SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

Nr. 114, September 2018

ISSN 1395-6744

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

FRA FÆSTER TIL SELVSTÆNDIG BONDE OG HUSMAND

Ny lokalhistorisk udgivelse af Svend Ole Nielsen

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 (ansvarshavende).

Indhold
Fra fæster til selvstændig bonde og husmand

3

Gravsten - må man fotografere dem?

9

Sang fra Husum Grundejerforenings stiftelsesfest 1932

12

Indleveret til arkivet

15

Spørgehjømet

17

Husumvold Menighedsbømehavc 70-års jubilæum

19

2700 Kulturdag 2018

20

Arrangementer og møder efterår-vinter 2018

21

Hvornår skal det årlige kontingent betales?

23

Åbent i Lokalhistorisk Arkiv hver torsdag

23

Adresser

24

2

FRA FÆSTER TIL SELVSTÆNDIG BONDE OG HUSMAND

Ny lokalhistorisk udgivelse af Svend Ole Nielsen, medlem af Lokalhistorisk
Selskabs bestyrelse
OBS: Bogen er gratis for Lokalhistorisk Selskab’s medlemmer, der

•
•

enten kan afhente en bog på Lokalhistorisk Arkiv på Pilcgårdcn i åb
ningstiden torsdage kl. 18-20
eller kan bestille en bog ved mail til annc.brix.christianscnfagmail.com
og indbetaling af 45 kr. til bankkonto: reg.nr. 9570, kontonr. 4 99 24 58
til dækning af porto. Angiv venligst medlemsnummer i mailen og ind
betalingen

Kort om bogen

Hvordan levede folk i vores lokalsamfund for 3-400 år siden? Hvordan formede
landsbyboernes hverdag sig i de fire landsbyer i Brønshøj Sogn: Brønshøj, Hu
sum, Uttcrslcv og Emdrup, og hvordan fik de deres udkomme. Landsbyerne
havde en form for selvstyre med en oldermand i spidsen. 1 fællesskab aftalte
bønderne i hver landsby beslutninger om såning, høst og mange andre ting. Der
kan også læses om skolegang for børnene eller snarere mangel på samme, og
om hvordan de gamle klarede sig i alderdommen. Livet var ofte hårdt og bebo
erne blev med jævne mellemrum ramt af smitsomme sygdomme med stor døde
lighed. Høsten slog ikke sjældent fejl pga. tørke eller en våd sommer, ligesom
husdyrene også blev ramt af dødelige sygdomme. Hvordan var forholdet til de
samfundsinstitutioner, som de var underlagt, og som bl.a. repræsenteredes af
lensmanden på Københavns slot, ridefogeden og sognefogeden? Endelig fortæl
les historien om, hvordan landsbyerne opgav den fælles dyrkning og blev selv
stændige bønder. Dette og meget mere kan der læses om i denne bog. Bogen er
desuden illustreret med talrige tegninger, kort og fotos.
Kort om forfatteren

Svend Ole Nielsen er født i Fredericia i 1953 og er uddannet historiker fra År
hus universitet. Har tidligere været beskæftiget i projekter af lokalhistorisk art,
bl.a. om Røde Kro Teaters historie på Amager, hvilket der kom en bog ud af.
Endelig har han bidraget med et par ”historiske notater” til Bispebjerg lokalhi
storiske forening og med artikler i Nyt fra Lokalhistorien.
Uddrag af FRA FÆSTER TIL SELVSTÆNDIG BONDE OG HUSMAND

Udskiftningen i Husum

I 1781 udarbejdede landmåler Goos et kort over Husum by og dets jordtilliggende. Kortet menes at være det mest velbevarede kort fra de under København
senere indlemmede landsbyer. Som det da var sædvane, er kortet tegnet i målc3

stok 1: 4000. På kortet kan man se selve markinddelingen, som den så ud inden
udskiftningen. Således kan man aflæse placeringen af de tre vange: Den Søndre
Vang, der grænsede op til Brønshøj og Vanløse marker, Vestre Vang grænsede
op mod Islev mark og den Nordre eller Sokkelund Vang, der lå op mod Buddinge marker og Utterslev Mose. Desuden ses på kortet både afmærkningen af åsene og betegnelsen af disse samt åsenes inddeling i agre.

I første omgang havde bønderne selv takseret jorden og fået vedtaget en dclingsplan ved tinge. Det var udgangspunktet, da det første møde i landvæsens
kommissionen blev afholdt i Husum d. 7. maj 1782. Tilstede var samtlige byens
17 lodsejere samt landmåler Goos og forvalter Nordenberg. Der var flere på
trængende punkter på dagsordenen. Et af dem gjaldt spørgsmålet om der skulle
foretages en udflytning af nogle af de 17 gårde. Landvæsenskommissionens to
kongeligt udnævnte repræsentanter argumenterede for, at hvis udskiftningen
skulle blive til virkelig gavn for lodsejerne, så måtte seks af dem nødvendigvis
udflytte.
I den Søndre Vang mod Brønshøj og Vanløse marker skulle tre gårde flytte ud. I
den Vestre Vang blev det foreslået, at en gård flyttede ud, samt at to gårde flyt
tede ud på den Nordre Vang, også kaldet Sokkelund Vang. Det ville ifølge for
slagsstillerne blive mere bekvemt for de udflyttende, lige såvel som de gårdmænd der blev boende i landsbyen.
Reaktionen fra samtlige lodsejere i landsbyen var en afvisning af planen. Selv
om de to kongelige repræsentanter stillede udflytningshjælp og forskellige øko
nomiske lettelser i udsigt for de udflyttende, vedblev samtlige bønder ved deres
oprindelige holdning til sagen: Ingen af dem var villige til at flytte deres gårde
ud, men alle ønskede at fa deres udskiftede jorde til at strække sig fra deres går
de i landsbyen og ud til markskellet. Afgrænsningen og størrelsen af de forskel
lige lodder skulle foretages i forhold til den taksation afjorden, som allerede var
sket.

