med Visdomsord fra Lærer Fog. 
Deri man ser, hvordan man drog 
en Hæftesnor fra Søm til Krog 
- og hvordan Snoren to's a.

Skønt vi var mange ved vor Start, 
saa gik det nedad i en Fart, 
men vi, der blev, har haft det rart 
og møder atter, det er klart; 
og Æren - den er Fogs da.

For denne Vinters Læs han trak 
vi siger allesammen Tak!
og Tak for Lærdom, Raad og Snak 
samt Lumbecklim der ikke brak - 
ja - Takken den skal Fog ha - !

S.K. Sørensen

(Dette Produkt fødtes uden Smerte d. 29. ds i Tiden fra Kl. 18.15 til 18.30, mens 
jeg samtidig fortærede Kartoffelmos og bayerske Pølser.)
Digteren er Søren Knud Sørensen, politiassistent (1908-1960)
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Fordresgården
Erindringer nedskrevet i Charlottenlund 29/3 1990 af Edith Ehlem (1902-1994)

Husker ikke om jeg har fortalt om den dejlige Bondegård, hvor Faster Amalie og 
Onkel Baun boede en Overgang. Vel mindedes man altid Onkel Baun som barsk 
og utilnærmelig, men han var da sandelig gæstfri over alle Grænser, men sådan 
snakke med ham det kunne man ikke, kun små Grynt fra ham, det må du ikke og 
det skal du holde dig fra. Han befandt sig bedst, når alle Familiens Medlemmer 
var samlet om hans Bord og vi sang alle Sangene fra, ja det var vist Højskole
sangbogen (den lille røde). Navnlig kan jeg høre ham synge: Unge Genbyrds Liv i 
Norden og alle Sangene fra Krigen 1864 og Manden kunne minsandten alle Ver
sene udenad. Dum var han skam ikke. Efter Datiden en køn mand, men efter min 
Mening en rigtig Træmand. Faster Amalie var den ældste af Skolelærer Petersens 
Børn og en skøn ung Pige med nogle dejlige Øjne. God var hun osse, men havde 
alt for meget at bestille på den store firelængede Gård og en Barnefødsel hvert År. 
Jeg ved ikke Tallet nøjagtigt, men de syv, Mor fik var ingenting i Sammenligning 
med Fasters Fødsler, men desværre var hendes Fødsler af en eller anden Grund 
meget besværlige, hun led meget og Børnene på nær 3 overlevede ikke så streng 
en Indgang til Livet.

Hvor var vi Børn glade, når vi ad Godthåbsvejen nåede til den lange Alle, der før
te op til vore Drømmes Mål: den firelængede Gård med de toppede Brosten. Til 
højre i Gården var der et Gangspil som i Høsttiden blev trukket af en stakkels 
Hest, der travede rundt og rundt. Komet skulle jo tærskes og Sæden lå bagefter i 
store Bunker, der fyldte fra Gulv til Loft, og Halm tror jeg det kaldes eller osse 
Hø. I hvert Fald var det mægtig sjov at klatre op på disse Bunker, gemme sig i 
dem eller osse kure ned. Altsammen når Onkel Baun var optaget af noget andet, 
for ellers var han lynende gal i Hovedet. På højre Side i Gården var osse Hunde
huset, hvor den store Lænkehund: Karo boede. Stakkels Hund, den var stavns
bunden. Ikke underligt, at den af og til hylede noget så hjerteskærende. Så var der 
vist ikke mere på den Side. Den stoppede op inden Stuehuset, så der blev en 
Smøge ind til den bageste Del af Haven. Den med Lege- og Kroketplads og af og 
til som Skydebane. Her var Borde og Bænke til vore Fællesspisninger, når Ko
neme mødte op efter Skyttekonkurrenceme og Præmieuddelingerne. Selvfølgelig 
var min Far osse førende på dette Felt. Hvis det ikke havde været Tilfældet var 
han nok gået helt amok.

