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Nyt fra
Lokalhistorien
Udgivet af lokalhistorisk selskab for Brønshøj, husum og utterslev

Besøg på Bellahøj. Margrethe Kolmorgen har boet i lejlighed i Bellahøjhusene, siden de var nye og det mest moderne sted at bo i landet. Hun tog alle
fra Lokalhistorisk Selskab med storm med sit humør, sin fortælleglæde og
ungdommelighed, og så 92 år gammel!

Margrethe fortalte bl.a. begejstret om sin nye, røde Skoda Fabia med au
tomatgear og aircondition. Foto: Helge Baun Sørensen 2018

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: Bo Ohrstrom (ansvarsh.).
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Besøg hos Margrethe Kolmorgen i Bellahøjhusene
Ved Margrethe Kolmorgen
D. 11. april var der arrangeret besøg hos Mar
grethe Kolmorgen, der bor på Bellahøj i et af
Bellahøjhusene - herefter følger Margrethes
beskrivelse aflivet på Bellahøj:
Jeg lovede at fortælle om, hvordan det er at bo
på Bellahøj, men jeg synes, at vi først skal ha
ve lidt historie.

Bellahøjs historie går langt tilbage, helt tilbage
til svenskernes belejring i 1600-tallet, det var
jo et ideelt sted at slå lejr, Bellahøjen ligger 37
m over havoverfladen med en storslået udsigt
over Bellahøjmarken og byen.

1 1791 blev der opført et landsted, der blev kaldt Bellahøj, navnet fik det efter
fruen på gården. Landstedet var på private hænder indtil 1932, hvor Køben
havns Kommune købte det og den bagvedliggende park.
På grund af den store folkevandring fra landet til byerne var der blevet opført
mange små lejligheder i Københavns brokvarterer, hvor familier med børn - og
ofte mange - blev henvist til toværelses lejligheder, nogle med WC i gården el
ler på køkkentrappen fælles med naboen. Tiden krævede imidlertid, at der blev
opført større lejligheder i åbne og sunde omgivelser som f.eks. på Bellahøjen.
Der var megen diskussion om hvilken type huse, der skulle bygges, f.eks. ræk
kehuse, huse i forskellig højde (dog højst 5.sal) eller højhuse spredt over terræ
net.

1 1944 blev det endelige forslag om højhuse vedtaget, og de fire almene bolig
selskaber AAB, AKB, fsb og SAB skulle stå som bygherrer. En række fremtræ
dende arkitekter skulle stå for udformningen af de enkelte bygninger. Tidens fø
rende havearkitekt C. Th. Sørensen fik overladt arbejdet med de ubebyggede
arealer. Han lagde et program, hvor punkt ét var at give byens børn samme gode
eller ligeså gode legemuligheder, som børnene havde på landet. På de græs
klædte arealer mellem bygningerne skulle der indrettes fodboldbane, legeplads
med diverse, legeredskaber og små huse, og ud for hvert højhus skulle der være
sandkasse og vipper m.m. I Bellahøjparkens hjørne mod skolen skulle der ind
rettes en skrammellegeplads.
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Nogle af de første huse blev bygget mellem Bellahøjvej og Degnemosen. Der
har boet mange kendte personer f.eks. Poul Reichhardt, Preben Neergaard og
Bent Fabricius Bjerre. Sidstnævnte havde i lange perioder musikkollegaer boen
de, og derfor havde han altid et lager af madrasser til overnattende gæster. Knud
Lundberg har også boet der, og det fortælles, at de var så fattige, at de havde
madrasser på gulvet, men ingen møbler. Marguerite Viby har boet her med sin
skolelærer ven. Filmen har også fundet vej til Bellahøj. Palle og Søs fra ”Krøni
ken” boede der i begyndelsen af deres ægteskab.

Og så kommer spørgsmålet: hvordan fik jeg en lejlighed på Bellahøj, og hvor
dan er her så at bo? Da jeg har været medlem af AAB fra jeg var 17 år, havde
jeg ingen problemer med at få en lejlighed. Jeg valgte en treværelses af hensyn
til prisen, der var 305 kr. om måneden. Jeg var blevet eneforsørger med to små
børn på to og fem år.
Ja - hvordan var det at fa en ny treværelseslejlighed på 5. sal med elevator og al
tan, centralvarme i alle rum og koldt og varmt vand i rørene? Soveværelse med
indbyggede skabe, køkken med masser af skabe, køleskab og elkomfur, bade
værelse med badekar? Jeg var naturligvis lykkelig, selv om budgettet var stramt.
På de to butikstorve i nr. 119 og 121 var der mange forretninger: bager, grønt
handler, slagter, kolonialhandel, damefrisør, bedemand, symaskinehandler samt
en skoforretning. Overfor på Frederikssundsvej var der ismejeri og pålægsfor
retning og et lille varehus i to etager. Og meget vigtigt: en slikbutik.

