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Udgivet ae lokalhistorisk selskab eor Brønshøj, husum og utterslev

Aladdins Hule i NV. Fra en uforglemmelig eftermiddag i Moskeen på Vibe
vej i februar, hvor vi fik set alt indendore iført strømpesokker og torklæder 
(kvinderne). Den meget charmerende og vidende Mahdi, hvis familie er fra 
Irak og selv vokset op i Danmark, var guide og svarede på alt, hvad vi hav
de lyst til at spørge om. Se mere s. 20. Foto: hbs
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Mine tidligste Barndoms Minder i Brønshøj
af Jytte Zabel
Jytte Zabel er opvokset i Brønshøj, hvilket hun også skriver om i nedenstående 
artikel, og har i mange år boet på Basnæsvej sammen med sin nu afdøde mand 
Hans Åge Zabel. Jytte er en kendt - og anerkendt - naivistisk kunstner, som har 
glædet mange med sine farverige og positive billeder.

Jytte Zabel 10 år

I blad nr. 119 fortæller Henning Bech Johansen om 
sine barndomsminder fra Sandbygårdvej i Brønshøj. 
Jeg kunde tænke mig at tilføje lidt fra mine tidlige 
barndomsminder ffa Brønshøj.

Hennings kompleks hed ”Solbjerg”. Mit kompleks 
”Anneberghus”. Vores gård var omgivet af Sandby
gårdvej, Annebergvej, Torbenfeldvej og Næsby- 
holmvej. Det var 2 ens komplekser.

Jeg boede på Torbenfeldtvej 19, 2.th, lige om hjørnet 
ved Annebergvej.

Der er et flot foto i bladet af Anneberghus, men da jeg er 14 år ældre, så huset 
anderledes ud. I ser her på hjørnet beboelse i stuen. - Her lå en manufakturfor
retning med stort udstillingsvindue mod Annebergvej. Fru Jensen havde den 
forretning, og man kunde få syet forskellige ting og købe strømper - undertøj - 
knapper og nåle m.m. Ved siden af lå en cykelsmed. - I opgangen ved siden af 
på Annebergsvej boede Per Møller. Han blev sidenhen borgmester i Rødovre. 
En veninde Ayo, var nabo og havde den store altan, som ses på billedet (i blad 
nr. 119). I midteropgangen lå en damefrisør indrettet i stuelejligheden. I næste 
opgang boede Erik Schneider. Han lavede jernskulpturer i sit senere liv og blev 
gift med Ulla fra Sandbygårdvej.

Gården
Her legede jeg meget. Jeg løb på rulleskøjter, spillede bold, hinkede og sjippede 
- legede skjul med Gert og Kjeld. Vi måtte ikke lege på den store græsplæne. 
Når vi af og til gjorde det, kom gårdmanden, og vi råbte: ”Nu kommer Morten, 
Morten Luther, med de skæve sutter” - og vi gemte os.
Til fastelavn havde vi også tøndeslagning. Vi fik bind for øjnene og skulle så slå 
på tønden. Ham, der kom efter mig, blev sendt for tidligt af sted. Han skulle slå 
på tønden, men det blev mig, han ramte i et ordentligt Slag - jeg fik hjernery
stelse.

3



Postkort tegnet af Jytte Zabel4



Der blev lavet en sommerfest hvert år. Det var Verner Olsen - ”Teaterdirektør” 
som han kaldte sig. Han var lidt ældre end os. Han var arrangør. Han boede på 
Torbenfeldtvej nr. 9. Min veninde Mona og jeg optrådte. Vi sang duet, og jeg 
gjorde akrobatik og dansede med stråhat og stok. - Han arrangerede også, at vi 
kom over på den store scene - Friluftsscenen på Bellahøj, hvor vi var med i 
Svinedrengen som prinsesser.

Fra Bellahøj Friluftsteater, Mona og.Jytte står i midten lidt til højre

Da Danmark blev besat af tyskerne i 1940, var jeg 8 år - Når sirenerne lød, 
skulle vi skynde os i kælderen. Der var een i opgangen, der var udvalgt til at 
banke på alle dørene, og han sørgede for, at alle kom i kælderen. Så lød sirenen 
igen lidt senere, og vi kunde komme op i seng igen.
Alle havde sorte mørklægningsgardiner. Et venligt ægtepar på Annebergvej 
havde 2 sønner, som havde meldt sig på den forkerte side. Vi kunde ikke lide, 
når de kom i deres SS-uniformer.

Om sommeren boede min far, mor og jeg i vores kolonihave ”Bellevue” i Hu
sum. På grund af byfornyelse blev husene fra ”Bellevue” flyttet til Gladsaxe, en 
ny forening opstod ”Mosehøj”. Vores hus blev sat på en ladvogn. Vi flyttede 
med. Der står stadig fa huse fra ”Bellevue” tilbage.

& & &
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Grundejerforeningen Danas Parks historie 1912 og de før
ste år frem
af Anne Brix Christiansen og Jan Mejising 

/ 2004 skrev daværende formand for GF Danas Park, Jan Mejising, forenin
gens historie ned - den er baseret på arkivalier, der siden 1912 er blevet givet 
videre fra formand til formand. Vi har i Lokalhistorisk Selskab BHU fået lov til 
at bruge Jan Mejisings materiale (Jan er i øvrigt også medlem af selskabet). 
Nedenfor bringes uddrag af GF Danas Parks historie, dvs. for de første år af 
foreningens levetid - men først skal vi lige have placeret GF Danas Park på 
kortet (ud over den beskrivelse, der er i Jan Mejisings første afsnit).