Vinkelret på denne Længe var Stuehuset med Indgangsdøren til Entreen på den 
højre Ende. Herfra var der Dør ind til den pæne Spisestue, hvor der kun spistes, 
når der var Gæster og går vi igennem denne Stue var der Dør ind til den, der kal
des Øverstestuen. En kæmpestor Stue i den yderste Ende af denne Længe i hele 
Bredden. Bauneme brugte den nu til Soveværelse og jeg skal love for, det var en 
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kold Fornøjelse at gå i Seng derinde om Vinteren. Da jeg overnattede derude og 
Dagny og jeg lå i den ene Ende af dette Kæmperum, tror jeg ikke engang, jeg var 
blevet varm om Morgenen, da vi skulle op. Og inden vi faldt i Søvn havde hun 
fortalt mig, at der var Edderkopper derinde, hun havde selv set dem og fortalte 
mig om, hvad disse væmmelige små Fyre kunne udrette, når de kravlede ind i 
Ørerne på en. Den Nat fik jeg vist ikke sovet meget.

Ellers var det storartet at komme derud. Dagny havde nemlig en skøn stor Dukke 
med ægte Hår og en Dukke Promenadevogn. Sådan en Dukkevogn, der kunne 
klappes sammen og den fik jeg Lov at låne. Tænk bare at køre hele den store Ha
ve rundt, standse op, tage Dukken op, jo nu skulle den sandelig osse lære at gå. 
Den blev sat ned på Havegangen, mens Vognen blev klappet sammen. Jo det var 
herligt. Dagny var 4 År ældre end mig, men meget lille af Vækst, så når hun var 
vokset fra sine Kjoler, kunne jeg lige overtage dem og det var Sager. Efter min 
Mening meget flotte Kjoler.

Nå, det var nu Stuehuset, vi skulle tale om. Vi var gået lige gennem Stadsspise
stuen ind i Øverstestuen, men overså at der i denne Stue var en Dør ud til Have
eller Dagligstuen, hvad vi nu kaldte den. Det var en meget stor Stue med Fløjdøre 
ud til Haven. Der stod et gammelt taffelformet Klaver. Et kønt Møbel efter min 
Mening og Tegn på Velstand, men prøv at spille på det. Rædselsfuldt. Lissom 
man syntes, det var lissom en Melodi der lød, så var der en eller flere Tangenter, 
der ikke gav en Lyd fra sig. Midt på Gulvet et rundt Mahognibord med 
Plyschestæppe tildækket og samme Stof var de små Stole betrukket med. I et 
Hjørne af Stuen var en Tapetdør, der førte ind til Harald og Olavs Stue, som osse 
var spændende at opholde sig i. Hvilke Møbler, der ellers var i denne Havestue 
kan jeg ikke sige, men en Sofa har der nok heller ikke manglet. Et Billede, der 
hang derinde har bidt sig fast. Det hed: Sypigen Pinsemorgen. Mor har vel forkla
ret mig, hvorfor Damen sad ret op og ned i sin Stol, mens Tøjet fløj rundt om 
hende. Næh, hvor var det dog trist, nu hvor alle andre var ude og lufte Pinsesnit
tet.

Vi må videre. Fra Gården var vi kommet ind af den fine Dør. Nu kan vi gå ud og 
så tage Døren i den anden Ende, det var jo da den, der blev mest benyttet. Ind i en 
lang Gang med Stengulv og et Par Døre med Trappetrin indenfor og så var man i 
Karlenes Opholds- og Spisestue, det andet var Pigeværelset. Ligeud var Brygger
set, forresten et udmærket Rum at have i et Hus, og til Højre fra denne Gang hav
de vi Køkkenet - alle Tiders - en hel Balsal. Sikke et Komfur og sikke et Køkken
bord, men Vasken var kun af Træ, det vil sige, den skulle skures hver Dag, Sten
gulv var der osse her. Indgang til Spisekammeret, der var en Drøm af Mad. Lange 
Hylder med alskens gode Ting, stort Vindue med Udsigt til Haven. Jo, derinde 
kunne man ikke lide Nød. For øvrigt har jeg glemt Viktualiekælderen med Trappe 
midt ned imellem Dørene ude i Køkkenindgangen. Den var stor den Kælder og
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der var Krukker og Flasker på alle Hylder. Alt fra Ha
ven blev udnyttet. Specialitet Rabarbersaft i stOre fir
kantede tidligere Blækflasker. Fra Køkkenet gik man 
lige ind i, ja det hed ikke Folkestuen. I hvert Fald var 
det der, man opholdt sig. En lang Bænk under Vindu
eskarmen, hvor der forøvrigt stod nogle Underkopper 
med et Stykke Trækpapir og noget Vand i. Det - 
sammen med Klisterfluefangere, der hang ned fra Pe
troleumslampen - var til Fluerne. Foran denne Bænk 
var der et hvidskuret Bord i hele Bænkens Længde. En
Bænk på den anden Side og så Højsædet til Ole Baun. Desuden var der Plads til 
hans Skrivebord med et sort Lygteur hængende over. Da jeg havde lært at læse, 
kunne jeg ikke begribe, hvad Manden dog skulle med disse kedelige Almanakker. 
Drægtighedsperioder, Såtid og Høsttid.

