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Nyt fra
Lokalhistorien
Udgivet af lokalhistorisk selskab for Brønshøj,

husum og utterslev

En flot tegning fra Husum Ny-Haveby, o. 1930.
Grundejerforeningen er beliggende langs med Islevhusvej
fra Husum Torv og mod Husum Station, og rummer bl.a. også
Tersløsevej, Jyderupvej, Marbjergvej ogÅgerupvej.

NYT FRA LOKALHISTORIEN udkommer fire gange om året. Eftertryk
er tilladt efter aftale og med kildeangivelse. Bladet modtager meget gerne
indlæg fra medlemmerne, men redaktionen påtager sig intet ansvar,
hverken for indhold eller for korrektur.
Redaktion: Thomas Viggo Pedersen (ansvarsh.).
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Islebro, Husum, Brønshøj, Utterslev, Grøndal, Bispeengen, Lygten, Lersø,
Bispebjerg, Emdrup, Lundehus, Dyssegård, Ryparken, Lundedal og hvad
alle stederne i vort område ellers hedder. Der er historie og historier alle
vegne, og hvis DU kan fortælle om et sted eller en begivenhed i vort områ
de, så send det ind og del det med alle os andre medlemmer af foreningen.
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Rundvisning i Hf Birkevang ved Hanne Rosenvold
af Anne Brix Christiansen
LHS medlem Hanne Rosenvold havde inviteret til rundvisning den 19. maj i Hf
Birke vang, som er en grøn oase på Mørkhøj vej 10 med 140 forskellige og person
lige huse.

Vi var i alt 15 deltagere på en dejlig solrig forårsdag. Turen blev indledt i fælles
huset, hvor Hanne fortalte om Birkevangs historie (se nedenfor), og derefter gik
vi rundt og besøgte 3 meget forskellige huse: huset med en familie, der har boet i
Birkevang siden 1964, huset hvor det oprindelige hus nu er et lyserødt skur, og
hvor hver eneste krog i haven har en blomst eller lille ting (f.eks. frøer i alle mate
rialer og farver), og huset som er under konstant ud- og ombygning - gerne med
genbrugsmaterialer - og som fremstår flot både indvendigt og udvendigt.

Derpå spadserede vi rundt på de små veje og fik udpeget huse med en interessant
historie - og vi så ved selvsyn alle de nye - og fortsat meget forskellige - huse,
der er skudt op, siden den nye byplan blev vedtaget. Den lovlige bebyggelsesgrad
er 20%, og den bliver ikke overskredet!

Jeg boede selv i Birkevang fra 1979 til 1985 - og selv om der var godt at bo den
gang, så er det endnu bedre i dag. Med minderne om petroleumsovnen i stuen, og
kun mulighed for finansiering af husene via pantebreve (pga. kommunens ret til
tilbagckøb), var der et langt spring til dagens Birkevang med fjernvarme og fiber
net og bedre finansiering © Derudover var det et nostalgisk gensyn med en dejlig
fredelig plet midt i en ellers travl by.
Rundturen sluttede af hjemme hos Hanne og Per - med saftevand i lysthuset efter
rundvisning i deres hus, som de selv har bygget for ca. 20 år siden. En hyggelig
og meget informativ tur, som alle takkede for.
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Hanne Rosenvolds gennemgang af Hf Birkevangs historie:
Andelsselskabet Birkevang blev stiftet 31. marts 1926. En gruppe med bl.a. Einersen, arving efter gårdejer Niels Chr. Jochumsen, Toftegaard, solgte disse som
andels-kolonihaver, og arealet - 54.340 kvm - blev købt i 1928 for 276.000 kr.
(Siden er noget af arealet afgivet til offentlig vej).

Oprindeligt var der 194 haver og der måtte bygges et kolonihavehus på max 10%
af parcellens areal. Men efter fa år skete der sammenlægninger, og i dag er her
140 haver.

Fra starten var her marketenderi, der var fælles retirader og fordelt på arealet en
række vandposter. Ligesom der bliver arrangeret en række sociale aktiviteter:
sommerfest,
børnefest,
revy osv.