En særskilt fordeling skulle foregå med de større og mindre engarealer, der også
kan ses på det farvelagte udskiftningskort. Her var der naturligvis især tænkt på
Kagsmosen og engarealeme op til Utterslev Mose, dengang kaldet Søborg Mo
se. Og fordelingen skulle her finde sted efter hartkorn. Kommissionens to kon
geligt udpegede personer måtte således nødtvungent acceptere bøndernes be
slutning om at foretage en såkaldt stjemeudskiftning, der betyder at gårdenes
lodder kom til at strække sig fra gårdene i landsbyen og ud til markskellene ved
byens grænse. Tilbage stod for kommissionen nu bare at behandle et ønske fra
Niels Jensen om at fa seks tønder lands gødskning til den lod, han skulle modta
ge. Ønsket blev imødekommet. Niels Jensen, hvis lod strakte sig fra hans gård
bygninger i landsbyen og ud til det hjørne, der grænser op til såvel Brønshøj
som Vanløse bys marker, var vurderet til at være dels meget lang og med en ret
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mager ager. Seks bønder accepterede at levere Niels Jensen gødning til fra fire
skæpper land til en tønde land.

D. 19. oktober 1782 forsamledes landvæsenskommissionen i Husum i anledning
af en skrivelse fra Rentekammeret, der atter skubbede på for at overtale lods
ejerne i Husum til at flytte ud fra landsbyen. Rentekammeret mente at have fun
det en ny og bedre udskiftningsplan. Enten skulle alle flytte ud og tildeles hver
en indlod og en udlod, eller hvis ikke alle så en del af lodsejerne Det ville bety
de, at deres jorder ikke skulle ligge i et samlet stykke men blev opdelt i to ad
skilte lodder. Forslaget var forbundet med, at nogle gårde skulle flyttes uden for
nogle bestemte linjer, der skulle markeres i byens mark.

Kort fra 1809, der viser resultatet af den udskiftning, der fandt sted i 1782, og
hvor alle gårdene har fået deres jord til at ligge fra deres gård i landsbyen og
helt ud til bygrænsen. Detfår området til at ligne en strålende stjerne og har gi
vet navn til begrebet stjerneudskiftning.
5

Kun to personer støttede planen: Niels Jensen og Niels Andersen men begge var
samtidig ikke selv villige til at flytte ud. Deres modvilje mod den oprindelige
delingsplan skyldtes, at de ikke var tilfredse med de lodder, som de selv var ble
vet tildelt. Niels Jensen mente, at hans lod var for lang, og at han havde faet al
for megen jord ved markskellet. Niels Andersen beklagede sig over, at hans lod
var for fugtig og sumpet.
Landinspektør Ehlers havde allerede beregnet alle lodderne og eftermålt dem på
marken. Han mente, at hverken Niels Jensen eller Niels Andersen havde noget
at beklage sig over, hverken når det drejede sig om kvaliteten eller størrelsen af
deres lodder. Det var således udelukkende beliggenheden, de kunne have grund
til at beklage sig over, mente landinspektøren.
Landvæsenskommissionen appellerede kraftigt til Rentekammeret om at opgive
det forslag, som netop var blevet behandlet på mødet i Husum. Langt de fleste
bønder i byen var tilfredse med den oprindelige plan, som de selv havde udar
bejdet, og ”saa meget desmere da det i tiden var let, naar en eller anden af
Lodsejerne fandt det for godt at udfløtte, at kunde af tvende lodder bequemt
giøres en Udlod og Indlod. ” Rentekammeret synes at have efterkommet an
modningen, da der ikke siden blev ændret i den oprindelige udskiftningsplan.

Nærbillede af Husum landsby fra udskiftningskortet fra 1782. Bemærk hvor tæt
mange af gårdene ligger ved siden af hinanden. Det er også værd at bemærke
de aflange husmandsboliger i husmændenes have og ved Storegårds have.
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Luftfoto af Husum, hvor man tydeligt kan se spor af den stjerneudskiftning, der
blev gennemført i årene efter 1782, og hvor vejene kom til at ligge i gårdenes
markskel.