Vi befinder os ude i den kant af 2700 Brønshøj, som ligger mellem Slotsher
rensvej, Harrestrup Å, 1 slevhusvej og S-togsbanen mellem Husum og Islev. Alt
så helt derude i Københavns Kommune, hvor der er kort afstand til 3 andre 
kommuner: Rødovre, Herlev og Gladsaxe.

Her ligger der så 3 grundejerforeninger: Slotsfruens Vænge op mod Slotsher
rensvej, dernæst Danas Park, som er afgrænset af Harrestrup å - og Kransager 
Villaby mod Islevhusvej - og alle med ryggen op af jernbanen. De indre græn
ser mellem foreningerne følger - som de fleste grundejerforeninger i Husum - 
selve stjerneudstykningen af Husum. 6



Uddrag af Jan Mejisings skrift om GF Danas Park:

Fra bondeland til haveby
Matrikelkortet fra 1809 over landsbyen Husum ligner et edderkoppespind med 
gårdene i midten og med skellene mellem de enkelte gårdes marker som tråde
ne. Matrikel nr. 17 var ejet af gårdmand Jochum Jensen, og matrikel nr. la af 
sognefoged Christian Rasmussen. Danas Park ligger i dag på den sydvestligste 
del af disse gårdes marker. Ved anlægget af jernbanen til Frederikssund i sidste 
halvdel af 1800-tallet blev disse arealer afskåret fra gårdene og fik i den forbin
delse nye matrikelnumre. Gårdejer Ole Karl Larsen køber i 1897 matr. Nr. 476 
af Husum og i 1909 matr. 472 samme sted. Det er de arealer, der i dag udgør 
Danas Park. Den 2. april 1912 sælger han de 2 matrikler til grosserer P.C.C. 
Schmidt for 60.000 kr., Den offentlige grundværdi var 37.500 kr. Denne grosse
rer Schmidt var åbenbart en driftig mand, for den 25. oktober 1912 sælges de 
videre til Foreningen Havebyen ”Danas Park”. Denne dato er altså vores fød
selsdag. Prisen var 157.839 kr. og var fremkommet ved, at der blev betalt 35 øre 
for hver af de 450.969 kvadratalen. En alen er ca. 0,628 meter, så det svarer til 
177.666 kvadratmeter eller ca. 1,15 kr. pr. kvadratmeter. Foreningens bestyrelse 
anmodede en landinspektør om at udarbejde en udstykningsplan for området, og 
det samme blev gjort for Kransager Villaby. Udstykningsplanen fastlægger de 
enkelte grundes størrelse og placering samt, hvor der skulle anlægges veje. Da 
grænsen mellem Danas Park og Kransager Villaby gik tværs gennem et stort an
tal grunde, var det nødvendigt at fortage et ”magelæg”, så hver af grundene kun 
kom til at høre til 1 grundejerforening. Herved blev Danas Park ca. 2850 kvm. 
større end ved købet.

Foreningen Havebyen ”Danas Park”
Det fremgår ikke af foreningens arkivalier, hvornår foreningen blev dannet, og 
hvad der var dens økonomiske fundament. N.P. Andersen var formand i 1912, 
da købsaftalen blev underskrevet af ham og 4 bestyrelsesmedlemmer. I en an
nonce hedder det: Foreningen Havebyen Danas Park beliggende mellem Aale- 
kistevej og Frederikssundsvej i København, 3 å 4 minutters gang fra Husum 
Jernbanestation, Omniebus fra Smallegade, hjørnet af Fasanvej, ti! Aalekiste- 
vej, og Sporvogns linie 5 til Brønshøj, samt forventes der en ny linie Kjøben
havns Sporveje til Vanløse i den nærmeste fremtid, ført helt ud til parcellerne. 
Parcellerne, som er smukt og godt beliggende, sælges til den billige pris å 35 
øre pr. kvadratalen. NB. Denne pris vil dog for senere indtegnede medlemmer 
blive forhøjet i løbet af nogen tid. Parcellerne inddeles paa ca. 2538 kvadrat
alen (ca. 1000 kvadratmeter), og vil en parcel komme til at koste 888 kr., efter 
en pris på 35 øre. Hvilken købesum betales med 15 kr. i indskud ved tegningen 
og derefter med et månedligt afdrag på 10 kr. Paa parcellerne hviler hverken 
byggepligt eller solidaritet. Hvem der ønsker selv at eje et stykke jord, kan van7



skeligt i København opnå bedre vilkaar end de, der tilbydes her. Enhver nærme
re oplysning er til tjeneste ved at henvende Dem på foreningens kontor, hvor 
foreningens love samt kort over parcellerne og vejanlægget er til behageligt 
gennemsyn Foreningens kontor: Vesterbrogade 108, 1. sal, kontortid kl. 9-11 
formiddag.

Deklarationer, servitutter og dokumenter
Den 13. juli 1914 blev der tinglyst en deklaration af Københavns kommune på 
matr.nr. 472 og 476 af Husum, som en betingelse for at Danas Parks areal kunne 
udstykkes i parceller og bebygges.

Et af kravene var, at vejene skulle udlægges i en bredde af 18,83 meter (30 
alen). Der blev dog givet tilladelse til, at vejene kun blev anlagt i en bredde af 
10 meter. Men kommunen kan dog stadig kræve, at de resterende arealer, op til 
4,125 meter i hver vejside, afgives vederlagsfrit i forbindelse med en eventuel 
vejudvidelse. Derudover skal grundejeren for egen regning selv fjerne carporte, 
garager og lign, på arealet. Derudover indeholder deklarationen den byggeservi
tut, der er beskrevet i de nutidige vedtægter.