De havde osse Skrivebord. Og i Skufferne Samlinger af Øletiketter, Cigaretbille
der, Sølvpapir, man havde glattet ud med Tommelfingeren og 'levende' Papir. Det 
var rødt, lagde man det ind på Håndfladen, ville der tone et eller andet Billede 
frem. Mystisk. [...]

Stuehusgavlen støder heller ikke her helt op til den sidste Længe, osse her biir der 
en Smøge ud til Jorden udenfor og ud til et Udhus - Vognport, eller hvad ved jeg. 
Men i Enden af dette Udhus var Gårdens Lokum eller Das om du vil placeret. 
Herligt en Sommerdag at sidde der med åben Dør og nyde Syn og Duft af blom
strende Syrener. Hvordan det var om Vinteren eller en mørk Aften vides ikke, jeg 
har nok ikke benyttet det. I den sidste Længe var der nærmest Stuehuset Karle
kammer. Jeg var inde og se det engang, men føj for Søren, under al Kritik. Ler
stampet Gulv, 2 uredte Senge, et Fyrretræsbord og et par Stole. Karlene spyttede 
på Gulvet ind imellem. Derind skulle jeg altså ikke mere. Så kom Stalden: Først 
Hestene, der var vist 3 med deres Navne malet på Bjælkerne over og så kom Kø- 
eme, de skulle malkes og der skulle skummes Fløde og kærnes Smør og til sidst 

havde vi så Grisene, der ved Juletid osse gav et 
stort Arbejde. I det sidste Stykke af Stalden hav
de Onkel Baun ophængt en Gynge til Dagny og 
det var vel nok Sager, en Regnvejrs- eller kold 
Vinterdag at have Gyngekonkurrence derude. I 
den sidste Længe eller rettere den første på ven
stre havde de så Hønsene, der fløj i Hovedet på 
en, hvis en vovede sig derind. På lofterne var der 
bl.a. Kom.

Jeg skal love for, at Faster Amalie havde for me
get at bestille, selv om hun næsten altid havde en

9



eller anden stakkels gra
vid Kvinde som Pige. 
(Sådan var Forholdene 
altså dengang, hvis en 
Pige 'kom galt afsted' - 
skulle ha en lille).

Haven der hørte til Gården var efter min Opfattelse dengang paradisisk med alt, 
hvad tænkes kunne af Frugt, Blomster, Græsplæner. Navnlig et stort Gråpæretræ 
midt i Græsplænen udfor Havedøren var vi alle vilde med i den rigtige Pæretid. 
Alle vi Børn sad pladask ned i Græsplænen på vores flade og guffede Pærer i os, 
indtil vi ikke kunne rumme flere. Og vi havde lov til det.

Der kunne fortælles meget mere, om den Gård og vores Besøg derude med Faster 
Amalies Kødsuppe og Høns i Karry. Om hendes Stege og ikke mindst Asier og 
Agurker. Hendes tykke Pandekager og Rabarbersaft, men jeg må jo slutte engang. 
Ingen andre kan vist huske noget af alt det dejlige derude. Gården er væk og i 
dens Sted er Grøndalskirken rejst. Ingen Efterkommere har de to Mennesker, men 
Faster Amalie og Onkel Bauns Minde skal nu opleves lidt endnu, derfor er dette 
blevet nedskrevet, jeg fik vist aldrig sagt Tak.

billeder: Sort lygteur - Wenzel Tomøe (1844-1907): Sypigen Pinsemorgen, 1882 (male
rens hovedværk) - Vejskilt