D. 10. juli 1783 blev der efter indkaldelse af lodsejerne i Husum afholdt et møde
i Husum i anledning af, at selvejerbonden Thomas Hansen var utilfreds med sin
tildelte tørvejord i Kagsmosen. Samtlige byens lodsejere på nær to personer gav
sig sammen med landmåler Goos til Kagsmosen. Landmålcrcn gjorde her op
mærksom på, at han ud over udskiftningen af marken også havde tilbudt at ud
skifte og dele mosen. Bønderne havde erklæret, at det skulle de nok selv klare,
og at han intet skulle have med det at gøre. Goos gjorde derpå opmærksom på,
at han ikke selv mente, at Thomas Hansen havde nogen grund til at klage. Der
imod beklagede fem bønder: Lars Jensen, Lars Gregersen, Niels Rasmussens
enke, Lars Hcnrichscn og Hans Rasmussen sig over, at de havde faet deres tørvelodder yderst i mosen og derfor kun havde én vej til den ydre ende. Og lod
derne i midten var opskåmc tørvegrave, der var fyldte med vand. De kunne så
ledes ikke komme til den nordre ende, uden at de skulle passere over andres tørvcloddcr, og når de blev opskåme, eller lodsejerne ikke ville tillade dem vej
over deres lodder, var al passage dertil frataget dem. Det var dem derfor ikke
muligt at komme til deres lodder i den nordre del for at grave tørv og slå deres
hø.
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Der skæres tørv i mosen. I baggrunden er tørvene sat op i stakke til videre tør
ring. En sådan tørvegravning er også foregået omkring Utterslev Mose og i
Kagsmosen i Husum.
Iver Nielsen beklagede sig over, at han ikke kunne fa sit tildelte mål i marken
uden at komme nogle alen ind på Niels Andersens lod, der lå umiddelbart op af
hans egen tørvejord, og denne adgang nægtede Niels Andersen ham. Derfor
måtte han rykke ind på naboerne ved den anden side. Og i så fald i stedet for at
overlade god tørvejord til Iver Nielsen fik han opskåme grave fra sine naboer.
Goos, som erkendte problemerne i begge de ovennævnte forhold, prøvede at
komme med løsningsforslag sammen med de andre kongeligt udnævnte kom
missionsmedlemmer C. Ncvc, Sundbyc og Nørager. Men trods stor ihærdighed
lykkedes det dem ikke at fa løst uoverensstemmelserne i mindelighed. De så
derfor ingen anden udvej end at lade mosen taksere af uvildige mænd. Og denne
gang måtte landmålcren inddrages, således at der blev aftalt en bedre plan,
hvorefter landmåleren kunne foretage en anden deling.

14. juli 1787 mødtes landvæsenskommissionen i Husum efter, at det kongelige
Rentekammer havde beordret landinspektør Ehlcrs til at undersøge, om bonden
8

Thomas Hansen havde jord nok til at opfylde sin pligt til at afgive jord til en vej,
der skulle muliggøre, at resten af byens beboere kunne fa adgang til Søborg mo
se. Adgangen skulle de bruge til at høste deres høfodcr for derefter at kunne
bringe det tilbage til deres gårde. Da samtlige lodsejere i Husum var mødt, kun
ne kommissionens kongelige repræsentanter meddele, at efter landinspektøren
Ehlers undersøgelse var der ved byens udskiftning givet jord til Thomas Hansen
til den vej, som skulle gå over hans lod til engen i Søborg Mose. Vejen, der
skulle være af ni alens bredde, erklærede Thomas Hansen sig ikke villig til at
give plads til. Han var af den opfattelse, at det sted, hvor vejen var afsat til at
skulle løbe nemlig tæt ved Søborg Mose, var grunden meget fugtig og smattet,
og at vejen derfor umulig kunne passeres af byens beboere. De ville derfor være
tvunget til at køre uden om på nogle steder og derved komme ind på hans jord.
Han mente derfor, at han skulle have erstatning for den græsning, der kunne
vokse på den strækning, som vejen skulle gå.

Byens lodsejere erklærede, at de ikke ville tilstå Thomas Hansen den græsning,
som han mente at have krav på. De fastholdt som før, at vejen skulle afsættes af
ni alens bredde, og at de mente, at de var i stand til at passere stedet uden at køre
op på Thomas Hansens mark og tilføje den nogen skade. Derefter erklærede
Thomas Hansen sig villig til at afsætte plads til vejen på den omtalte måde uden
at forlange nogen græsning. Dog ville han afkræve byens mænd et løfte om, at
de ikke kom ind på hans jord. Kommissionens kongelige medlemmer begav sig
derefter med samtlige lodsejere ud til Thomas Hansens mark, hvor der med pæ
le blev markeret de afmålte skel i ni alens bredde, der hvor vejen skulle forløbe.
Dermed blev den vej markeret, der gjorde det muligt for samtlige lodsejere at
passere til Søborg Mose, uden at de derefter måtte aflægge vej over Thomas
Hansens lod på andet sted end der, hvor den bestemte vej er afsat.

GRAVSTEN - må man fotografere dem?
af Helge Baun Sørensen
Vi har med Lokalhistorisk Selskab været på flere interessante kirkegårdsvandringcr, bl.a. på Bispebjerg Kirkegård og Brønshøj Kirkegård. Mange af grav
minderne begge steder er af særlig interesse. De kan være historiske, de være
mindre kunstværker eller på anden måde interessante, originale eller pudsige.