I begyndelsen af 1920’eme, da købesummen for parcellerne var blevet betalt, 
kunne ejerne få skøde på ejendommen. I den forbindelse tinglyste grundejerfor
eningen et dokument på hver ejendom om indskrænkninger i bebyggelsen og 
benyttelsen af ejendommen. Dette dokument var tidligere beskrevet i forenin
gens love. Det indeholder bl.a. bestemmelser om: Vedligeholdelse af grundene 
og det udfor ejendommen liggende vejareal. Om husdyr og hegn mod vej og na
boer. Om ikke at drive nogen virksomhed, der er til gene for omgivelserne Om 
skure og forbud mod afbrænding af affald. Derudover er der en villaservitut, der 
svarer til pkt. 1 i kommunens deklaration Regulering af disse forhold udover 
det, der er nævnt i kommunens deklaration, er i vore dage beskrevet i lovgiv
ningen og myndighedernes regulativer og vedtægter. Derfor har dokumentet ik
ke den store betydning på disse områder. Det væsentligste indhold er ordlyden: 
Indtil veje og stier overtages af det offentlige, forbliver den til en hver tid væ
rende parcelejer i foreningen og er forpligtiget til at deltage med en andel i ud
gifterne til administration af fælles anliggender og vejenes og stiernes vedlige
holdelse etc.

Der har igennem årene været en del sager om bebyggelse og benyttelse af par
cellen. Det har nogle gange medført meget hårde ”kampe” mellem medlemmer 
og bestyrelsen og mellem medlemmer indbyrdes. De har ofte været afstedkom
met af, at kommunen fremsendte byggetilladelser til høring i foreningens besty
relse. På et tidspunkt holdt kommunen op med disse generelle høringer. Det fik i 
1979 daværende formand Knud Hansen til at rette henvendelse til kommunen, 
idet han henviste til det tinglyste dokument, der indeholder en bestemmelse om 
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foreningens påtaleret. I maj 1980 svarede kommunen, at den henholdt sig til de
klarationen tinglyst i 1914, hvor det alene er Magistraten, der har påtaleret i 
byggesager. Dog vil grundejerforeningen stadig blive hørt i forbindelse med di
spensation fra f.eks. servitutternes afstandsbestemmelser.

Endvidere er der den 7.12.1984 lyst en deklaration for belysningsvæsenets 
transformator i Kansagerparken ved Brovænget.

Det store grønne område med birketræer på A vendingen i grundejerforeningen 
'Danas Park', foto hbs

Den tidligste bebyggelse
Indtil begyndelsen af 1920erne, hvor købesummen var betalt, og parcellerne 
havde fået skøde, var der ikke mulighed for opførelse af sommerhuse eller hel
årshuse. Derimod var der en livlig aktivitet med opførelse af lysthuse, redskabs
rum og skure. I 1919 foretog kommunen en opmåling af disse bygninger, som 
ejerne havde faet en midlertidig tilladelse til at opføre. Der var opført bygninger 
på 59 parceller nogenlunde ligelig fordelt over området De fleste bygninger 
havde en størrelse på 3x4 meter, men der var både større og mindre. Der blev i 
1920 lyst en deklaration på disse ejendomme om, at nuværende og kommende 
ejere forpligtigede sig til på egen regning at fjerne bygningerne, når som helst 
magistraten forlangte det. De måtte ikke benytte lysthusene m.m. til beboelse, 
og der måtte ikke indrettes køkken eller retirader på grundene. Fra 1919 til 1922 
betalte foreningen en årlig lysthusskat på ca. 350 kr. Med skøde på ejendomme
ne var der nu mulighed for i hvert fald at bygge et sommerhus. Sommerhuse var 
iflg. en bekendtgørelse fra magistraten i 1929 en bygning uden skorsten eller 
ildsted, men med en fast brandsikker plads for evt. kogeindretninger. Det var 
bestemt alene til sommerophold med natophold i sommermånederne. Foruden 
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sommerhuset måtte der på grunden opføres retirade, hønsehus m.v. Ejeren skul
le have fast bopæl andet sted. Kommunen forlangte dog for at give en alminde
lig byggetilladelse til et sommerhus, at det overholdt servitutbestemmelseme 
om, at der skulle være mindst 3 værelser, 1 kammer og køkken. I modsat fald 
skulle der tinglyses en deklaration om, at magistraten med en frist på 3 måneder 
kunne forlange at sommerhuset blev bragt i overensstemmelse med servitutter
ne. Arkiverne fortæller ikke meget om omfanget af sommerhuse eller helårs
bygninger, idet der kun er tegninger og korrespondance i de tilfælde, hvor der 
skulle gives en dispensation eller lyses en særlig deklaration.

Et enkelt tilfælde skal her beskrives: Købmand Lauritz Andersen ønskede i 
1921 at opføre et 2 etagers hus med butik og stald på hjørnet af Møllebakken og 
Brovænget, en bygning der ligner den, der er der i dag. Kommunen havde som 
betingelse krævet, at der i Brovænget blev lagt en 30 cm kloakledning fra huset 
og ned til Husumgrøften. Udgiften hertil var anslået til 2000 kr., og købmanden 
ansøgte grundejerforeningen om at betale beløbet. Der er ingen udgiftspost i 
foreningens regnskaber til dette formål, så ansøgningen er ikke imødekommet. 
Hvad der videre skete i sagen, er uvist, men butikken kom da på et tidspunkt.