Børnehaven til begge bøm lå i et hus på Gemmet. Da jeg mødte på job kl. ni,
kunne vi begynde morgenen i fred og ro med frisksmurte madpakker og mor
genmad. Og så kunne jeg følge dem i børnehaven og tage bussen, der holdt ovre
på trekanten.
Det var nogle gode år, der fulgte. Vi gik til dyrskue på Bellahøjmarken og i Cir
kus - de kom hvert år - i svømmehallen, da den blev opført, og til underholdning
i Bellahøjparken, hvor vi bl.a. hørte en meget ung Otto Brandenburg synge "To
lys på et bord".

4

Bellahøjhusene ud mod Frederikssundsvej var de første, der blev bygget og stod
færdig i 1954. De er på otte etager og dermed lavere end dem længere inde i
bebyggelsen. Det var nedenfor dem, at der i 1950'erne og 60'erne var en rigdom
afforskellige butikker. Foto: Helge Baun Sørensen
Vi så på Sankt Hans bål og forskellige skuespil. Kælkede der om vinteren og
løb på skøjter ved Louisehullet, hvor græsplænen ud mod Frederikssundsvej var
oversprøjtet med vand, der frøs til en fin skøjtebane. Vi cyklede meget i Utterslev Mose og besøgte bl.a. Mindelunden i Hellerup. Mine bøm siger, at det var
skønt at være barn på Bellahøj.
I årene, hvor børnene var små og skolebørn, var der ikke det store samkvem
blandt de voksne. Der var mange bøm, og de løb ud og ind hos hinanden. Jeg
havde altid en horde af unger - hos mig kom der ikke en far hjem, der ville have
fred og ro. Nogen fortalte børnene om far og mor, der skændes, fordi der ikke
var penge nok, og en dag spurgte en lille pige, om hun måtte bo hos mig, for
Kongens Foged ville komme og hente deres møbler. Der var smalhals mange
steder.
Boligforeningen afholdt fastelavnsfest med tøndeslagning, og der blev holdt ju
lefest i skolens aula. På butikstorvene blev der nogle år fejret jul med gløgg og
småkager. Da børnene skulle begynde i skolen, blev der oprettet mange 1. klas
ser, men man spredte børnene, så der ikke kom en hel opgang i samme klasse.
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Da jeg havde boet her i fem år, og mine børn var blevet syv og ti år, ville jeg
gerne have en større lejlighed, så de kunne fa hver sit værelse. Mit lave med
lemsnummer kom mig igen til hjælp, og der gik ikke lang tid, før jeg fik denne
lejlighed på fire værelser. Der var stadig invasion af børn, men nu var det skole
kammerater og spejdervenner, der fyldte mit hjem, og det er utroligt, hvad de
kunne spise af franskbrød med ost og drikke sodavand

Senere var det kærester, der kom - og med dem diskussionerne om overnatning.
Jeg har altid været en streng opdrager, så der var ingen pardon, ingen overnat
ning - hverken af piger eller drenge, Det passede ikke den unge frøken, så da
hun blev 18 år, flyttede hun på kollegie i Herlev. Da sønnen var 22 år og under
videregående uddannelse, flyttede han også til Herlev. Det var lidt ensomt, men
skæbnen ville, at jeg i mit 48-tyvende år blev gift med en kollega fra et andet
forsikringsselskab.
Efterhånden, som børnene forlod bamdomshj emmene, begyndte mange beboere
i vores blok og nogle fra nr. 119 at komme sammen f.eks. efter det årlige bebo
ermøde, hvor der blev serveret smørrebrød og vin - da syntes vi, det kunne være
hyggeligt at slutte aftenen med en kop kaffe hos en af os.