Jeg har selv taget mange billeder af gravsten og ved en lejlighed var der en per
son, der henkastede: 'Du ved godt, at det er ulovligt. Man skal have de pårøren
des tilladelse.' Siden da er jeg blevet lidt mindre kry, men har da tænkt mit.
Jeg har nemlig ofte været inde på den meget velassorterede hjemmeside 'gravstcd.dk', hvor som der står 'Her er det muligt at se 10399 kendte personligheders
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gravsted - primært danske.’ Hjemmesiden er et meget kompetent kildeværk
vedr. kendte danskere af alle slags, politikere, forfattere, skuespillere m.m. Bio
grafierne om de afdøde er velinformerede og velskrevne.

På en tilsvarende hjemmeside ’dk-gravsten.dk’ behandles det meget relevante
spørgsmål, om det er lovligt at fotografere gravsten og offentliggøre dem, tryk
ke eller lægge på hjemmeside.
Her kan vi læse, at der maj 2007 blev afsendt forespørgsel til Kirkeministeriet
om emnet, og daværende Kirkeminister Bertel Haarder svarede bl.a.:

”Der er normalt offentlig adgang til folkekirkens kirkegårde inden for de af me
nighedsrådet fastsatte åbningstider. For færdsel på kirkegården må det gælden
de ordensreglement overholdes. Standardvedtægten for kirkegårde, herunder
ordensbestemmelserne indeholder ikke noget forbud modfotografering.

I den kirkelige lovgivning er der ikke fastsat regler om besøgendes fotografering
afgravminder. Den kirkelige lovgivning indeholder ikke regler om efterfølgende
offentliggørelse på Internettet affotografier afgravminder. "
Et meget klart og entydigt svar. Det er tilladt enhver at fotografere gravsten på
danske kirkegårde, og det er tilladt enhver at bringe dem i en bog eller på en
hjemmeside, såfremt det gøres med respekt for den afdøde og efterkommere.

Hjemmesiden 'dk-gravsten' har gennem mange år været i gang med et kæmpe
projekt at affotografere alle danske kirkegårdes gravsten som en hjælp til
slægtsforskere. Gravsten bliver hjemfaldne, bliver fjernet og måske knust eller
knækket. Et historisk mindesmærke forsvinder dermed for altid, og derfor har
det betydning at fastholde.

Projektet har f.cks. affotograferet næsten alle ca. 5000 gravsten på Brønshøj
Kirkegård, er i gang med at gøre det samme på Bispebjerg Kirkegård, og det er
muligt at søge på personer.
For år tilbage opfordrede Dede Bemberg fra Dragsholm Lokalhistoriske For
ening direkte alle til at fotografere en gravsten for at hjælpe slægtsforskere. Hun
havde på det tidspunkt selv fotograferet 3000 gravsten. Så det er et projekt, der
har været i gang længe og mange kirkegårde rundt om i landet er gennemregistreret og søgbare for alle interesserede.
Så vi må gerne tage billeder og vi må meget gerne hjælpe med at registrere, hvis
lysten skulle være der. Og måske kan du finde dine slægtninge på dk-gravsten?
Hjemmesider: www.dk-gravsten.dkwww.gravstcd.dk
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Sang fra Husum Grundejerforenings stiftelsesfest
ved Helge Baun Sørensen

Om sangen fra 1932
HUSUM GRUNDEJERFORENING blev stiftet i 1905. Fra starten var den en
forening for husejere i bydelen, en paraplyorganisation, som kunne arbejde for
husejernes rettigheder i de årtier, hvor vejene var af jord, bydelen var uden ga
debelysning, hvor der ingen kloakering var, ingen fortove, ingen post, ingen
sporvogn. Så der var nok at kæmpe for. I 1932 var kloaksagen stadig på forsi
den af Husum Avis hver uge. Hvornår får vi den kloak? spurgte man.
Frederikssundsvej blev udvidet betydeligt i samme år og bydelen undergik i det
hele taget store forandringer. Linje 5 var kommet til Husum Torv 1924, apoteket
på hjørnet af Storegårdsvej åbnede i 1930.

Stiftelsesfesten er med al sandsynlighed blevet afholdt på Husum Møllckro, på
hjørnet af Mørkhøjvej og Frederikssundsvej, stedet, hvor alle vigtige sammen
komster blev afholdt dengang.

HUSUM GRUNDEJERFORENING findes ossc i dag og med 1300 medlem
mer. På hjemmesiden kan man læse: "Vi ønsker at styrke dialogen mellem
grundejere/grundejerforeninger og andre interessegrupper i Husum. Samtidig
ønsker vi at varetage Husums grundejeres mulighed for indflydelse på de initia
tiver, der skal forbedre bylivet i Husum." Kontingentet er i 2018 100 kr. pr.
medlem.
Udover Husum Grundejerforening eksisterer fortsat de mange grundejerfor
eninger i bydelen, der hver dækker et bestemt område, og som har rødder tilba
ge til de første udstykninger i årene før og omkring 1920.
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Nu venter vi bare paa Skiv’ —
Sunget ved

Husum Grundejerforenings 27-aarige Stiftelsesfest
Søndag den 10. April 1932.
Mel.: Aah, Dagmar.