Jan Mejising oplyser også om kloakering, belysning og håndtering af Kansa- 
gerparken, som er fælles med Kransager Villaby (de har et skråt afskåret hjør
ne, stjerneudstykningen viser sig igen).

Brønshøj erindringer 1931
af Helge Baun Sørensen
Brønshøj-Husum Avis gemmer på mange vigtige og spændende historier fra lo
kalområdets fortid. I en artikel fra 18. december 1931 går tankerne tre årtier 
tilbage til en tid, hvor alt var meget anderledes, ingen store boligblokke, ingen 
sporvogn, landlig idyl, men også ubelyste, farlige vejstrækninger. Nyt fra Lo
kalhistorien bringer et uddrag af artiklen, der er signeret O-g.

"For Ungdommen er 32 Aar en lang tid at tænke frem, men for dem, der er naaet 
nogle Aar længere frem, er 32 Aar kun et Spand af Minder, der er morsomme 
og hyggelige at tænke tilbage paa.

Der er sikkert kun faa Steder, hvor 32 Aar har skabt saa store Forandringer og 
saa mange Minder som i Brønshøj, og naar man nu ser den moderne Bydel, som 
Brønshøj er blevet, er der mange Minder, der vælter frem. For 30 Aar siden laa 
den gamle Lygtekro med sin Rejsestald som det første Bedested pa Vejen fra 
København til Brønshøj, men den gamle Kro maatte forsvinde for at give Plads 
til Slangerupbanens Station.
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Brønshøj begyndte først ved Bakken, der hvor nu Apoteket kigger, her laa Lille 
Bellahøjgaard, og skraas over for denne havde Kongsberg sin Smedie, herfra 
lod baade Mand og Kone de taktfaste Hammerslag lyde ud over de aabne Mar
ker. Det var morsomt at se det gamle Hus med de to Halvdøre bag hvilken dette 
flittige Ægtepar hjalp hinanden med Arbejdet. Herfra og helt til Brønshøj gik el
ler kørte man gennem den smukke Poppelallé, de store Træers Kroner naaede 
næsten sammen foroven, saa den dengang ret smalle Frederikssundsvej havde et 
helt Løvtag over sig, og de dybe Grøfter, der fortsatte gennem Brønshøj og Hu
sum gjorde Vejen til en rigtig Landevej.
Fra Kongsberg Smedie var der et forholdsvis langt og øde Stykke Vej, det var 
derfor almindeligt, at de unge Damer, der kom fra Byen de mørke Aftener, gjor
de Holdt ved Smeden, og ventede til de kunde faa Følgeskab. Der fandtes paa 
denne Strækning kun faa Huse, Vaskeriet "Loisedal", der først for nylig er revet 
ned, laa her gemt nede ved den lille Sø, der trods sit fredelige Udseende har 
krævet flere Menneskeliv. Her ved Søen laa ogsaa nogle Ishuse, samt Priors Ild- 
tænderfabrik - alene Navnet Ildtænder synes at høre til en længst forsvundet 
Tid.
Paa samme Side laa ogsaa Nielsens store velholdte Gartneri, med den høje 
smukke Hæk, og over for laa Brønshøj Mølle, hvis Vinger snurrede lystig i en 
frisk Vind, her kunde man ogsaa købe store Hvedeboller for 2 Øre Stykket.

Hvor "Enigheden"s Huse nu ligger, laa Haagensens gamle faldefærdige Gaard 
omgivet af grønne Marker, og paa den modsatte Side havde Konditor Falke sit 
Bageri og sin Forretning. Her var Samlingsplads for Byens Ungdom i de lange 
Vinteraftener, her kunde de sidde og fortælle Historier, imedens de gouterede 
Falkes veltillavede Napoleonskager. Et stykke længere henne af Vejen havde 
Søstrene Hansen deres Købmandsforretning, en af disse rigtige Landbutikker, 
hvor der lugter af Spegesild og Petroleum, og hvor man kan købe alt lige fra et 
Par Træsko til et Fed Stoppegarn. Omtrent ved Kroen laa Distriktsjordemoder 
Madam Lyhnes straatækte Hus; denne for Sognet saare nødvendige Dame prak
tiserede langt op mod de 80 Aar, og mange Brønshøjborgere har hun hjulpet 
frem til denne Verdens Lys."
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Frederikssundsvej ud for Hyrdevangen o. 1920. Det var dette stykke mellem 
Bellahøj og Brønshøj Torv, der skulle passeres i aftenmulmet uden gadelygter 
og forhåbentlig med en ledsager. / dagslys ses den hyggelige allé, hvor trækro
nerne møder hinanden, vaskeriet ligger til højre, 'Brønshøj Dampvaskeri'. Ved 
Louisehullet lå ved denne tid osse en Ildtænderfabrik og et isværk med iøjnefal
dende hvide træbygninger. Til venstre ligger i dag Bellahøj Kirke. Se iøvrigt 
maleri og foto af Louisehullet s. 14. Foto: kbhbilleder

& & &

Vil du se din lægejournal fra din skoletid?
af Yrsa Holm Kristensen
Man kan se sin journal fra sundhedsplejersken/lægen fra skoletiden, hvis du har 
gået i en af de københavnske skoler og er født mellem 1930 og 1988. Det skal 
bestilles på Københavns Stadsarkiv.
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Bellahøj Skole 1952. Pigerne måles og vejes, og skolelægen undersøger den al
mene helbredstilstand, om man skal på svagbørnskoloni eller på anden måde 
trænger til behandling. 1 dag kan man rekvirere sin journal, hvis man har gået i 
skole i Københavns Kommune. Foto: kbhbilleder

Gå ind på www.kbharkiv.dk og vælg ”Søg arkivmateriale i Starbas”.