Generalforsamling
i Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev 
tirsdag den 28. februar 2012 kl. 19.00 i Pilegaarden, Brønshøj vej 15-19

Referent: Bo Ohrstrom

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen

1. Valg til bestyrelsen for en toårig periode
2. Valg af bestyrelsessuppleanter
3. Valg af revisor
4. Valg af revisorsuppleant

6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
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Ad 1 - Valg af dirigent:

Jørgen Rose blev foreslået og valgt uden modkandidater. Jørgen Rose takkede for 
valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen er indkaldt i henhold 
til selskabets vedtægter. Der var ingen indvendinger mod dagsordenen, og mødet 
gik i gang.

Ad 2 - Formandens beretning ved Jens Peter Gjaldbæk:

Formandens beretning 
af Jens Peter Gjaldbæk

Velkomst:

Jens Peter Gjaldbsek

Jeg vil byde velkommen til den årlige general
forsamling i Lokalhistorisk Selskab for Brøns
høj, Husum og Utterslev.

Vi har haft et stille og konstruktivt år i året 
2011.

Som noget nyt har vi i bestyrelsen holdt et 
strategimøde i begyndelsen af januar i år.

Vi formulerede nogle spørgsmål, som er væ
sentlige for udviklingen af Lokalhistorisk Sel
skab, vi diskuterede disse spørgsmål og for
søgte at give svar på disse spørgsmål. Så lave
de vi en SWOT analyse af selskabet, dvs. vi 
formulerede Styrke, Svagheder, Muligheder 
og Trusler (på dansk skulle det så hedde en 
SSMT analyse.)

Det var en stor glæde at opleve at bestyrelsen 
var enig i en række punkter i denne analyse, og at vi på en konstruktiv kunne sup
plere hinanden. Der blev udarbejdet en beskrivelse af målsætninger for Lokalhi
storisk Selskab, så bestyrelsen har et formuleret grundlag for sit videre arbejde.

Vi havde planlagt at udgive en bog om Martin A. Hansen med Kaare Vissing som 
forfatter. Det har imidlertid vist sig, at emnet er så spændende og at ideerne er så 
mange, at Kaare gerne ville have mere tid til at skrive bogen færdig. På nuværen
de tidspunkt er dette arbejde sat på standby, men jeg vil håbe at Kaare genoptager 
arbejdet, så vores medlemmer kan få glæde af en bog om Martin A. Hansen og 
hans tilknytning til Brønshøj på et senere tidspunkt.
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Nyt fra Lokalhistorien

Vi har siden sidste generalforsamling udsendt 4 numre af vores blad, Nyt fra Lo
kalhistorien.

Der skal også i år lyde en stor tak til vores redaktør, Thomas Viggo Pedersen for 
det store og omhyggelige arbejde, som han yder i forbindelsen med udarbejdelsen 
af disse blade. Jeg glæder mig til hvert eneste nummer, for de er i høj grad læse- 
værdige og vi får mange pæne ord med på vejen.

Jeg vil også takke vores mange bidragsydere, både for artiklerne og for spørgsmå
lene. De giver hver især deres interessante og læseværdige bidrag til bladet.

I Nyt fra Lokalhistorien og på vores hjemmeside omtaler vi i øvrigt arrangemen
ter, som kan være af interesse for vores medlemmer, arrangeret f.eks. af Brønshøj 
Museums Venner, Agendaforeningen ved Karens Hus og foreningen Befæstnin
gens dag.

Også en tak til vores WEB-master Bo Ohrstrom, der sikrer at vores hjemmeside 
er ajourført, så man altid kan følge med i vores aktiviteter. Hjemmesiden bliver 
læst af mange, og vi får henvendelser fra en række personer, der har spørgsmål 
om forskellige hændelser eller om lokaliteter i vores område. Vi forsøger at be
svare disse henvendelser så godt vi kan, og også her yder Christian Kirkeby en 
stor indsats.

I øvrigt er vi ved at opbygge en mailliste over medlemmerne, så vi kan udvide 
servicen overfor medlemmerne med bl.a. at udsende en reminder forud for vores 
arrangementer. Hvis man vil med på denne liste, skal man give besked til Bo.