Det er saa Pokkers, saa Tiden den gaar,
Tolv Maaneder rullet, man næppe forstaar.
Sommeren gik jo, og Vint’ren gaar snart,
— I Universet er Susen og Fart.
Husum gaar fremad — moderne og ny*
Tusinde Ting ku’ vi onske vor By.
Husum, Du er dog en Del af vort Lijv,
Vi ønsker: - „og venter paa Skiv’“ — —
Oh Husum, Oh Husum, med Udsyn og Fremtid med Virke
og Liv,
Oh Husum, oh Husum - - nu venter vi bare paa Skiv’ —

Husum maa ha’ en moderne Perron,
Rullende Fortov til Husum Station.
Selv om det ej bliver ganske komplet,
— Tal I saa kun med Friis Skotte om det.
Stryger saa Knutzon blot en Billettor,
Det straks Budgettet lidt lettere gør.
Faar vi saa „Futtoget44 hvert Kvarter,
Hvad kan vi saa onske mer?
Oh Husum, oh Husum, med Udsyn og Fremtid med Virke
og Liv,
Oh Husum, oh Husum — -nu venter vi bare paa Skiv’ —

Vej Millionerne — det ku’ 1 li !
— Dem maa vi se at faa Fingre i!
Kom kun herud - mindst en femhundred’ Mand.
Vi skal ha’ Vejene rigtig i Stand.
Bonede, glatte med ikke en Fejl.
Pudsede, blanke, omtrent som et Spejl.
Fornem blev Husum, naar det er forbi.
Paa Vej og paa Cyklesti.
Oh Husum, oh Husum, med Udsyn og Fremtid med Virke
og Liv,
Oh Husum, oh Husum - - nu venter vi bare paa Skiv’
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Noter til sangen:
J. Friis-Skotte (1874-1946), dansk politiker og minister. Kendt for sit engage
ment i DSB, minister for offentlige arbejder 1924-26 og 1929-35. Gennemførte
Danmarks første radiolov i 1926.
P. Knutzen (ikke Knutzon) (1887-1949) direktør for DSB i de banebrydende år
1931-45, hvor broer knyttede landet sammen og de røde lyntog vakte opsigt.

Husum Station blev etableret i 1880 i forbindelse med Frederikssundbanen. I
1949 begyndte S-togs trafikken.
Åh, Dagmar har melodi af Olfert Jespersen og blev Dagmar Hansens kæmpehit
i 1895.
Om Dagmar Hansen blev der skrevet: "Der bor en Sangfugl i Frk. Hansens
Bryst. Den har kun et beskedent Pip, men den bor kønt". Hun udmærkede sig
ved fyldige, indtagende former og blev Danmarks første 'pin-up girl', da hun lod
sig fotografere til serier af pikante postkort og albums med Dagmar-Album i 31
Billeder, 1899, og Dagmar-Album i 49 Billeder, 1910. Sangen 'Aa Dagmar' ind
spillede hun på grammofon i 1931, året før Husum Grundejerforening brugte
den til fællessang. Turister, der kom til København, troede den iørefaldende me
lodi var Danmarks nationalsang.

Dagmar Hansen (1871-1959) kan stadig tiltrække sig opmærksomhed med sine
yppige former og hvepsetalje, og så koket hun viser sine ynder frem uden lum
merhed. Hun blev opdaget som 15-årig, sang 'Åh Dagmar'første gang i 1895 på
National Varieté og fortsatte med at optræde på 'Over Stalden ' i Charlottenlund til hun var 56 år gammel.
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INDLEVERET til ARKIVET
af Helge Baun Sørensen

Vores Lokalhistoriske Arkiv i Pilcgårdcn, Brønshøjvcj 17 er som skabt til at
modtage fotos, malerier, plakater, tidsskrifter, regnskaber og andet materiale af
historisk indhold. Og samlingen vokser, kan vi meddele. Er I ved at rydde op i
kælderen eller på loftet, eller står I med et dødsbo, hvor der er billeder eller do
kumenter af lokalhistorisk interesse, så lad os høre om det.
Vi kan mærke, at kendskabet til Lokalhistorisk Selskab efterhånden er så ud
bredt, at der jævnligt indløber henvendelser. Gennem hjemmesiden er vi let til
gængelige for alle, der søger efter lokalhistorisk i Brønshøj, Husum og Utterslev.

I løbet af den seneste tid har vi faet henvendelser, som har resulteret i spænden
de indleveringer:

• Maleri af Brønshøj Kirke efter foto o 1895, ved Johannes Pcterscn(?), indleve
ret af Ebbe Kyst, søn af læge Johannes Kyst, Fredcrikssundsvej 152.
• Tingbjerg Tidende, 35 numre 2005-2018, indleveret af Bodil Feliciotti, Ting
bjerg
• Bog om Brønshøj-Husum Ungdomshus samt diverse fotos, indleveret af Erik
Fisker
• Grundejerforeningen Karlstad. Noter om foreningens formand og dens aktivteter), indleveret af Søren Christiansen
• Grundejerforeningen Ny Kransagergård. Protokoller, kassebøger og andre pa
pirer, indleveret af Kirsten og Ulrich Ehrbar, Søborg
• 44 Lokalhistoriske bøger, indleveret af Helle Damgaard Andersen, Brønshøj
• Maleri af Brønshøj parken ('Louises Hul'), indleveret af Lars Andersen, Bæk
keskovvej
• To modeller af Brønshøj Vandtårn, indleveret af Pernille Homung Bahn. Ud
arbejdet som semesterprojekt på Kunstakademiets Arkitektskole 2017
• Skolebøger, stilehefter m.m. indleveret af Lene Engel fra Brønshøj Skole
1951-56.
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SVANEMAPPEN
TEGNE-, LÆSE OG STAVEØVELSER
FORØVELSER TIL >SVANEBOGEN<
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1.-7. UDGAVI UNOtt MtDYltlCEN AF MABQUTHE PETEBBfN

j

TEGNINGER AF HERLUF JENSENIUS

!