Skriv søgeord ”skolesundhedstjenesten”, vælg Skolesundhedstjenesten skole
sundsplejers arkiv 1930 - 1988 og vælg derefter 1930 - 1988 Helbredskort for 
skoleelever.

Så ses siden med fødselsår fra 1930 til 1988 - tryk på det årstal du er født, vælg 
Drenge eller Piger og vælg derefter din fødselsdato, så er du ved den æske der 
skal bestilles.

Du stoppes så her med bestillingen, hvis det materiale, du bestiller, ikke er over 
75 år gammelt.

Det betyder, at du skal søge om tilladelse til at se mappen, men udfyld blot det 
skema der kommer frem, så får du tilladelse til at se oplysningerne på dig selv.

Jeg har selv søgt at se i min journal fra skolen og har nu lige faet min tilladelse 
sendt pr. mail. Samtidig med tilladelsen har jeg fået sendt en kopi af alle papi
rerne fra min journal - meget interessant læsning.....selvfølgelig mest interes
sant, hvis der har været mere igennem årene end bare vægt, højde og lignende 
almindelige notater.

Det tog godt nok en måneds tid, men det hele bliver serveret for en, man skal 
ikke engang selv gå ind på Københavns Stadsarkiv for at læse det........det er da 
nemt.
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Hvad forestiller maleriet?
af Helge Baun Sørensen

Lokalhistorisk Arkiv modtager jævnligt malerier med motiver fra det lokale om
råde. På bagsiden af dette maleri står der, at det forestiller 'LouisehuUet', dvs 
søen i Brønshøj parken. Men det er ikke lige til at se for et utrænet øje. Umid
delbart ligner det et sted ude på landet med marker, bakker og enkelte huse i det 
fjerne. Men når man sammenligner med fotografiet s. 15, begynder noget at 
dæmre. Det er nemlig samme motiv som på maleriet: LouisehuUet fra tiden før 
parken er anlagt. Det er fra en tid, hvor her var et udyrket, sumpet område, 
hvor fabrikanter rejste huse til småindustri, et vaskeri, en ildtænderfabrik, et is
værk. Fotografiet er dateret til 1925. Maleriet er udateret, men i baggrunden til 
højre ses en bygning, som til forveksling minder om Grundtvigskirken, hvad 
meget vel kan passe, da tårnet var færdig i 1927. Med andre ord forestiller ma
leriet virkelig det, som angives på bagsiden, hvad man umiddelbart har svært 
ved at tro. Det var i 1935, at Københavns Kommune købte hele området og 
skabte Brønshøjparken med ordnede forhold, stier, anlæg, skulptur og lege
plads. Hele parken blev fredet. Foto: kbhbilleder
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'Louisehullet' o. 1925, dengang en stor sø, synlig fra alle steder. 11930'erne op
købt af Københavns Kommune og anlagt som 'Brønshøjparken.' Foto: kbhbil- 
leder

”Pipfugle”-kvarteret
af Yrsa Holm Kristensen
I ”Pipfugle”-kvarteret blev der opført mange store nye beboelsesejendomme. 1 
tiåret 1920-1930 blev københavnerne 57.000 flere og de nye familier skulle ha
ve et sted at bo. Områder som Nordvest bød sig til med fritliggende grunde og 
danske arkitekter - f.eks. Povl Baumann.
Syd for Frederikssundsvej var der latrinlosseplads i 1870eme, så Sangfuglekvar
teret - eller om man vil ”Pipfugle”-kvarteret - blev først bebygget omkring 
1917-1920.

Alle veje i kvarteret fik fuglenavne, dog lige med undtagelse af én, nemlig Ve- 
stergårdsvej, der fik navn efter en af de to gårde på hvis jorder, at ”Pipfugle”- 
kvarteret blev udstykket. De to gårdes navne var Vestergård og Østergård, som 
Københavns Kommune opkøbte omkring århundredskiftet.

Grønnegaarden
BLa. blev ”Grønnegaarden” opført i 1923/24 beliggende ved Borups Alle, Må
gevej, Kærsangervej og Vibevej nær ved krydset Borups Alle/Hillerødgade, 
som i øvrigt dengang hed Gyldenstensvej, og Kærsangervej. (Gyldenstensvej
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blev en del af Mågevej i 1928). Mågevej var blevet navngivet i 1899 efter fug
len "Måge ”.
Ejendommen blev opført som en 3-etagers karré-bebyggelse efter tegninger af 
arkitekt Povl Baumann.
Ejendommen beskrives dengang som noget helt specielt - at man vovede at 
bygge i 3 etager og med forhaver - ja, det var dristigt.

Prisen for at opføre ”Grønnegaarden” var 2.450.000 kr. - indskud var dengang 
for en 3 vær. lejlighed var 1.200 kr. og huslejen 70 kr. 
pr. md.
Da arkitekten ikke havde mulighed for at etablere et 
stort fællesareal, fandt han på at ”udforme karreen 
med gennemtræk” d.v.s. med tre store porte, en mod 
Borups Alle og en på hver af de 2 andre sider.