Årets aktiviteter

Onsdag den 1. marts 2011, kl. 19.30. Den årlige generalforsamling i Pilegården.

Lørdag den 30. april 2011 kl. 13.00. Omvisning på udstillingen "At blive Køben
havner" om København som indvandringsby. Udstillingen blev vist på Køben
havns Museum. Det var en meget oplysende udstilling, der fortalte om forholdene 
for de mennesker, der ankommer til byen København for at skabe sig en tilværel
se her.

Søndag den 4. september 2011 kl. 14.00. Omvisning på Kastellet med Flemming 
S. Eriksen. Det var en glimrende og interessant omvisning for alt for få af vores 
medlemmer. Heldigvis har Rita Krogh beskrevet omvisningen i mange detaljer i 
Nyt fra Lokalhistorien nr. 86, så medlemmerne på den måde kan få glæde af ar
rangementet.

Lørdag den 17. september 2011 kl. 13.00. Besøg vores Venskabsforening i Slan
gerup. Det var en stor oplevelse at besøge og opleve det lokalhistoriske miljø i
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Slangerup. Men vi måtte også erkende at betingelserne for at drive Lokalhistorie 
er meget forskellig indenfor Københavns kommune og udenfor. Kaare Vissing 
har meget malerisk beskrevet vores oplevelser i Slangerup, en artikel som kan læ
ses i nr. 86 i Nyt fra Lokalhistorien.

Søndag den 25. september 2011. Befæstningsdag. Vi har ikke deltaget som arran
gør af noget arrangement i forbindelse med Befæstningens Dag, men vi har omtalt 
arrangementet og henvist til deres hjemmeside.

Onsdag den 26. oktober 2011. Historien om Håbets Allé fortalt af journalist Søren 
Peder Sørensen.

Det var et meget oplysende foredrag med stor detalje-rigdom, som vi fik lejlighed 
til at opleve. Jeg vil håbe at Søren Peder Sørensen vil samle sit materiale og udgi
ve det i en mere blivende form end på hans hjemmeside.

Lokalhistorisk arkiv, Bispebjerg - Nordvest

Vi har fået et lokale i kulturhuset Bispebjerg - Nordvest på Tomsgårdsvej 35.

Kulturhuset har i 2011 været igennem en større besparelse og indskrænkning, så 
halvdelen af huset er lejet ud til anden side, og det har ændret de oprindelige pla
ner for lokale til vores Lokalhistoriske Arkiv.

Så vores lokale ligger i midten af bygningen uden dagslys, og adgangsforholdene 
er vanskelige, men vi kan have vores arkivalier samlet i dette lokale. Jørgen Rose 
har gjort et stort arbejde for at indrette lokalet og for at få orden på vores materia
le. Vi har indkøbt en computer og en printer med en scanner til dette kontor, og 
der er i øvrigt internetadgang i lokalet.

Herudover kan vi anvende et af møderummene i kulturhuset til vores aktiviteter.

Det er endnu så nyt, så vi har ikke fundet ud af, hvordan vores medlemmer kan få 
glæde af dette Lokalhistoriske Arkiv, men Jørgen Rose skal have en stor tak for 
sin indsats for at få dette arkiv etableret.

Lokalhistorisk arkiv, Brønshøj-Husum

Vi har stadigvæk vores lokalhistoriske arkiv for Brønshøj-Husum beliggende på 
Husum Bibliotek, og jeg vil takke Husum Bibliotek for den store forståelse og 
hjælp, som vi altid møder fra bibliotekets side. Der er en lille vækst i vores arki
valier, selv om denne aktivitet nærmest ligger i dvale. Men det er vigtigt, at vi har 
mulighed for at sige ”ja tak” til henvendelser, og at vi kan opbevare dem på en be
tryggende måde.

Efter min mening er der god brug et lokalt arkiv både for Brønshøj-Husum og for 
Bispebjerg - Nordvest. Vi får i hvert fald mange henvendelser fra folk, der ønsker
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oplysninger om vores område og om personer, der skulle have boet her i vores 
bydel. Det meste af denne korrespondance foregår over mailen, og det er for det 
meste udenbys henvendelser. Vi har f.eks. fået mail fra så fjerne egne som fra Ca
nada og fra Sverige. Mange gange ligger der en historie gemt i en sådan henven
delse, som så kan bliver fortalt i vores blad ”Nyt fra Lokalhistorien”

Råd og foreninger, hvor vi er repræsenteret

Vi er repræsenteret af Christian Kirkeby i Københavns Befæstningsforening, der 
bl.a. arrangerer forskellig festivitas omkring Befæstningens Dag i slutningen af 
september måned hvert år.