Helårsbeboelse fandt sted
stort set fra starten af og
konflikten sommerbeboerc/helårsbebocre skærpe
des
op
gennem
1930’cme. Allerede fra
starten af 1930’emc kræ
vede kommunen regule
ring. I perioden 1937-41
blev der således kloake
ret, indlagt helårsvand,
gas og cl. I sammenhæng
hermed godkendte kommunen helårsbeboelse, under en lang række forudsætnin
ger og det blev tilladt at bygge op til 20% af parcellens areal

En byplan fra 1950 udlagde området i og omkring Birkevang til offentlige formål.
Visionen var Københavns Kommunes hospital i Husum - siden blev en del af
arealet uden for Birkevang brugt til plejehjemmet Bystævneparken. I forbindelse
med byplanen blev det fastlagt, at kommunen kunne tilbagekøbe Birkevangs areal
med 3 mdrs advarsel efter 1. januar 1971, en frist der siden blev rykket til 1982,
siden til 1992.
I 1992 blev der så vedtaget en ny lokalplan - den stadigt gældende - der udlægger
Birkevang til et åbent havehusområde med énfamilieshuse. Den satte gang i om
fattende renoveringer og nybyggeri - bl.a. andet vores eget hus
Hanne Rosenvold
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Brønshøjs mindste forretning lukker
fra Brønshøj-Husum Avis 26. sept. 1974
Søndag morgen kl. 10.30 sættes der punktum for et begreb i brønshøjemes tilvæ
relse gennem næsten et halvt århundrede. "Avismanden på torvet" sætter for sid
ste gang skodden på plads for aldrig mere at åbne den for salg af friske morgen
aviser og spraglede ugeblade. Og kort efter vil avishuset være forsvundet. Efter
hvad rygterne lader vide, for at blive kørt på museum. Et kendt træk i Brønshøj
Torvs hverdag vil være borte.

1950. Brønshøj Torv, hvor den lille bladkiosk ses i midten for enden af den lange,
røde træbygning, der var et vartegn for Brønshøj. Kioskmanden Olaf Andersen har
haft sporvognene kørende meget tæt på sin lille butik.
Nu har Olaf Andersen ikke siddet i det lille avishus gennem samtlige 47 år, det
har stået på torvet. Fra 1927 åbnede hans far avissalg i huset og tyve år senere, i
1947, overtog Olaf Andersen sin faders plads for siden trofast, trods sommervar
me, efterårsstormc eller dyb sne at betjene sine mange kunder hver eneste dag.
Søndag morgen medregnet, hvor avisdyngeme var så store, at de måtte ligge
udenfor huset, sparsomt overdækket mod vekslende vejrlig. Men på søndag mor
gen er det uigenkaldeligt slut.

"Jeg fylder 65 den 24. november, og da jeg ikke mere kan få elektricitet til huset
uden at skulle betale kr. 10.000 for at få det gcnindlagt, og da supermarkederne
efterhånden har taget en så stor del af salget, at jeg ikke længere kan leve af det,
synes jeg at tiden er inde til at holde op. For et efterår og en vinter uden varme
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Bladhandler Olaf Andersen foran
sin kiosk få dage for han lukkede
for sidste gang i 1974. Bella Bogen
fortæller, at han privat boede på
Degnemose Alle 80 og havde tele
fonnummer BE 500.

PROGRAM
for Sommerfesten i
Brønshøj Præstegaardshave

kan jeg ikke klare. Selvfølgelig er det ikke
nemt at skulle slå skodderne for efter dc mange
år. Man kender jo sine kunder gennem årene.
Ved, hvem der skal have Berlingskc og hvem
der venter på sidste udgave af Søndags-BT.
Næ, jeg kan ikke fremhæve den ene for den
anden, for de har alle været dejlige mennesker.
Trofaste kunder, som jeg vil savne. Og så selv
følgelig torvet. Her, hvor det hele foregår. Dej
ligt nyt torv, ikke? Her vil folk samles. Nå, nu
skal jeg være folkepensionist, så det vil vel væ
re naturligt, at jeg også lister mig op på torvet
på de nye bænke engang imellem for at fa en
sludder med en gammel kunde. Men sig tak til
dem allesammen fra mig, ikke?"

Sommerfest i Brønshøj 1926

med Udsalg til
Fordel for Brønshøj Menighedshus.

Tirsdag den 15. Juni:
Kl. 2: Feslen aalnies af Pa
stor Jespersen.
Kl. 3.30: Pastor Biering Sø
rensen Laler.
Kl. 7: Klaus Bernlsen taler.
Kl. 8’30—9.30: Koncert af
Herrekoret „Cantabilc“ og
Frederiksberg F. D. F. Or
kester.