Her ses porten på Mågevej ind til ”Grønnegaarden”. _

Det fortælles, at ”Grønnegården” var opdelt i den fine 
ende og den billige ende. Den fine ende var mod Vi
bevej og den billige ende mod Mågevej. Måske var 
det, fordi der mod Mågevej var en genbo ”Stengården”, der i mange år var Kø
benhavns Kommunes husvildeboliger. Stengårdens børn havde et dårligt ry, de 
stjal fra forretningerne og sloges med børnene fra de andre bebyggelser.

I 1966 var der store overskrifter i aviserne om ”Grønnegaarden” kunne bevare 
sine verandaer ved udvidelsen af Borups Alle. Udvidelsen gjorde det af med de 
gamle forhaver, men verandaer og altaner blev bevaret.

I ”Grønnegården” ud mod Mågevej var forretningsgaden - der lå bl.a. parfumeri, 
skomageriet, slikmutter, manufakturhandler, slagter, renseri, kiosk.
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Skotøjshandler Chr. Christensen fik i 1959 byggetilladelse til at sammenlægge 
forretningerne: Skomageriet og slikmutter. Det bliver til ”Maagen”, som eksi
sterede helt frem til 1981.

Skolen

Nogenlunde samtidig med ”Grønnegaarden” blev Grøndalsvængets Skole på 
Rørsangervej 29 bygget. I starten var navnet på skolen ”Skolen på Vibevej”. 
Arkitekten var Victor Nyebølle, og byggesummen var på 955.000 kr. Der var to 
sæt indgangsdøre, der var en indgang til piger og en til drenge.

Skolen blev indviet den 4. november 1924, hvor borgmester Emst Kaper holdt 
velkomsttalen. Han sagde bl.a.:

"Det var normalt at opkalde nye skoler efter den vej, mod hvilken facaden vend
te, men det må vi opgive her, da man ikke så godt kan have en skoleinspektør 
Svane på en skole med navnet "Skolen på Vibevej", så skolens navn må blive 
Grøndalsvængets Skole."

Af højere klasser havde skolen fra start kun en mellemskoleklasse, og det var en 
pigeklasse - først seks år senere kom der en drengeklasse. Først i 1933 blev der 
oprettet en realklasse for piger, og tre år senere kom der en for drenge samt en 8. 
pigeklasse. Det var åbenbart pigerne, man satsede på.

I 1924 var elevtallet kun på 1150 elever, men nåede sit højdepunkt i 1933 med 
2310 elever. På grund af det større og større elevtal måtte skolen udvide i 1930 
med 3 barakker på Rørsangervej 33 - de var opvarmet med kakkelovne og blev 
først revet ned i 1986.
Skolens 5.000 kvadratmeter store hovedbygning fra 1924 blev ombygget og re
noveret i foråret 2017, hvilket blandt andet betød, at en række klasselokaler blev 
udvidet, og skolens gymnastiksale blev omdannet til et nyt pædagogisk lærings
center.

Der blev opført to nye bygninger i form af en 2.000 kvadratmeter stor idræts- og 
musikbygning samt en 3.000 kvadratmeter stor indskolingsbygning og en tagter
rasse. Udvidelsen omfattede også en opgradering af cirka 10.000 kvadratmeter 
udearealer. Grøndalsvængets skole var også en af de skoler, der blev beslaglagt 
af tyskerne.

Kirken
”Ansgarkirken” ses også i det område. Dens historie går tilbage til ”Ansgar ba
rakkirken” i 1920, hvor en militærbarak blev flyttet fra Kløvermarken til Ve- 
stergårdsvej (hjørnet af Vestergårdsvej og Bogfinkevej).
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Barakkirken fra kirkens 50-års Jubilæums blad. Ansgarsalen blev den kaldt.

De nye kirkebygninger på Mågevej blev bygget i 1933 med Valdemar Thisted 
som arkitekt, men den er løbende udvidet med tilbygninger, så der i dag er plads 
til 260 besøgende. Kirken var igennem en omfattende restaurering i 1979. Den 
var på listen over truede kirker sammen med Utterslev Kirke i 2012 og stod 
egentlig til lukning, men den eksisterer da heldigvis endnu.

Låsefabrikken
Flere virksomheder havde bopæl i ”Pipfugle”-kvarteret bl.a. kan man i Nord- 
Vest Avisen den 31. august 1960 læse, at Nelholt Maskinfabrik på Ørnevej 69 
har 25-års jubilæum den 1. september 1960.

Gustav Adolf Nelholt havde sejlet som maskinmester i en del år - både på Østen 
og i Middelhavet. I alle årene havde han haft et stort ønske om at starte sin egen 
virksomhed. Nelholt havde sparet en kvart million, som var rigtig mange penge 
i 1935, og for dem byggede han bygningerne på Ørnevej 69 og åbnede der Nel- 
holts Maskinfabrik. --------------------------------------------

Gustav Adolf Nelholt af Soborg udovcr 
Industridrift og Haandvrcrk som eneste 
ansvarlig Indehavcr af Firmact O. NEL
HOLT.Hele den lave bygning Nelholt lod bygge



De første år disponerede han kun selv over en sjettedel af pladsen, idet han udle
jede størsteparten til andre formål. Men det gik hurtigt så godt med firmaet, at 
han måtte bede de andre firmaer om at flytte, fordi han selv skulle bruge plad
sen.

I de 25 år Nelholt Maskinfabrik eksisterede udvidede han til det seksdobbelte og 
han beskæftigede ca. 50 mand.