Vi var nogle par, der holdt julegløgghygge og fejrede nytårsaften sammen. Da
min mand og jeg købte en kolonihave, fandt vi ud af, at to andre familier i op
gangen havde haver i kolonier, der stødte op til vor, ja så hyggede vi os sammen
i haverne om sommeren og gik til diverse fester der. Vi fejrede hinandens runde
fødselsdage og gik på museer sammen - vi har bl.a. været på Christiania, Politi
museet og rundtur i det gamle Christianshavn med en beboer som guide.
Da AAB's afdeling 40 (det er os på Bellahøj) holdt 25-års jubilæum, blev det
fejret med et brag af en fest på Nimb i lange kjoler og smoking eller mørkt jak
kesæt - der var stil over det. Jeg har mange billeder af denne fest med mange ta
ler, dejlig mad og dans men fremfor alt det gode sammenhold.
Men tiden går jo, og sådan noget som sygdom, alderdom, plejehjem og død skånes ingen for. Vi fulgte med i hinandens problemer, men pludseligt en dag, var
der ingen mænd tilbage, og nr. 121 bliver kaldt enkernes blok.

Noter fra besøg hos Margrethe Kolmorgen i hendes
skyskraberlejlighed - på Bellahøj
ved Finn Gunst

•

Margrethe husker den dag, hvor en lille trist pige ringede på og spurgte
om ikke hun godt måtte flytte ind hos dem - for hendes familie havde
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lige faet at vide de skulle flytte. Det var vist nok pantefogeden der
overrakte dem 'dommen'.
•

Om vinteren løb børnene på skøjter dagen lang på søen - og når det var
tid til at spise - hængte Margrethe et hvidt håndklæde op på altanens
gelænder. Så kunne de skøjtende børn se, at det var madtid.

•

Margrethe mindes også de mange dyrskuer, der var lige om hjørnet. Så
fik man helt automatisk landbolivet indenfor i bydelen. Ungerne var
også vilde med det nye Bellahøj Bad, som de sjaskede rundt i næsten
hele sommeren...

•

De første højhuse/skyskrabere var færdige i 1954 - det var Danmarks
første skyskrabere. Naboskyskraberen havde meget små køkkener - det
var åbenbart ikke meningen, at man skulle kunne lave mad, så små var
faciliteterne. Til gengæld fik familierne madkuponer, så man kunne
købe billig mad ned i den nærliggende bygning, den nuværende
restaurant 'Baronen'...

•

Margrethe og hendes mand rejste meget - de var i Østen, i Afrika noget hendes hjem bevidnede med den store samovar - træskulpturer
mv.

•

En gang efter krigen blev Margrethe ringet op af en person, der talte
engelsk/amerikansk. Det viste sig at være en amerikansk soldat, der
ville vide, om den pige han var kæreste med, var flyttet til
Sverige....Hun havde boet i Margrethes højhus...'Ja - så fik vi hørt det
med', som hun sagde...

•

Margrethe er meget glad for de unge indvandrere, der nu om stunder
viser, at de ikke vil være lige som deres ældre brødre. De nye unge laver
rundvisninger på Bellahøj, de står for at etablere flere bænke, for som
de siger: der skal ikke være så stor afstand mellem bænkene for de
gamle. Og det har de ret i, griner Margrethe. De har også henvendt sig
til kommunen om at sætte flere gadelamper op på stierne mellem
husene.

•

Til sidst fortalte Margrethe om udsigten fra altanen: I kan se Herlev
Hospital, Høje Gladsaxe, et højhus i Ballerup, den engelske by lige ved
Frederikssundsvej.

Og så var vores tid gået. Jeg havde egentlig tænkt på at tage en lille buket
blomster med til Margrethe - men tog nogle nylagte æg med fra vores baghaves
hønsegård. Det blev hun meget glad for. Se her, hvad jeg har faet, råbte hun til
de andre besøgende - det er lige som at genopleve indkøb fra dyrskuetiden....
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Inden vi gik, fortalte jeg Margrethe, at jeg som dreng havde oplevet de første
højhuse som noget helt unikt. Sagen var, at min familie medio 1950'eme boede i
Bispeparken lige ved. Og når vi skulle besøge vores sommerhus i Bagsværd skulle vi med en af de røde busser ved Bellahøj. Når vi ventede på bussen tabte jeg som stor knægt hele (!) underkæben af benovelse over skyskraberne det var ligesom i Amerika....