Jeg er medlem af Lokaludvalget for Brønshøj-Husum, som repræsentant for Lo
kalhistorisk Selskab, og jeg er formand for Lokaludvalgets Kulturudvalg.

Vores medlemskab af SLAK, Sammenslutningen af Lokalhistoriske Foreninger 
og Arkiver i Københavns kommune er af vital interesse for os. Dels er vi derigen
nem repræsenteret i Københavns kommunes Lokalhistoriske arkivudvalg, hvorfra 
vi søger om tilskud til husleje og tilskud til særlige aktiviteter, herunder bogudgi
velser, som også vil fremgå af regnskabet, og dels har vi på den måde kontakt 
med de øvrige lokalhistoriske foreninger og arkiver i København.

Jeg er stadigvæk formand for SLAK og medlem af Lokalhistorisk Arkivudvalg.

En tak til bestyrelsen

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for en række gode og konstruktive møder, 
som vi har haft i det forløbne år. Det har været nogle hyggelige møder, hvor alle i 
bestyrelsen har bidraget med ideer og forslag til aktiviteterne for Selskabets med
lemmer.

Vi har i alt holdt 5 bestyrelsesmøder, de fleste i kulturhuset på Tomsgårdsvej.

En særlig tak til Poul. Poul har været med længe i det lokalhistoriske arbejde og i 
bestyrelsen for Lokalhistorisk Selskab. Poul har et særligt lune der gjorde, at man 
altid følte sig godt tilpas i hans selskab og desuden havde han mange ideer til for
skellige møder og arrangementer. Det var et stort tab for bestyrelsesarbejdet at 
han på grund af sygdom var nødt til at trække sig. Heldigvis hører vi stadigvæk 
lidt til ham gennem mailen.

Jeg har besluttet, at jeg af helbredsmæssige årsager ikke genopstiller til bestyrel
sen.

Jeg har været medlem af bestyrelsen siden 1992 og formand siden 1995

Det er mig en stor glæde at se tilbage på en spændende tid i Lokalhistorisk Sel
skab. Jeg har altid glædet mig til næste nummer af Nyt fra Lokalhistorien, hvor
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der ligger en guldgrube af viden og beretninger i de 87 numre, der indtil nu er ud
givet.

Så ser jeg også tilbage på en række vellykkede foredrag, som jeg har overværet 
som medlem af Selskabet, lige fra så kendt et navn som Bjørn Nørgaard, der for
talte om nogen af hans mange gøremål, til en Søren Peder Sørensen, der levende 
kunne berette om Håbets Alle og nogle af vejens mere eller mindre kendte beboe
re. I grunden er det helt urimeligt at forsøge at trække specielle navne frem i den
ne forbindelse, for jeg har fået rigtigt mange gode oplevelser ved at deltage i de 
mange foredrag i den forløbne tid.

Der har været arrangeret besøg på en række interessante museer og udstillinger, 
og jeg har forsøgt at deltage i alle arrangementerne, selv om det ikke altid er lyk
kedes. Brønshøj Kirke er altid et besøg værd, vi har besøgt de fleste steder i Kø
benhavn, der på en eller anden måde kunne relateres til Brønshøj, Husum og Ut- 
terslev, vi har været i Slangerup og vi har besøgt andelslandsbyen Nyvang ved 
Holbæk.

Endelig har jeg haft den glæde at møde mange interessante og interesserede men
nesker, der synes at det lokalhistoriske var så specielt, at de gerne ville bruge no
get af deres kostbare tid til at beskæftige sig med dette område.

I grunden tror jeg at alle mennesker har en interesse i at bevare minderne, ligesom 
det unge par på Brønshøj Kirkevej, der her i efteråret fandt et nummer af Politiken 
fra november 1936, da de var i gang med en vinduesudskiftning. I stedet for at 
smide avisen ud, kontakter de Lokalhistorisk Selskab for at høre om vi er interes
serede i denne avis og dens historie.