Program for Sommerfesten i Brønshøj Præ
stegård juni 1926. Den fandt sted d 15. - 16.
juni og havde som i dag musikindslag, men
også fornemt besøg af bl.a. Sjællands bi
skop, Harald Ostenfcld (udnævnt 1911) og
Klaus Bcmtsen, venstremand

Onsdag den 16. Juni:
Kl. 2: Pastor Oscar Jensen
taler.
Kl. 3.30: Provst Winiher ta
ler.
Kl. 7: Biskop Oslenfeld taler.
Kl. 8.30: Koncert ved Koncerlsanger Fredbo og Me
nighedens-Sangkor.
Kl. 10: Afslutning med Lod
trækning.
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Brondshoy før - Brønshøj nu
til Brønshøj Grundejerforening
melodi: Dernede i dalen

Der udenfor staden en lille landsby lå,
der måtte man ret længe med halm i træsko gå,
til stadens vise fædre fandt ekspansion var ’fedt’
og gjorde den til forstad i 1901.
Så blev den moderne, fik vandtårn og central,
at Brondshoy fik betydning, er ikke bare pral,
det sidste spor af landliv forsvandt med byens kær,
man valgte linie 2 fremfor and med våde tæer.

Nu er vi en del af den store hovedstad
med tæt trafik og ’Ørma’ og eget friluftsbad,
at staden skønner på os, det mærker fok og fæ
hvert år til jul når Weyde, han tænder torvets træ.
Når sneen er borte, og solen ret tar’r fat,
så er hver bænk på torvet om kummen tæt besat,
fra Rådhuspladsen fik vi det springvand til vort torv,
nu mangler vi blot dragen, - gad vidst om vi får lov?

Kulturen i Brønshøj har faet gode kår,
nu mødes ung gammel i vores Pilegaard,
hvor før Hans Christ var bonde, der høster borgersind
nu mangefold den nytte, hans gård ham bragte ind.
Vi føler os hjemme på byens kæmpehøj,
hvor Absalon fik kirke, og svenskens kugler fløj,
skønt meget er forandret, knap nogen bytte vil
med Vesterbro og Valby, - vi Brønshøj hører til.
Anne-Lisc Crety
26.8.2003 sunget ved indvielsen af Brønshøj gadekærs genoprettelse

Bestyrelsestræf i Pederstrup mandag d. 25. april
af Bo Ohrstrom tekst, Helge Baun Sørensen foto
Bestyrelsen for Lokalhistorisk Selskab var kommet i kontakt med bestyrelsen for
Ballerup Historiske Forening, der har til huse i Pedcrstrupsgård. Der blev aftalt et
bestyrelsestræf mandag d. 25. april i Pederstrup med henblik på at afsøge samar
bejdsmuligheder til gavn for begge de to foreninger.

Besøget startede med en rundvisning inde og ude i det smukke Pederstrup, der be
står af et antal kønne gårde, hvor Pederstrupgård rummer et betydeligt og interes
sant museum samt en velassorteret museumsbutik, se nærmere herefter. Det er ab
solut anbefalelsesværdigt at aflægge Pederstrup et besøg.
Herefter orienterede de to foreninger om deres formål, medlemmer, økonomiske
grundlag, aktiviteter og planer. Dette gav en god, inspirerende diskussion og lyst
til fremtidigt samarbejde. Det blev aftalt, at Lokalhistorisk Selskab inviterede på
et genbesøg, der kunne kombineres med er medlemsarrangement for begge for
eninger. Resultatet blev, at de to foreninger mødes til rundvisning i Grundtvigskirken ved Thomas Viggo Pedersen søndag d. 21. august 2016 kl. 14:00, se nær
mere sidst i bladet under arrangementer. Herefter holder de to bestyrelser møde
og drøfter samarbejdsmuligheder.
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Ballerup museum
Ballerup Museum er en del af det charmerende landsbymiljø i Pcderstrup. På mu
seet kan man opleve Ballerups historie, landboliv samt en udstilling om storfyrst
inde Olga og de andre russiske migranter, der kom til Danmark som følge af revo
lutionen i Rusland i 1917.
Ballerup Museum er et kulturhistorisk museum, der har til huse på Pederstrupgård, Lindbjerggård, Lynsmedens Hus og i det lille Skomagerhus.
Til museet hører også prydhaven foran Lindbjerggård, krydder- og dufthaven
samt græsplænen med bystævnet.
Pederstrup
Landsbyen Pcderstrup ligger i Ballerup Kommune. Den har i det store hele beva
ret sit oprindelige udseende med gamle gårde beliggende omkring et lille gade
kær.
Omkring år 1800 lå der 7 gårde i Pederstrup. I dag består landsbyen af privat be
boelse samt 4 gårde, der henholdsvis huser Museet, Fonden Grantoftcgaard og
forskellige foreninger, så som Ballerup Folkedanserforening og Ryttcrgaardens
Spillcmænd.
Grantoftegaard er i dag en øko-social virksomhed, der driver økologisk landbrug.
På gården finder man den økologiske Cafébutik, kaniner, heste og masser af far
og lam.
Ballerup Historiske Forening
Ballerup Historiske Forening blev stiftet i 1936 på Ballerup Kro og tog initiativ til
oprettelsen af et egnsmuseum. 1 dag fungerer foreningen som venskabsforening til
museet. To repræsentanter fra foreningens bestyrelse sidder også i museets besty
relse. Historisk Forening og museet samarbejder løbende om formidlingsaktivite
ter.