Besøg i Bellahøj Kirke
ved Helge Baun Sørensen

Den meget vellykkede udflugt d. 11. april 2018 gik dels til Margrethe Kolmorgens lejlighed i et af Bellahøjhusene, dels til Bellahøj Kirke lige ved siden af
hvor menighedsrådsformand Lis Lynge fortalte om kirkens store ombygning og
om Bellahøj Kirkes status som kirke. 'Vi har Københavns dårligste orgel, fordi
arkitekten glemte det, da han tegnede kirken.' Derfor bruger de flygel og guitar
til salmesangen i stedet for. I det hele taget gør man mange ting anderledes i
Bellahøj, alting er mindre højtideligt end andre steder, der bliver eksperimente
ret hele kirkeåret. Skærtorsdag er derfeks. dækket bord til alle inde i kirken.
Bellahøj Kirke har fået helt nye lokaler til møder, konfirmander, nye præsteværelser og kontorer og dertil et topmoderne køkken. Altertavlen er også et ekspe
riment, idet den ville koste et millionbeløb, hvis man hyrede en anerkendt kunst
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ner, derfor kontaktede kirken Kunstakademiet, og det blev en kunststuderende,
Morten B. Masri, der blev mester for den farvestrålende altertavle, der i tre flø
je fremstiller Jesus i Getsemane Have, titel 'Agony in the Garden' Foto: Helge
Baun Sørensen 2018

”Granskende pige” tilbage i Husum
Efter mange års indsats lykkedes det at fa Rådhuset til at beslutte, at ”Gransken
de pige” skulle tilbage til Husum.

"Granskende pige " i Husum Bypark. Foto: Sonja Carlsen

Glud & Marstrand 1945-1966
ved Svend Ole Nielsen
Artikel fortsat fra Nyt fra Lokalhistorien nr. 112.
De første efterkrigsår blev vanskelige for virksomheden. Ganske vist øgedes råvareleverancerne efterhånden, men det gik langsomt; det var først i 1948, at der
var tilstrækkelige råvarer til den produktion, der var efterspørgsel efter.
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Glud & Marstrand var i øvrigt ret usikker for fremtiden, hvad angik de fremtidi
ge behov inden for både emballage- og emaljevareme. Produktionen af alumini
umsvarer til husholdningsbrug var i stærk stigning. I 1947 udgjorde den halvde
len af omsætningen i husholdningsvarer. Fra 1948 gik salget af emaljevarer igen
frem. Produktionen af emaljevarer havde i nogen grad været hæmmet af mang
lende jemleverancer i de første efterkrigsår. Det betød, at det blev rentabelt at
om-emaljere brugt køkkentøj helt frem til februar 1949, hvor denne praksis op
hørte.

Nye Impulser - nye fabriksafdelinger
Den tyske industri var i det store og hele blevet udraderet af krigen og dens øde
læggelser. Der var heller ikke noget marked til at aftage produkterne fra Glud &
Marstrand. Et forhold der gjorde sig gældende i alle de europæiske lande. Det
medførte en orientering mod det amerikanske marked og mod at lade sig inspi
rere af den amerikanske industri på området. USA var kommet økonomisk
styrket ud af anden verdenskrig og var på mange områder blevet førende på bå
de det teknologiske område såvel som på adgangen til råvarer. For at få nye im
pulser og inspiration til fremtiden blev emaljeværkets leder på Rentemestervej,
N.M.E. Pedersen, i 1947 sendt på et halvt års studietur til USA for at besøge
amerikanske emaljeværker.
Han havde allerede længe haft planer om, at Glud & Marstrand skulle bygge et
nyt emaljeværk, der skulle dække hele Danmarks behov for emaljering af pladejern. Studieturen til USA fik ham imidlertid på andre tanker, da det gik op for
ham, at produktion af egen rå-emalje ikke havde fremtiden for sig. I stedet kun
ne den med fordel erhverves fra et hollandsk firma, der hed Ferro Email, men
også fra amerikanske leverandører
Med de nye impulser og erfaringer fra USA-turen in mente tegnede N.M.E. Pe
dersen en ny emaljefabrik, hvori der bl.a. indgik en ny, stor, roterende ovn leve
ret fra Ferro. I den forbindelse gik man bort fra at dyppe emaljen. I stedet be
gyndte man at sprøjte emaljen på med et stort sprøjteanlæg, hvor en mand kunne
sprøjte 3000 kasseroller. De potentielle stordriftsfordele blev dog aldrig udnyttet
fuldt ud på grund af en opdeling af produktemner og en for lille produktion,
mente N.M.E. Pedersen senere.
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Glud & Marstrand på Frederiksborgvej i 1955
Modernisering og nye bygninger