Og til allersidst vil jeg sige tak til de trofaste medlemmer, som endnu en gang et 
mødt op til vores årlige generalforsamling.

Kommentarer til formandens beretning:

Lars Cramer Petersen omtalte Rytterskolens skæbne.

Ad 3 - Godkendelse af det reviderede regnskab

Kassereren runddelte regnskabet, gennemgik det kort og konstaterede, at med
lemstallet er relativt stabilt.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.
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Ad 4 - Fastsættelse af kontingent

Kassereren runddelte budget for 2011 og gennemgik det. Han påpegede, at de 
ovenfor nævnte indtægter ligesom forventede mindre indtægter fra bogsalg ikke 
var reflekteret i det uddelte budget. Det ændrede budget vil følge referatet i bla
det.

På baggrund af budgettet foreslås kontingenterne fastholdt til kr. 150 for enkelt
medlemskab og kr. 200 for familier.

Budgettet blev taget til efterretning, og den nye kontingent blev vedtaget enstem
migt.

Ad 5 - Valg til bestyrelsen

1. Valg til bestyrelsen for en toårig periode

Jens Peter Gjaldbæk, Kaare Vissing Andersen og Anne Brix Christiansen 
var på valg. Anne Brix Christiansen var villig til genvalg. Formanden fo
reslog suppleanterne Thomas Viggo Pedersen og Anne-Lise Crety til be
styrelsen ligesom Helge Baun Sørensen blev foreslået. Alle 4 blev valgt.

2. Valg af bestyrelsessuppleanter

Svend Ole Nielsen og Manfred Crety blev foreslået og valgt.

3. Valg af revisor

Bente Winther Olsen blev valgt uden modkandidater.

4.Valg af revisorsuppleant

Kurt Martinsen blev valgt uden modkandidater.

Ad 6 - Indkomne forslag

Der var ikke kommet nogen forslag.

Ad 7 - Eventuelt

Samarbejdet mellem Selskabet, 2700Kultur og Lokaludvalget blev diskuteret.

Der blev fremsagt ønske om fastholdelse af afholdelse af generalforsamlinger kl. 
19:00.

Dirigenten sluttede mødet og takkede for god ro og orden.
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ÅRSREGNSKAB 2011
for Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev. Alle beløb er i kroner.

INDTÆGTER 
Overført fra 2010 
Kontingent 2011 
Arrangementsindtægter 
Renteindtægter 
Bogsalg m.v.
Andre indtægter
Tilskud fra Arkivudvalget
Samlede indtægter 2011

UDGIFTER
Medlemsskaber 
Girogebyrer 
Porto
Kontorartikler
Møder/arrangementer
Udgivelser (”Nyt fra Lokalhistorien)
Andre udgifter (husleje ”Karens Hus” m.v.)
Samlede udgifter 2011

Selskabets underskud

37.174,08 
16.775,00 

0,00 
0,00

5.410,50 
500,00

27.495.00
50.180,50

1.123,00
300,00 

5.301,30 
10.922,90 
6.508,10 
7.656,49

28.265.00 
60.076,79

-9.896,29

Tilskudsregnskab
Bevilget Regnskab

husleje 12.000,00 10.250,00
Laserprinter 2.995,00 2.995,00
Bogudgivelse 12,500.00 0.00
Bevilget tilskud 27.495,00
Udbetalt tilskud 31.01.2011 27.495.00

Samlede udgifter for bevilgede forhold 
Udbetalt 
Tilbagebetales til Kommunen

Indestående i bank
Indestående i kasse
Indestående i alt 
BALANCE 
i alt

87.354,58

13.245,00
27.495,00
14.250,00

27.277,79
0,00

27.277,79
87.354,58

Regnskabet godkendt København den 22. februar 2012
Bente Winter Olsen, revisor Bo OhrstrOm, kasserer
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BUDGET 2012
INDTÆGTER 
Overført fra 2011

Kontingent 2012 
Arrangementsindtægter 
Renteindtægter 
Bogsalg
Tilskud fra Arkivudvalget husleje 2012 
Forkert overførsel retur
Udlæg for computer anskaffelse retur