Foreningens formål er:
at virke for at udbrede kendskabet til Ballerup-områdets arkæologiske, historiske,
topografiske og kulturelle forhold - samt støtte bestræbelser for oprettelse og be
varelse af de kulturminder, som findes i området.
Formålet søges fremmet ved udgivelse af medlemsbladet Byhomct - samt afhol
delse af kurser, foredrag, udstillinger og udflugter. Foreningen indsamler desuden
historisk materiale, der har tilknytning til Ballerup Kommunes lokalhistorie og
står for udgivelse af film og bøger med lokalhistorisk indhold.
Byhornet
Byhornet er Ballerup Historiske Forenings medlemsblad, som udsendes tre gange
årligt. Bladet bringer artikler med lokalhistorisk indhold og holder medlemmerne
opdateret om foreningens og museets aktiviteter. Hvert nummer er rigt illustreret
med historiske fotos.
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Besøg på Bispebjerg Kirkegård tirsdag
tekst og foto: Helge Baun Sørensen

d. 12. april 2016

”Jeg vil anbefale, at I alle sørger for at anskaffe jer et rigtigt gravsted med en sten,
for at holde gravkulturen vcdligc. Vi mangler virkelig nogen gravsten.”

Det var en af de mange friske og frejdige sætninger, som kirkegårdsvejleder Stine
Hclwcg underholdt os med på den veloplagte og informative rundvisning på Bi
spebjerg Kirkegård.
Vi er en del, der ofte kører igennem den berømte poppelallé eller sidder på en
bænk på den kendte kirkegård. Men det er de færreste, der gør sig klart, hvor
mange interessante gravmæler og hvor meget historie, der gemmer sig overalt på
Bispebjerg Kirkegård.

Lokalhistorisk selskabs gruppe gjorde først holdt ved en grav, som var over for
fatteren Harald Kidde, der døde 40 år gammel i 1918. Hans romanværk 'Jæmef er
den mest uforståelige bog på dansk, fortalte Stine, på linje med James Joycc
’Ulysscs’. Den kryptiske forfatters gravsted er bevaringsværdigt, men der er des
værre ikke penge nok til at restaurere og vedligeholde dem allesammen, derfor
den dunkle sten, hvor man faktisk ikke kan læse inskriptionen.
Ved næste hjørne standsede vi ved mindesmærket for verdens første kvindelige
minister, Nina Bang, og hendes mand, Gustav Bang. En vældig og velholdt gra
nitsten over to aktive socialdemokrater fra tiden omkring 1920, hvor Nina Bang
bLa. kæmpede for kvinders rettigheder ved fa dem ud på arbejdsmarkedet.

Vi gjorde kreds om et iøjnefaldende mindesmærke over den norske forfatterinde
Amalie Skram, der døde i København 1905. Monumentet er rejst i 1996 og busten
gengiver en billedskøn kvinde med store slangekrøller og et henført blik. Hun er i
dag kendt for kompromisløse romaner, der bl. a. beskriver og afdækker datidens
middelklassekvinders undertrykte og kedsommelige liv.
Flere steder på vor videre vej kom vi forbi hækplanter, som gartnerne forlyster sig
med at klippe i opfindsomme former.