AUTORISERET AF SKOLEDIREKTIONEN I KØBENHAVN

!

C A. REITZELS FORLAG

SVANEMAPPEN med tegninger af Herluf Jensenius blev i begyndelsen af
1950'erne brugt i 1. klasse på Brønshøj Skole, hvor Lene Schou gik. 'Forøvelser
til Svanebogen', som der står som undertitel. På side 9 læser vi: 'Her er en bold,
det er Lasses bold, Lasses bold er rød.' Enkle sætninger og korte ord, på samme
måde som i Ole Bole med 'Ole og Ida ser en sø'.
Den gamle læsebog er indleveret til Lokalhistorisk Arkiv af Lene Engel (f.
Schou), der voksede op på Tårnholmsvej 6 i Brønshøj - en kort sidevej til Høj
strupvej. Hun gik på Brønshøj Skole 1951-56 og skrev erindringer om skoleti
den, som hun indsendte til Københavns Stadsarkiv. De er tilgængelige på nettet:
''Skolestart 6 år gammel, den 14. august 1951 på Brønshøj GI. Skole på Brøns
højvej ved gadekæret. Jeg havde fået en fin brun læderskolemappe og et nyt pe
nalhus, som havde flere rum til de spidsede blyanter, blyantspidser, lineal og vi
skelæder. "
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SPØRGEHJØRNET
ved Helge Baun Sørensen

Kære lokalarkiv,
Måske kan I hjælpe?

Vi har købt hus på Hyrdevangen, der har postnummer 2400, Kbh NV. Men på
flere papirer står der Brønshøj, og det ældre ægtepar, der solgte os huset, nævnte
også, at det tidligere var Brønshøj.
Så nu er vi nysgerrige: Hvornår ændrede området postnummer og blev 2400? Vi
tænker, at resten af Utterslev må have været 2400 i en del år?
På forhånd tak.

Mvh Lea og Peter

Kære Lea og Peter
Tak for jeres spørgsmål.
Det er et spændende emne med de inddelinger, hvad hører man til og siden hvor
længe.

Jeg har kigget på KRAK, som ligger tilgængelig på nettet 100 år tilbage og der
af fremgår det, at Hyrdevangen siden 1945 har været delt over m h til postdi
strikt. Nr 1-13 og Nr 2-38 (fra Frcdcrikssundsvej til Hareskovvej), er Brønshøj
postdistrikt og resten inkl. Efterslægten er NV. Og sådan har det været lige si
den åbenbart. Historisk set hører I nok til Brønshøj, hvad man kan fa en for
nemmelse af på det fine gamle landkort fra 1838, hvor byjorderne er angivet
med sorte streger. Utterslev landsbys jorder gik fra gadekæret nedad mod Nør
rebro station, osse kaldet Utterslev Mark, mens Brønshøjs jorder - ikke mindst
præstens jord, Matr. 1A, på 100 tdr land strakte sig fra Brønshøj Kirke over til
jer. Grundejerforeningen tæt ved jer hedder da osse Præstevang. (Mellemvangen, Dyblandsvangen m.m.)
Så I har hele tiden været NV og 2400, men historisk set Brønshøj.
Det gamle ægtepar har m.a.o. haft ret, I er begge dele.

Hvis jeg finder frem til yderligere, vil jeg vende tilbage.
god sommer & mange hilsner

Helge
Helge Baun Sørensen
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Kære Helge
Tusind tak for det lange og meget spændende svar. Altid interessant og fascine
rende med historisk viden om det sted, man bor og er en del af.

Rigtig god weekend!

Kh Lea

Udsnit af Sterms delikate landkort over vores lokalområde o. 1848. De enkelte
gårde ses tydeligt, Utterslev Mose ses klart og Utterslev landsby til højre, hvis
grænse er markeret med den sorte streg, der bugter sig ned i midten. Stregen
markerer netop grænsen mellem Utterslev og Brønshøj. Brønshøjs jorder strak
te sig helt til Utterslev, med præstens jord angivet med matr 1. Utterslevs jorder
gik ned mod Lygten og Nørrebro, og mod nord op på Bispebjerg. Hyrdevangen
befinder sig ca. midt mellem Brønshøjholm og Utterslev gadekær.
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Husumvold Menighedsbørnehave 70-års jubilæum
Ved Bo Ohrstrom
Jubilæet markeres lørdag d. 3. november på Frederikssundsvej 373, hvor det he
le begyndte. Det er et åbent arrangement, som vil blive annonceret i lokalavisen.
Husumvold skriver om åbningen af menighedsbørnehaven
Husumvold Mcnighedsbømehavc åbnede den 8. november 1948, og i Brønshøj
Avis kunne man fire dage senere læse, at ”... den daglige Ledelse forestaaes af
Frøken Jonna Borup (25 år). Børnehaven har plads til i alt 44 børn, og Udvæl
gelsen af disse er allerede sket blandt de mange Tilmeldelser, man har modta
get”.
Den officielle indvielse fandt sted den 18. november og blev forestået af Dan
markshistoriens anden kvindelige minister, Fanny Jensen, der uden at have et
egentligt ministerområde, stod for at varetage ”Hjemmenes, Husførelsens og
Børnenes interesser inden for sociale og forsyningsmæssige Omraader og (...)
selverhvervende Kvinders Interesser”.