Samlede indtægter 2012

UDGIFTER 
Medlemsskaber 
Girogebyrer 
Porto (4 blade« 900) 
Kontorartikler 
Møder/arrangementer 
Udgivelser (”Nyt fra Lokalhistorien”) 
Andre udgifter (husleje) 
Samlede udgifter 2012

OVERSKUD 
Selskabets overskud 
Indestående ultimo 2012

27.277,79

17.000,00
0,00
0,00

4.000,00
9.300,00
1.000,00

7.5767.00

38.876,00

900,00
300,00

3.600,00
600,00

6.000,00
6.000,00
9.300.00

26.700,00

12.176,00

34.877,79

28. februar 2012 Bo Ohrstrdm, kasserer

Medlemstal
Enkeltpersoner Familier Foreninger Kontingentfri

18.feb.2012 109 10 11 10
2.feb.2011 113 11 12 10
13.feb.2010 126 13 12 10
18.feb.2009 127 13 13 9
l.feb.2008 128 14 17 10
14.dec.2006 138 14 17 9
8.feb.2006 138 14 17 9
17.jan.2005 140 15 17 9
8.feb.2004 139 14 18 9
18.fcb.2003 135 14 18 7
16.fcb.2002 96+51Bisp.ej dubl 16 16 8
ll.feb.2001 98 18 19 9
7.feb.2000 96 17 20 9
14.feb.1999 91 16 21 9
3.feb.l998 96 17 19 9
31.jan. 1997 113 22 - 7

18



Den hovedløse høne

Tora Grubb, et af foreningens medlemmer, fortalte ved Svend Ole Nielsens bil- 
ledforedrag i Karens Hus her i foråret, at hun og hendes søster var stået af spor
vogn linie 10 ved stoppestedet Tagensvej/Tuborgvej. Som man kan regne ud, var 
det for en del år siden - mens linie 10 endnu kørte og endnu var en sporvogn. Og 
også inden huset med SuperBrugsen var blevet bygget. På det hjørne lå endnu den 
bondegård, som hed Lille Bøllegård, og som også omfattede et rebslageri. Da To
ra stod af sporvognen, stod der en kone og var ved at slagte en høne. Hun holdt 
ikke ordentligt fast på den, så da hun havde hugget hovedet af, slap den fra hende 
og løb af sted uden hovede, så at konen måtte løbe efter for at fange den.

Det lyder, som om det var langt ude på landet - og det var det også. Men ikke 
længere siden, end at det stadig huskes.

æ
Brønshøj Torv for 43 år siden

Skæve hjørner og smukke udsigter på Brønshøj Torv 1969 
foto: Helge Baun Sørensen
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Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev
Hjemmeside: www.lokalhistorie.webbyen.dk

Formand: Jørgen Rose, Vestergårdsvej 22 C, st., 2400 Kbh. NV 
3833 5014 / 2489 9194, e-mail: jorgen_rose@hotmail.com

Næstformand: Bo Ohrstrom, Dyssevænget 74,2700 Brønshøj 
tlf. 4046 9984, e-mail: bo.oehrstroem@gmail.com

Kasserer: Anne Brix Christiansen, Dyssevænget 74, 2700 Brønshøj 
tlf. 3150 9205, e-mail: anne.brix.christiansen@gmail.com

Christian Kirkeby, Ernst Meyers Gade 20, 1772 Kbh. V 
mobil 2546 8917, e-mail: chr.kirkeby@humleby.dk

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:
Sven Ole Nielsen, Birkedommervej 93, 1,2400 København NV 

tlf. 3887 1049, e-mail: svole2@gmail.com

Manfred Crety, Bjemedevej 13,2700 Brønshøj 
tlf. 3871 4485, e-mail: mcrety@gmail.com

Hvis du ønsker at modtage e-mails om Selskabets arrangementer, bedes du ind
sende egen e-mail-adresse til bo.oehrstroem@gmail.com

Kontingent for 2010: 150 kr. for enkeltmedlemmer, 200 kr. for husstands
medlemskab og for foreninger/institutioner.

Bankkonto ved kontingentindbetaling: reg.nr, 9570, konto.4 99 24 58

tryk: Tryk & Kopiservice, Bellahøjvej 121, tlf. 3810 1638
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