Han var født Christensen den 11. januar 1897, men havde i 1916 taget navne
forandring til Nelholt - blev gift den 20. juli 1931 med Hedda 
Conrad, og de fik 2 drenge, Arne i 1934 og Bruno i 1937. En af 
Nelholts specialiteter var cylinderlåse, som var noget af det bedste 
man kunne købe, for det var låse med flest kombinationsmulighe
der - han havde lavet en nøgle der passede til låse, der hver for sig 
havde sin helt specielle nøgle - mange husker stadig navnet 
”NELFA”.

Sådanne låsesystemer blev bl.a. brugt inden for forsvaret og 
hjemmeværnet. Han leverede også låse til Christiansborg og Ama
lienborg Slot samt til atomstationen på Risø og Niels Bohr instituttet. Ja, Nel
holts låse fandtes mange steder, hvor det gjaldt om at have forsvarligt låst af.

Han havde ry for at kunne løse de sværeste opgaver.

Efter Gustav Adolf Nelholt's død i 1961 drev hans enke og de 2 sønner Arne og 
Bruno virksomheden videre indtil den 2. januar 2005.

Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser:

Gustav Adolf Nelholt, som var ene
ste ansvarlig indehaver af firmaet

G. Nelholt, er afgået ved døden. Fir
maet fortsættes uforandret af afdødes 
enke Hedda Nelholt, født Conrad, af 
Gen tofte. Firmaet har tilbagekaldt de 
Martha Emma Frida Conrad, født 
Lehmann, og Børge Lind givne pro
kuraer og meddelt Arne Nelholt og 
Bruno Nelholt prokura i forening.

Københavns magistrat, den 5. de
cember 1961.

Ørnevej.
69 (618-E650-G204.3) 

(Ame Nelholt) 
Almex Bill.mask. 19 02 11 
Gerts B 19 02 11 
Ndfa4dsen 34 70 13 
Nelholt G Mask fb. låse-^metalv.fb. 
34 70 13

Arne og Bruno s døtre Lisa Marie og Ulla Irene Nelholt driver virksomheden 
videre i 2005 på anden adresse.

& & &
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Besøg i Imam Ali Moskeen, Vibevej 25-27 • tirsdag d. 10. 
februar 2020

ved Helge Baun Sørensen

Indviet oktober 2015 • Arkitekten er fra Iran, og da der ikke er regler for. hvor
dan en moske skal se ud, har han valgt bl.a. at bruge nordiske materialer, mur
sten og træ ■ Moskeen er meget synlig i området med sin store turkis kuppel og 
de 32 meter høje minareter ■ I den store sal afspejles Guds 99 egenskaber • Her 
beder man de fem daglige bønner, hvor man knæler og bøjer sig mod Mekka, 
som er tydeligt angivet med en smukt dekoreret niche • I rummet er der en stor 
reol med små bedesten, som man hviler panden på under bøn ■ Alle rum i mo
skeen er for begge køn ■ Ordet 'jihad' betyder egentlig 'bestræbelse', dvs. menne
sket skal udfolde det guddommelige potentiale, der er indlagt i hver enkelt 
• Moskeen fungerer samtidig som et kulturcenter med et stort bibliotek • 6% af 
alle arabere er muslimer • På adressen lå førhen fabrikken DIAF. Dansk Instru
ment og Apparat Fabrik, der producerede tubefylde- og lukkeanlæg, granule
ringsmaskiner, tabletmaskiner, valserivemaskiner for farve og sæbe o.m.a. • Den 
første søndag i måneden kl. 14.00 er der gratis rundvisning i moskeen for alle 
interesserede.

Mahdi, vores charmerende og meget vidende guide i Moskeen på Vibevej. foto 
hbs 20



Generalforsamling d. 4. marts 2020

af Bo Ohrstrom

Den årlige generalforsamling i Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og 
Utterslev blev afholdt onsdag d. 4. marts 2020 kl. 19.00 i Ansgarkirken, Måge
vej 33. 2400 København NV?

30 medlemmer deltog i generalforsamlingen, og formand Bo Ohrstrom bød vel
kommen. Næstformand Helge Baun Sørensen fortalte om lokalhistoriske begi
venheder og viste tilhørende billeder.

Herefter blev generalforsamlingen afholdt i henhold til vedtægterne. Bestyrel
sesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant blev alle 
genvalgt. Et fuldstændigt referat af aftenen herunder formandens beretning samt 
kassererens regnskab 2019 og budget 2020 kan findes på hjemmesiden eller re
kvireres hos formand Bo Ohrstrom, se bagsiden afbladet.

Arrangementer Og møder (under forudsætning af ophør af ”Regerin
gens tiltag mod coronasmitte”)

Åbent Hus på Bispebjerg fredag d. 3. april 2020 kl. 13.00

Sted: Karens Hus, Bispebjerg Bakke 8, 2400 København NV.

Bispebjergs Lokalhistorie

Alle er velkomne til Åbent Hus om Bispebjergs lokalhistorie. Kom og mød to 
lokalhistorikere, få en snak og stil spørgsmål om alt vedr. lokalområdet. Vi viser 
spændende bøger, gamle kort og fotos fra området. Dette er en nystartet traditi
on med at mødes og snakke lokalhistorie den første fredag i måneden kl. 13 i 
Karens Hus. Første gang var fredag d. 10. januar 2020.

For alle interesserede.

Medlemsmøde onsdag d. 15. april 2020 kl. 12:00-15:00

Sted: Pilegården, Salen på I. sal

Om Husum gamle landsby m.m.