Og hvem har været i den eksotiske urnehal? Bag muren ud til Frederiksborgvcj
ligger en lav, trefløjet bygning, som kunne det være i Rom eller Sydfrankrig. En
urnehal, eller et columbarium (dueslag), hvor der er utallige nicher, hvor man kan
hensætte en urne. Der er en kølig, ophøjet atmosfære derinde og der er faktisk fri
adgang i dagtimerne til disse hellige haller, som egner sig fint til stille meditation.
Og man kan hilse på Ib Schønbcrg, hvis urne står i hjørnet tæt ved indgangsdøren.
Gennem tiderne har der været forskellige moder indenfor begravelser. De traditi
onelle kistebegrave Iser er sjældne i dag, og siden den første offentlige kremering
fandt sted i 1908 er ligbrænding efterhånden blevet mest fremherskende. Den
kræver naturligt nok ikke så meget plads som kistcbcgravclsc, og derfor råder
Københavns Kommune i dag over enorme frie arealer til begravelse.
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Man kan komme i askcfællesgrav, hvilket forfatteren Johs V. Jensen valgte. Og
man kan blive stedt til hvile i den omfattende umcfællesgrav, en stor, velplejet
græsplæne, hvor der ligger 80.000 københavnere under ordnede forhold. Dette
kan lade sig gøre, fordi hver enkelt har sin egen lille fyrretræsæske, hvor asken
opbevares forsynet med en 'kremationsbriket' med nummer, som indføres i en
protokol, sådan at man altid ville kunne finde en afdøds aske igen, hvis det skulle
komme på tale.
Til jul er den store græsplæne fyldt med dekorationer, lys og pynt, selvom det ik
ke er tilladt. Blomster skal ifølge reglerne lægges ved fæl lesmonumentet, men
netop ved denne højtid gøres en undtagelse.

Man kan osse vælge en dyrere løsning og købe et træ og blive nedsat i dets skyg
ge. Træerne er allerede plantet og i den smukke lund kan man vælge mellem pa
radisæbletræ eller japansk kirsebær. Pris: 10.000 kr for 10 år.

Ved indgangen til Bispebjerg Kirkegård kan man tage en folder med flot, lyse
grønt kort, med angivelse af berømte personers gravsteder og en liste over næsten
50 træer, som vokser rundt om, bl.a. virginsk ambratræ eller penselfyr.

Nogle af os afsluttede den gode eftermiddag med et smut forbi den efterhånden
verdensberømte kirsebærsal le. Medier, Facebook og TV havde suget folk fra nær
og fjern, Kina og Japan, til Bispebjerg for at tage sclfies under den overvældende
mængde af lyserøde blomster.
Husk det til næste år, det er medio april.

Kirkegårdsvejleder Stine Hclweg fortæller om det smukke gravmæle over eventy
reren, journalisten og flyveren Alfred Ncrvø (1879-1921), som især vakte stor op
sigt, da han fløj over Kø
benhavn i 1910.
Stenen over ham vækker
bestemt osse opsigt med
bronzeumen på toppen og
palmebladet på tværs og
den smukke skrift, som
minder om den, som Jensen-Klint anvendte i for
bindelse med Grundtvigskirken. Et velholdt, beva
ringsværdigt gravmæle.
Ncderst står der 'Rejst af
Motorkammerater'.
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Spørgehjørnet
Frederikssundsvej

Hej Som det fremgår af min nye adresse, Frederikssundsvej 123A 9, er jeg nu
"ægte" brønshøjborgcr, og kan kikke ned på Frederikssundsvej og til de to moser
på hver sin side af Bellehøjhusene. Straks blev min lokaihistoriske nysgerrighed
vakt.
I vore dage er Frederikssundsvej en af de store indfaldsveje til København, men
har den altid været det? Som jeg tydeligt kan se det fra min terrasse, er der jo både
en bakke og en mose, der skulle passeres - med en bro? Et vadested? Der findes jo
en Brønshøjvej bag torvet som går "bagom" op til gadekæret bag Brønshøj Torv.
Er det mon den oprindelige hovedforbindelse ind til København, eller bare et
navn på en ny bebyggelse der opstod i nyere tid?
Måske kan en af de meget vidende medlemmer hjælpe med at opklare mysteriet,
så jeg ikke længere skal ligge vågen om natten og spekulere.
Hilsen, Kurt Overaa

Kære Kurt Overaa

Rart at høre fra dig. Helt ægte “brønshøjer” er du nu ikke helt. Postnumret kan du
ikke stole på. Topografisk bor du fortsat i Utterslev landsbys område. Grænsen er
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Degnemosen og og Brønshøjparken, som oprindelig blev kaldt for Louischullet.
Dit matrikelnummer er: 1352 af Utterslcv, som omfatter Hyrdevangen og langs
Bellahøj Skoles vestside ned til Degnemosen.
Fredcrikssundsvej på Utterslev Mark kendes fra 1882, og før da kaldes en meget
snoet vej ud til Slangerup, som har en kæmpe “domkirkelignende” kirke. Sammen
med Grundtvigskirkcn og Skt. Olai Kirke i Helsingør var den i spil som domkirke
i 1961, da det nye stift blev udskilt fra Københavns Stift. Indre Mission var den
gang meget imod at det blev Grundtvigskirkcn, og Slangerup var for vel afsides
og for en lille by. Den nuværende Slangcrupvcj er en vej fra Farum til Frcderikssunds kommunegrænse. Man kan ikke have to veje i samme kommune, som hed
der det samme. Ser du på et KRAK-kort, kan du se, at den nuværende Fredcriks
sundsvej ikke går forbi Slangerup. Så den oprindelige vej til Slangerup har været
en gevaldig snoet vej.