Dagen efter indvielsen skrev Tante Bella i ”Potpourri-krukken” i Husumbladet:
”... Gæsterne var rundt og bese den smukke, praktisk indrettede Børnehave,
hvor Pladsen er udnyttet genialt. Børnehaven ligger jo i saa smukke Omgivelser
ude paa den gamle Vold. Krigsministeriet har vederlagsfrit overladt Børnehaven
det dejlige Stykke Paradis, som det jo nu skal være for Børnene. Til Sommer
bliver det jo det rene Eldorado med Fuglesang, grønne Træer, Ro og Fred og in
gen Sporvognslarm. Lad os saa haabe, at Børnene, der er tvunget ud af deres
Hjem om Dagen, her vil finde et andet ”Hjem” mellem glade og forstaaende
Mennesker, som kan lede de Smaa gennem deres Lilleputtilværclse med deres
Sorger og Glæder. Det er en lille Perle, der ligger derude - eller skal vi kalde det
Muslingeskallen, som omslutter de smaa Perler i Svøb”.

Husumvold
kirke
Frederikssundsvej 373

indbyder!

Humsumvold barakkirke på volden fra Kirkebladet dec. 1951 2. årgang
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2700 Kulturdag 2018
Ved Carsten Yssing

Stemningsbillede fra Brønshøj Torv. Lokalhistorisk Selskab var naturligvis re
præsenteret ved kommunens 2700 kulturarrangement 9. juni 2018. Foreningen
mødte frem med diverse publikationer og havde set frem til at møde interessere
de på torvet. Ifølge Brønshøj-Husum Avis var "Kulturdagen udvidet både tids
mæssigt og pladsmæssigt, og med 70 aktører er der sat rekord for deltagere.
Dagen er fyldt med aktiviteter seks steder på og omkring Brønshøj Torv. ” Des
værre havde arrangementet ikke helt den succes/fremmøde som det fortjente.
Man havde ganske enkelt spredt sig over for stort et areal, til at boder i yder
kanten havde oplevelse af at deltage, og de yderste boder havde derfor unød
vendigt vanskelige muligheder for at fange de forbipasserendes interesse. Foto:
Helge Baun Sørensen.
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Arrangementer og møder efterår-vinter 2018
Onsdag d. 19. september 2018 kl. 19-21

Billedaften. Brønshøjs værtshuse og caféer & Brønshøj Boldklub

Sted: Kulturhuset Pilcgårdcns café, Brønshøj vej 17.
Brønshøj har en gammel og solid tradition for velbesøgte og listige udskænkningsstedcr. Brønshøj Borgerkro og Bondestuen er to af de gamle beværtninger,
der ligger hvor de blev lagt for 100 år siden. I dag er udbuddet af listige steder
uformindsket med bl.a. Gerts Vinstue, Cafe Stålvand og Cafe Bcrg. Lokalhisto
risk Selskab viser billeder fra de 100 år med kroer og værtshuse i Brønshøj. I
anden del dykker vi ned i Brønshøj Boldklubs 100-årige historie. Klubben fyl
der rundt i 2019, hvor man kan se tilbage på en glorværdig fortid med mange
landsholdsspillere, stjcrncspillere som Ove Anderssen, Benny Lohsc og i nyere
tid Kent Nielsen.

Cafeen vil tilbyde køb af frisk skænket fadøl og pølser fra grill.

Alle er velkomne. Gratis adgang.

Søndag d. 30. september 2018 kl. 11:00
Befæstningsdagen. Cykeltur langs Søborghusrenden
Mødested: Frcderiksborgvcj ved Dunhammervej i Emdrup kl. 11:00

I forbindelse med Befæstningsdagen, der i år finder sted søndag d. 30. septem
ber 2018 og arrangeres af Københavns befæstningsforening, deltager Lokalhi
storisk Selskab.
Vi har valgt at køre en cykeltur langs Søborghusrenden fra Uttcrslcv Mose til
Emdrup Sø. Her ser vi på de områder, der i givet fald skulle oversvømmes ved
forsvaret af København.

Vi kommer forbi de steder, hvor der var opstillet opstemningsværker, og der
fortælles om de forter, der var placeret i området foran denne del af forsvarslin
jen.
Turen varer ca. 1 1/2 time, og vi afslutter i Karens Hus med kaffe og kage.

Turen planlagt og arrangeret v. Svend Ole Nielsen.
Kun for medlemmer. Tilmelding info.lhsbhufegmail.com
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Mandag d. 22. oktober 2018 kl. 19-21
Billedaften. Industri på Rentemestervej

Sted: Biblioteket (salen), Rentemestervej 74 2400 NV.
Glud & Marstrand, Schous Fabrikker, Tekno og mange andre landskendte virksomheder holdt til på denne vcj i Nordvest. Vi ser billeder fra dens 100-årige hi
storie tilbage til dengang den hed H C Jensensvcj.