Alle interesserede mødes til fælles frokost og spændende nyt fra arkivet. Husum 
gamle landsby er et af dagens emner. Vi skal se fotos og malerier fra gamle da-
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ge, hvor den gamle landsby var Husums centrum med sit mylder af små stråtæk
te huse mellem de store gårde, smutveje og ikke mindst det gamle gadekær.

Kun for medlemmer. Tilmelding til info.lhsbhufaemail.com

Åbent Hus på Bispebjerg fredag d. 1. maj 2020 kl. 13.00

Sted: Karens Hus, Bispebjerg Bakke 8, 2400 København NV.

Bispebjergs Lokalhistorie

Alle er velkomne til Åbent Hus om Bispebjergs lokalhistorie. Kom og mød to 
lokalhistorikere, få en snak og stil spørgsmål om alt vedr. lokalområdet. Vi viser 
spændende bøger, gamle kort og fotos fra området. Dette er en nystartet traditi
on med at mødes og snakke lokalhistorie den første fredag i måneden kl. 13 i 
Karens Hus. Første gang var fredag d. 10. januar 2020.

For alle interesserede.

Foredrag mandag d. 11. maj kl. 19:00-21:00

Sted: Brønshøj Bibliotek, foredragssalen.

Det borende X

Lise Søelund har udgivet en bog om den engang danmarksberømte indbrudstyv. 
Hun kommer til Brønshøj, hvor hun har boet engang, og fortæller den spænden
de historie om den fingernemme forbryder og pengeskabstyv.

Gratis adgang.

Kun for medlemmer af Lokalhistorisk Selskab og Historieklubben. Tilmelding 
til info.lhsbhufa gmail.com
By vandring lørdag d. 23. maj 2020 kl. 14:00-16:00

Mødested: Bispebjerg Torv

Tur ad Frederiksborgvej

Vi mødes på Bispebjerg Torv og går ad Frederiksborgvej og hører spændende 
historier om området. Guider er Irene Hjelmslund og Svend Ole Nielsen, der er 
medlemmer af bestyrelsen i Lokalhistorisk Selskab, og begge har et indgående 
kendskab til Bispebjergs historie.

Kun for medlemmer. Tilmelding til info.lhsbhufa gmail.com
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Åbent Hus på Bispebjerg fredag d. 5. juni 2020 kl. 13.00

Sted: Karens Hus, Bispebjerg Bakke 8, 2400 København NV.

Bispebjergs Lokalhistorie

Alle er velkomne til Åbent Hus om Bispebjergs lokalhistorie. Kom og mød to 
lokalhistorikere, fa en snak og stil spørgsmål om alt vedr. lokalområdet. Vi viser 
spændende bøger, gamle kort og fotos fra området. Dette er en nystartet traditi
on med at mødes og snakke lokalhistorie den første fredag i måneden kl. 13 i 
Karens Hus. Første gang var fredag d. 10. januar 2020.

For alle interesserede.

2700Kulturdag lørdag d. 6. juni 2020

Sted: Ved Brønshøj Tov, 2700 Brønshøj

2700Kulturdag ved Brønshøj Torv.

Lokalhistorisk Selskab deltager med en stand og en tilhørende aktivitet for bor
gerne.

Alle er velkomne.

Sommerfest lørdag d. 13. juni 2020
Sted: Ved Grundtvigs Kirke, På Bjerget 14B, 2400 København NV

Sommerfest ved Grundtvigs Kirke.

Lokalhistorisk Selskab har en stand med information om Selskabet, bogsalg, 
indmeldelse og en lokalhistorisk snak.

Alle er velkomne.

Åbent Hus i Lokalhistorisk Arkiv alle torsdage kl. 18:00- 
20:00 helligdage og skoleferier undtaget (under forudsætning af 
ophør af ”Regeringens tiltag mod coronasmitte”)
Arkivet befinder sig på 1. sal i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, hvor al
le er velkomne til at kigge forbi. Arkivet rummer en stor billedsamling, som 
man kan gå på opdagelse i og en imponerende samling af lokalaviser, Brønshøj- 
Husum Avis 1922-2016, Nordvest Avisen 1960-95, Husum Bladet og Husum 
Avis alle numre.

Kig forbi, stil spørgsmål og få en hyggelig sludder. Vi tager desuden med kys
hånd imod gamle fotos fra lokalområdet og arkivalier af alle slags.

23



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.oehrstroem@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: anne.brix.christiansen@gmail.com

Anne-Lise Crety, Bjemedevej 13, 2700 Brønshøj, tlf. 3871 4485
e-mail: alk.cre@gmail.com

Svend Ole Nielsen, Birkedommervej 93, 1,2400 København NV
tlf. 2084 0553, e-mail: svole2@gmail.com

Irene Hjelmslund, Frederiksborgvej 163 st.th, 2400 København NV
tlf. 3967 9054, e-mail: irene@hjelmslund.dk

Yrsa Holm Kristensen, Poppelhusene 33, 2600 Glostrup
tlf. 2325 0236, e-mail: flyr@mail.tele.dk

Suppleanter:
Manfred Crety, Bjemedevej 13, 2700 Brønshøj, 

tlf. 3871 4485, e-mail: mcrety@gmail.com
Reidun Jarlhøj, Abrikosvej 3, 2400 København NV

tlf. 6179 8445, e-mail: reidun@linuxmail.org
Lokalhistorisk konsulent'.
Christian Kirkeby, tlf. 2546 8917, e-mail: chr.kirkeby@live.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 juli 2020-juni 2021: 150 kr.

Bankkonto: Registreringsnummer 9570 kontonummer 4992458
MobilePay: Nummer 324850

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