I årene omkring 1950 iværksattes en omfattende fornyelse af fabrikken på Rentemestervej. Et nyt moderne maskinværksted på 6.500 kvadratmeter til afløs
ning af det antikverede smedeværksted blev opført. Bygningen kom også til at
rumme tromlefabrikken i en ny, rationaliseret udgave, og et rummeligt og lyst
lokale blev taget i anvendelse som blikkenslager- og kaffekandeværksted. De
omfattende investeringer havde til formål at øge produktionen kvantitativt og
forbedre den kvalitativt, og dermed rustede virksomheden sig til fremtidens ud
fordringer. Ud over moderniseringen af de gode gamle produktioner skulle der
også satses på nye varianter og tages højde for alternative produktioner.

Glud & Marstrand havde nu gennem adskillige årtier udfyldt et behov i befolk
ningen for emaljeret køkkentøj, der i hundredtusindvis var rullet ud fra fabrik
ken på Rentemestervej. Produkterne må have syntes næsten uundværlige i et
hvert køkken. Et lidt spøjst eksempel på denne opfattelse oplevede fabrikken i
1951, da en kunde sendte en pakke med en blå kaffekande retur med et følge
brev, der lød sådan: ”Som et tegn på fuld tilfredshed returnerer vi hermed kaffe
kanden, som vi har brugt i 15 år seks-otte gange daglig; familien er på fem per
soner. Vi synes, at vi skylder den og Dem tak, og det kunne måske interessere
Dem at se den. ”
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Madam Blå
I Glud & Marstrand bladet i 1952 bragtes en artikel, der forsøgte at redegøre for
baggrunden for emaljevaremes succes, og hvad det var ved produkterne, der ak
tuelt gjorde dem så attraktive. Det havde bl.a. noget med samfundsudviklingen
at gøre, hvor den såkaldte hushjælp i de bedre stillede kredse var en praksis, der
var på vej ud. Her kunne emaljevareme være en stor hjælp og lettelse for den
tids husmor, når de var så lette at gøre rene, blev det påstået i artiklen, der natur
ligvis også var en slags salgstale for det fremtidige salg af køkken varerne. Så
dan kom det bare ikke helt til at gå:
"Fra gammel tid foretrækker den danske husmoder emaillevarer til sit køkken,
og mange af argumenterne for hendes valg er i dag forstærket. Det er kendt, at
emaille er let at gøre rent, og dette har altid haft betydning; men i gamle dage,
hvor man i mange hjem havde rigelig hjælp, så man måske ikke så nøje på, om
arbejdet var lidt lettere eller lidt vanskeligere. I dag, hvor det er så vanskeligt
med hushjælp, gælder det om på alle måder at rationalisere arbejdet i køkkenet,
således at der slides så lidt som muligt på husmoderen. Noget af det vigtigste
man her kan udrette, er at sørge for den lettest mulige rengøring af køkkengre
jerne - Derfor vælger man emaille. G&M - emaille fås i festlige farver... ”

Nye produkter - nye markeder
I 1954 installeredes to nye emaljetunnelovne, og samtidig markedsførtes en
række nye husholdningsartikler. Det skete bl.a. i Forum på udstillingen ”Køkke
net ”.
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Sikker Hansens plakat til Den store Køkkenudstilling i Forum, 1954
Emaljeprodukterne fik et omfattende reklamefremstød, hvor der bl.a. fremstille
des en seks minutters film, som indgik i en serie fra Husmødrenes Filmudvalg.
Den fulgtes op af en annoncekampagne for kaffekander, kasseroller og skåle i
nyt design og i nye moderne farver. Dermed var det hæderkronede køkkentøj
med Madam Blå som frontfigur ikke længere enerådende.
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Emaljeafdelingen på Rentemestervej, der blev opført i 1954 og lukkede i 1966
Introduktionen af et alternativt sortiment var også et forsøg på at udvide kunde
kredsen udenfor hjemmemarkedet. Således blev der fremstillet et nydesignet
emaljeret køkkentøjsæt, der fra 1955 blev solgt i USA under navnet Købenstyle.
Det var en satsning på at markedsføre en ny generation køkkentøj med appel til
et moderne publikum. Mens de ældre sortimenter udpræget henvendte sig til
hjemmemarkedet, ville man prøve at erobre udlandet med Købenstyle.
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DANSK KOBENSTYLE