Den oprindelige udfaldsvej fra København mod nordvest var Rolighedsvej, Godthåbsvej til nuværende Bellahøjvej og Slotshcrrensvcj og til Roskildevej, mens
nuværende Vesterbrogade var vejen til Køge.
Hilsen, Christian Kirkeby, telefon 25 46 89 17
Mosehuset

Hej - jeg vil høre, om I har et foto af restauranten i mosen? Venlige hilsener Else
Bundgaard, sekretær, Brædstrupcgncns Hjemstavnsforening.
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Hej Else Bundgaard,
Mosehuset, den idylliske restaurant, blev indviet i august 1957. Det var mens tra
fikken endnu var nogenlunde stilfærdig på Hareskovvejen, hvor stedet havde en
storhedstid med udeservering og fester indendøre i en hel generation. Billedet er
fra 1990'eme, hvor der endnu var gang i butikken. 1 mange år har det stået tomt,
men lejes nu af Storkøbenhavns Jagtforening som klublokaler. Adresse: Mose
svinget 3, 2400 NV.

Dyrskue
Jeg vil høre om I kan fortælle mig hvor dyrskuepladsen har været på Bellahøj.
Har den nogensinde været på trekanten ved polistationen.?

Venlig hilsen, Lone Møller
Hej Lone

Jeg mener ikke, at trekanten med cirkustelt og politistation er blevet brugt til selve
dyrskuet. Men til gengæld til parkering for biler og motorcykler for gæster til dyr
skuet. Se vedhæftede plan fra Hvem Hvad Hvor 1938.
venlig hilsen, Helge Baun Sørensen
PIAN OVER LANDBRUGSUDSTILLINGEN 1938.

Dyrskuet på Bellahøj i 1938 var en kæmpe begivenhed på niveau med en ver
densudstilling. Der blev bygget friluftsteater bag restaurant Bellahøj, der blev
rejst kopier af bondegårde og husmandssteder, der var udstillingslokaler for de
mest moderne landbrugsmaskiner, der var stalde og stor forevisningsarena. Bella14

høj skole var helt nybygget og blev brugt til foredrag og indkvartering. Dyrskuet
på Bellahøj fortsatte til begyndelsen af 1960'eme og mange husker 'muhligvis' og
så de ekstra sporvogne. Linje Buh, der kørte fra centrum og til hovedindgangen
ved Borups Allé.
Brønshøj Præstegård
Hvilket år blev nuværende Brønshøj Præstegård bygget? Hvor mange år er der
blevet afholdt den skønne sommerfest i præstegårdshaven? Hilsen gammel
brønshøjer siden 1942 (Margit Jonsson)

Den imposante, hvide præstegård ved Brønshøj kirke blev bygget i 1902. Den af
løste en gedigen firlænget, stråtækt bondegård, der havde haft den samme ud
formning i århundreder. Det var dengang præsten i Brønshøj osse var landmand
og rådede over 100 tdr land jord plus Kirkemosen (deraf navnet). Arkitekten på
det nye vidunder i historisk stil var Thorvald Jørgensen. Han skulle iøvrigt senere
blive manden bag nybygningen af Christiansborg Slot. Præstegården er blevet re
noveret et antal gange, ikke mindst for at udbedre revner i murværket, der skyld
tes utilstrækkelig fundering. Bygningen blev erklæret bevaringsværdig i 1995. (se
Lars Cramer-Petersen: Brønshøjvej-Brønshøj Kirkevej, 1998)

Brønshøj kirke med den nye præstegård, o 1905. Brønshøj Kirkevej er endnu ikke
anlagt for alvor, men er en opgravet rende, som folk skal snige sig langs med. Det
gamle postkort er fra den fine samling, som Henning Bcch Johansen venligt har
stillet til rådighed for vores selskab. Se næste side.
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For at fa svar på anden del af'den gamle brønshøjers' spørgsmål vedr. sommerfe
sten i præstegårdshaven, har vi forhørt os hos Brønshøj Kirkes Kontor. Her er
svaret:

"Fra sædvanligvis velunderrettet kilde, kan jeg fortælle, at den første Sommerfest
i Præstegårdshaven afholdtes 1921.
Sommerfesten blev oprindeligt initieret for at skaffe penge til byggeri og drift af
menighedshuset på Præstegårds Allé 5, der opførtes i 1926. De gamle træboder, vi
stadig benytter, stammer fra Bømehjælpsdagen, der var på Brønshøj Torv i 1946.