Alle er velkomne. Gratis adgang.
Dato og tidspunkt meddeles senere
Besøg på Pejsegården

Sted: Frederikssundsvej 343-345, 2700 Brønshøj
Vi skal vises rundt af de nye ejere, der har videreført det berømte danseetablissement i Britt Bcndixens ånd. Der er atter liv og glade dage i de kendte bygningcr i Husum.

K.un for medlemmer. Tilmelding info.lhsbhu(aumail.com

Onsdag d. 5. december 2018 kl. 19-21
Julestue i Arkivet

Sted: Pilegården, Arkivet på 1. sal Brønshøjvej 17 2700 Brønshøj
Vi holder lokalhistorisk julestue i Arkivet på 1. sal i Pilegården. Med gløgg, ap
pelsiner, knas og småkager. Der er quiz med præmicr og hyggelig snak om lo
kalhistoriske emner.

K.un for medlemmer. Tilmelding info.lhsbhuf» uniail.com
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Hvornår skal det årlige kontingent betales?
Ved Anne Brix Christiansen - kasserer
Da flere har spurgt til, hvornår det årlige kontingent (som pt er kr. 150 for alle
personlige medlemmer) forfalder, er her en kort opsummering.

I Lokalhistorisk Selskab er tidsplanen for kontingcntbctaling som følger:

•
•
•

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling i 1. kvartal
Opkrævning af kontingent udsendes sammen med bladet, der udkom
mer i 2. kvartal
Indbctalingsfristcn fremgår af opkrævningen
o hvis bladet kommer i maj, er deadline for kontingentbeta
ling 30. juni
o hvis bladet kommer i juni, er deadline for kontingentbeta
ling 31. juli.

Den opkrævning, som udsendes sammen med bladet, består af et brev, som in
deholder følgende:
•
•
•
•

medlemmets navn
medlemmets medlemsnummer
kontingentets størrelse
fristen for betaling.

Husk venligst altid at angive medlemsnummer, når du betaler dit kontingent @

Åbent i Lokalhistorisk Arkiv hver torsdag
Arkivet befinder sig på 1. sal i Kulturhuset Pilcgårdcn, hvor alle er velkomne til
at kigge forbi, når vi holder åbent hver torsdag kl. 18-20. Arkivet rummer en stor
billcdsamling, som man kan gå på opdagelse i, og dertil en imponerende sam
ling af lokalaviser, Brønshøj-Husum Avis 1922-2016, Nordvest Avisen fra
1960-95, Husum Bladet og Husum Avis samtlige numre.
Kig forbi, få svar på spørgsmål, få en hyggelig sludder og en kop kaffe. Vi tager
desuden med kyshånd imod gamle fotos fra lokalområdet og arkivalier af alle
slags.

Adresse: Lokalhistorisk Arkiv, Kulturhuset Pilcgårdcn, Brønshøj vej 17, 2700
Brønshøj.
Åbent alle torsdage kl. 18-20.
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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, tlf. 4046 9984
e-mail: bo.oehrstrocm@gmail.com
Næstformand: Helge Baun Sørensen, Upsalagade 4, st.tv., 2100 Kbh. 0
tlf. 2423 8280, e-mail: hbs@nr83.com
Kasserer: Anne Brix Christiansen, Dyssevænget 74, 2700 Brønshøj
tlf. 3150 9205, e-mail: annc.brix.christiansen@gmail.com
Annc-Lisc Crety, Bjemedcvej 13, 2700 Brønshøj, tlf. 3871 4485
e-mail: alk.crc@gmail.com
Svend Ole Nielsen, Birkedommervej 93, 1, 2400 København NV
tlf. 2084 0553, e-mail: svolc2@gmail.com
Carsten Yssing, Højlandsvangen 18 st., 2700 Brønshøj, tlf. 2324 6318
e-mail: carstcn.yssing@gmail.com
Thomas Viggo Pedersen, Tagensvej 256, st.tv., 2400 København NV
tlf. 3581 1233, e-mail: thomas@viggopederscn.dk
Suppleanter:
Karen Højgaard, Fjenneslcvvcj 14, 3.th., 2700 Brønshøj
tlf. 4141 8518, c-mail hulcbocr@youmail.dk
Manfred Crety, Bjemedevej 13, 2700 Brønshøj, tlf. 3871 4485
e-mail: mcrety@gmail.com
Lokalhistorisk konsulent.
Christian Kirkeby, tlf. 2546 8917, c-mail: chr.kirkeby@live.dk
Hvis man ønsker at modtage e-mails om Selskabets arrangementer, bedes man
indsende egen c-mail-adresse til bo.oehrstroem@gmail.com

Kontingent for 2018/2019: 150 kr. for både enkeltmedlemmer og husstandsmedlemskab og 200 kr. for foreninger/institutioner m.m.
Bankkonto ved kontingentindbetaling: rcg.nr. 9570, kontonr. 4 99 24 58

Tryk: Tryk & Kopiservice, Toftcmoscvcj 35, 2650 Hvidovre, tlf. 2713 2020
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