Emaljeserien 'Kobenstyle' eller 'Købenstyle1 blev skabt af Jens Quistgaard i
1956 og de elegante gryder og pander har siden været meget eftertragtede. I
2012 kom serien i produktion igen.
På grund af det mere avancerede design stillede det store tekniske krav til pro
duktionen, og da Kobenstyle blev markedsført som kunsthåndværk, betød det, at
hvert enkelt stykke krævede en nøje kontrol og medførte en høj kassationspro
cent. Købenstyle kunne ikke købes hos de danske isenkræmmere. Det nye køk
kentøj blev kun en moderat succes i nogle år, og det gav ikke det ønskede af
kast.

Plastikprodukter
Efter verdenskrigen begyndte produktionen med en helt ny type materiale: pla
stik. 1 første omgang var det ikke nogen succes i Danmark, men i løbet af 1950eme slog brugen af plastik for alvor igennem. Glud & Marstrand blev i 1954 til
budt en licens på tubemateriale af plastik. Det blev ikke til noget, fordi virk
somheden i stedet valgte at prøve at finde en mindre plastikfabrik til overtagel
se. Derved kunne man langsomt begynde en produktion, når det blev aktuelt. I
1955 indledtes forhandlingerne med en plastikfabrik om overtagelsen af aktie
majoriteten. Forhandlingerne løb ud i sandet, idet Glud & Marstrand valgte at
investere 200.000 kr. i en plastikmaskine. Maskinen, der hed ”Battenfeld”, var
indkøbt med henblik på en produktion af plastikspande og -baljer i en nyanlagt
plastikafdeling på Rentemestervej.

I februar 1956 blev den første opvaskebalje af plastik produceret, og produktet
kom kort tid efter ud i butikkerne. Allerede i november samme år udvidedes
plastiksortimentet til husholdningsartikler og spande.

15

Pjece fra Glud & Marstrand, der skulle introducere nyansatte tilfabrikken på
Rentemestervej

Emaljeproduktionens udfasning og lukning af virksomheden
Omkring 1960 begyndte ledelsen i Glud & Marstrand for alvor at drøfte, hvor
vidt emalje varerne havde en fremtid, og efter et møde i den europæiske emaljeindustrisammenslutning i 1961 konkluderede direktør Hannover, at emaljevarer
var på vej ud. Som andre virksomheder inden for branchen eksperimenterede
Glud & Marstrand med plastik, aluminium og andre materialer, der benyttedes i
perioden.
Set i et lidt større perspektiv var forbruget af emaljevarer til køkkentøj uden for
landets grænser allerede begyndt at gå tilbage i midten af 1950-erne. Og i 1955
udfasede Glud & Marstrand de emaljevarer, der solgte for lidt. Ganske vist for
søgte man at lancere nye emaljeserier til fremstilling i emaljefabrikken på Ren
temestervej. I 1959 Dan-Kok og i 1963 proxi-let emaljekøkkentøj til såvel gas
som el; men det var kun et forsøg på midlertidige løsninger. Desuden blev det i
slutningen af 1950-erne stadigt vanskeligere at skaffe arbejdskraft. Selv om
mange kvinder i disse år søgte ud på arbejdsmarkedet, viste det sig meget van
skeligt at opbygge en stabil arbejdsstyrke.
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Proxi-let emaljeserien fra 1963, der både kunne anvendes til gas og el. Glud &
Marstrands sidste forsøg med nye emaljeprodukter inden lukningen i 1966.
Ved et bestyrelsesmøde 20. september 1961 opgjorde man tilbagegangen i kata
logvarer til 9%, og den samlede tilbagegang i emaljeværket var 30%. Tilbage
gangen kunne efterhånden også registreres i antallet af ansatte. I femårsperio
den fra 1960-64 faldt arbejdsstyrken med 500 mand, således at der i september
1964 var 1.000 ansatte hos Glud & Marstrand deraf 234 funktionærer.
Fra 1955 og de næste ti år havde ledelsen i Glud & Marstrand forgæves forsøgt
at gøre emaljeværket mere rentabelt. I 1965 overvejede man at flytte hele pro
duktionen til Fredericia hos Voss, der var blevet opkøbt af Glud & Marstrand i
1935. Nogen beslutning herom blev der dog aldrig truffet.
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Glud & Marstrand reklame