Endelig må vi heller ikke glemme, at Sommerfesten spillede en stor rolle i filmen
Busters verden fra 1984, hvor en del af filmen jo faktisk blev optaget. Find den på
Youtube, det er ca. 48 min. 30 sek. inde i filmen."
med venlig hilsen, Martin Bjarklev, Adm. chef - Personregisterfører
Brønshøj Kirkes kontor, Præstegårds Allé 5, 2700 Brønshøj

Spændende gamle postkort
Selskabet modtog for nylig via mail en meget flot samling af gamle postkort fra
Brønshøj, Husum, Bellahøj, Bispebjerg, Utterslev m.m.. Fagre nye tekniske ver
den gør det muligt, at vi kan modtage de mere end 200 billeder digitalt uden brug
af frimærker eller større fysisk ulejlighed. Den ædle giver er Henning Bech Jo
hansen, som er postkortsamler og har givet selskabet adgang til denne fotografi
ske guldgrube. Vi takker mange gange for gaven og opfordrer samtidig andre til
at kigge i deres gemmer efter fotos og billeder af lokalhistorisk interesse. Selska
bet modtager dem med kyshånd.

Frederiksborgvej med
linie 16. Til venstre er
der gartneri og cykel
reparation. I baggrunden
Grundtvigs Kirke, som
endnu kun er et tårn.
Postkort cirka 1930
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Brønslwi Villaby

København

1909. Glade drenge ved Degnemosen på et postkort fra Henning Bech Johanscns
samling. Bemærk titlen: Brønshøj Villaby. Det er fra den tid, hvor der ingen
sms'er var og de færreste havde telefon. De fleste korte beskeder blev sendt pr
postkort og postgangene var der mange af dagligt. De gamle postkort er en meget
vigtig dokumentation af, hvordan der så ud i lokalområdet for omkring hundrede
år siden.
Ordlyden på postkortet, der er stemplet 9. 12. 1909, afslører lidt af en krise, som
vi imidlertid ikke kender baggrunden for: Gode Ven. Tak for Kortet og Underret
ningen om Arbejdet i Sakskøbing, jeg vil nu skrive derned, og se at faa noget at
bestille. Det lader til, at der skal blive lidt Efterspil angaaende Arbejdet dernede.
Faber siger, at vi har snydt ham for 142 Kroner, han vil nu Sagsøge os. På forsi
den: Hansen kom herind i Gaar og vi var hos Forretningsføreren saa vi faar nok
en hel Del Vrøvl ud af det hele
Mange venlige Hilsener Gintsen (eller Gertsen)

En udsigt, et maleri
af Helge Baun Sørensen
Forleden modtog Selskabet to oliemalerier af lokalhistorisk interesse. De blev
indleveret af Conny Lind, der i årene 1946-69 boede på adressen Veksøvej 61.
Det var hendes morfar, der byggede huset på den næsten trekantede grund, der går
ud til det grønne, halvcirkelformede anlæg. Det ene maleri forestiller huset, i røde
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mursten og med en smukt anlagt have foran. Det andet er gengivet her, og fore
stiller udsigten fra huset på Veksøvcj i 1933, da villaen var helt ny.

Udsigten fra Veksøvej 61, 1933. Til højre ses den splinterny Husum Skole, i mellemgrunden kan man ane Frcderikssundbanens spor. Og ellers er det villaer, så
langt øjet rækker og med bakkerne omkring Mørkhøj og Herlev i baggrunden. In
dustri eller fabrikker er der endnu ikke meget af.
Tak til Conny Lind for de smukke og interessante malerier.

Kalender
Foredrag & Billedaften, tirsdag d 13. september 2016 kl. 19.00.

1970’erne i Danmark & Brønshøj. Foredrag om dagligdagens ting fra 70’emc,
hvor historiker Ove Dahl fortæller om en tid med store forandringer, der osse in
volverede energikrise, kønsrolledebat, politisk polarisering og protestbevægelser.
Ove Dahl er forfatteren til bogen ”Tilbage til 70’eme”, udgivet på Gyldendal.
Efter pausen viser Helge Baun Sørensen billeder fra 1970'cmes Brønshøj-Husum.
Det var dengang Linje 2 og 5 var sporvogne, og der var en bager på hvert gade
hjørne, og hvor bilerne var røde og gule og brillerne var kiksede. Og hvor bydelen
myldrede med små specialbutikker, som fa år senere var forsvundet.

Arrangeret af Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum & Uttcrslev i samar
bejde med Kulturhuset Pilegården. Kulturhuset Pilegårdcn, Brønshøj vej 17. Gratis
adgang
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Arkivet
Åbent hus i Arkivet - efteråret 2016
Lokalhistorisk Arkiv holder til i Kulturhuset Pilegården, Brønshøj vej 17 1. sal.
Alle er velkommen til at kigge forbi og stille spørgsmål, bladre i Brønshøj-Husum
Avis (vi har næsten komplette årgange fra 1926-2005) eller kigge lokalhistoriske
billeder.
Flg. torsdage i efteråret holder vi åbent: 8. sept. - 22. sept. - 6. okt. - 20. okt. - 3.
nov. - 17. nov. - 8. dec. (Julestue) - 15. dec. Alle torsdage kl. 18-20. Giv endelig
lyd, hvis du gerne vil kigge forbi på et andet tidspunkt. Send en mail til
hbs@nr83.com, så laver vi en aftale.

Historisk Atlas relanceret
Danmark er rig på historisk viden, som ikke lever i historiebøgerne. Viden om
slægter, steder og begivenheder, der er blevet overleveret fra generation til gene
ration. For at undgå at den viden går tabt, præsenterer HistoriskAtlas.dk en ny
funktion, hvor danskerne inviteres til at dele deres lokalhistoriske viden.
”På HistoriskAtlas.dk kan man finde Danmarks største gratis samling af lokalhi
storisk viden. Indtil videre er vores formidlingsarbejde blevet varetaget af de mu
seer, arkiver og biblioteker, der er medlem af Foreningen HistoriskAtlas.dk. Men
nu gør vi det muligt for alle at dele deres viden, så danskerne kan være med til at
skrive deres egen danmarkshistorie,” forklarer projektleder Pernille Schou fra HistoriskAtlas.dk.
HistoriskAtlas.dk er et interaktivt kort på nettet med over 6000 lokalhistoriske
begivenheder, steder og personer beskrevet i ord og billeder samt mere end 100
sjældne historiske kort. Visionen er at tilbyde lokalhistorisk viden direkte på mo
bilen, tabletten eller pc’cn - uanset hvor man befinder sig. Gratis.

Det nye HistoriskAtlas.dk blev relanceret d. 23. maj med en lang række nye funk
tioner og et endnu mere brugervenligt design. ”Udover at danskerne nu kan være
med til at skrive historie, vil de også kunne planlægge historiske ruter med HistoriskAtlas.dk og gøre brug af lang række nye søgefunktioner. På den måde vil man
hurtigt kunne finde lige den viden, man søger. Uanset om det er en bestemt perio
de, et bestemt emne eller et bestemt sogn,” forklarer Pernille Schou.
HistoriskAtlas.dk indeholder pt. over 6000 historiske lokaliteter fordelt over det
meste af landet, der er lavet af professionelle historieformidlcre. Fremover vil bå
de privatpersoner og professionelle historieformidlcre kunne bidrage på HistoriskAtlas.dk. HistoriskAtlas.dk indeholder pt. 116 historiske kort, som er blevet
digitaliseret og gjort interaktive. HistoriskAtlas.dk virker på smartphone, tablet og
PC
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Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev
Hjemmeside: www.lokalhistorie-bhu.dk
Facebook: Lokalhistorisk for Brønshøj, Husum og Utterslev
Formand: Bo Ohrstrom, Dyssevænget 74, 2700 Brønshøj, tif. 4046 9984
e-mail: bo.oehrstroem@gmail.com
Næstformand: Helge Baun Sørensen, Upsalagade 4, st.tv., 2100 Kbh. 0,
tlf. 3542 7625, e-mail: hbs@nr83.com
Christian Kirkeby, Ernst Meyers Gade 20, 1772 Kbh. V, mobil 2546 8917,
e-mail: chr.kirkeby@live.dk
Kasserer: Anne Brix Christiansen, Dyssevænget 74, 2700 Brønshøj,
tlf. 3150 9205, e-mail: anne.brix.christiansen@gmail.com
Anne-Lise Crety, Bjemedevej 13, 2700 Brønshøj, tlf. 3871 4485
e-mail: alk.cre@gmail.com
Manfred Crety, Bjemedevej 13, 2700 Brønshøj, tlf. 3871 4485
e-mail: mcrety@gmail.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: svole2@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 2016: 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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