Underskuddet var det dog ikke til at komme uden om, og på bestyrelsesmødet d.
7. juli 1966 blev det oplyst, at emaljeværket i regnskabsåret 1965 havde givet et
underskud på 787.000 kr. samt 1.1 millioner kr. i de første 6 måneder af 1966.
Det var derfor ikke svært at træffe beslutningen om at emaljeværket skulle luk
kes, og det skulle ske med virkning fra udgangen af 1966. Syv uger senere fik
de ansatte besked herom. Kort tid efter havde 65 arbejdere selv sagt op, da de
havde fundet andet arbejde, og det gjorde ikke emaljeværkets sidste fire måne
der lettere. Kunderne skulle have deres bestilte emaljevarer, indtil lukningen var
en realitet, så man fik assistance fra Ravnholm Emaljeværk, som fik restlageret
af køkkentøj emaljeret. Efter den endelige lukning i 1966 opgjordes emaljevær
kets underskud til 2.2 millioner kr.

Nekrolog over virksomheden
Da det blev kendt i offentligheden at Glud & Marstrand skulle dreje nøglen om,
kom der snart efter reaktioner i medierne om, hvad lukningen betød. Der blev
også gjort overvejelser om, at en epoke i dansk køkkentøjfremstilling var slut.
Politiken bragte således d. 13. november 1966 en artikel herom under overskrif
ten: Madam Blås endeligt - en nekrolog. I artiklen blev der gjort et forsøg på at
opsummere Glud & Marstrands betydning i emaljevareproduktionen især med
henblik på køkkentøjet: ”For kort tid siden stod at læse i Politiken under ”Er18

hvervslivet,99 at grundet den stigende anvendelse af andre materialer i forbin
delse med vanskelighederne med at skaffe den tilstrækkelige arbejdskraft, havde
Glud & Marstrands Fabriker besluttet efter længere tids indgående analyse at
indstille emaljevarefabrikationen. Det ville være indlysende at tale om en
"emalje-epoke, 99 et spån af nogle tiår, umiddelbart forud for plastik- og alumi
niumalderen. Højdepunktet i denne epoke falder mellem 1. og 2. verdenskrig.
En udtalt tilbagegang har kunnet spores i de sidste tiår... I dag er emaljen for
dyr at bruge som det almindeligste materiale til køkkentøjet. Man samler heller
ikke mere udstyr for livet, men foretrækker hvad moden dekreterer- hyppig ud
skiftning. Tiden og pengerigeligheden har overført interessen for køkkenredska
berne til de ny statussymboler, køleskabet og opvaskemaskinen... Æret være
Madam Blås minde. Thi det er ikke blot hendes endeligt vi oplever - men afslut
ningen på et stykke værdifuldt dansk kulturhistorie. 99

Grundejerforeningen Højdevang 100 år
Grundejerforeningen 'Højdevang' ligger i den sydlige udkant af Husums jorder
tæt ved krydset Husum-Slotsherrensvej. Den omfatter parceller på bl.a. Solrødvej, Bjemedevej, Skensvedsvej, Kongstedvej og Husumvej. Foreningen har
knap 100 medlemmer.

I anledning af Grundejerforeningen Højdevangs 100 års fødselsdag d. 31. juli
2017 udgav foreningen et hæfte, der er er baseret på materiale udarbejdet af tid
ligere formand Manfred Crety til foreningens 75-årsdag med tilføjelser fra den
siddende formand Brian Jacobsen. Det efterfølgende rummer et uddrag af hæftet
for perioden 1917-2007.
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Grundejerforeningen Højdevang

Historisk tilbageblik på perioden 1917-2007

I det officielle forarbejde til foreningens dannelse bliver området angivet som
Havebyen ”Højdevang”. Mejeribestyrer S. Bloch overtager arealet fra S. Jockumsen i 1915 og sælger de enkelte parceller. Deklaration om etablering af veje
tinglyses i efteråret 1916.
På sagfører V. Christensens kontor møder den 4. juli 1917 15 ejere af parceller
udstykket af Matr.nr. 489 (Højdegården, se nærmere beskrivelse sidst i denne
artikel) for at danne grundejerforeningen Højdevang. I alt 12 mand møder op til
den stiftende generalforsamling den 31. juli 1917 og vedtager lovene for grund
ejerforeningen. Første formand bliver C. Brix-Andersen, Kongstedvej 5.
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