
 

Enighedens Vejlag fejrer 100-året for foreningens stiftelse 
den 18. juli 1997. 

Fredag den 18. juli er det 100 år siden, at håndværkere og arbejdere stiftede Arbejdernes 
100 Mands Byggeforening “Enigheden” på et møde i Café Børsen på Frederikssundsvej. 

Baggrund. 

Begyndelsen til foreningen var en samling havelejere på “Dolmanns Jorder”, som lå 
omtrent der, hvor Mejeriet Enigheden fungerede indtil for at par år siden. 

De fleste af havelejerne var arbejdere og håndværkere fra Nørrebro og Vesterbro, som boe-
de under kummerlige vilkår og derfor var glade for at kunne komme ud i haverne om som-
meren. En gruppe med Fyrbøder Larsen fra Jønssons Stolefabrik i Rådmandsgade i spidsen 
havde en drøm om at få eget hus med have uden for byen. 

Derfor indbød de til stiftende generalforsamling på Café Børsen den 18. juli 1897. Med-
lemmerne bestod herefter af 22 snedkere, 5 brandmænd, 5 smede, 4 tøffelmagere, 8 
tømrere, 18 arbejdsmænd, 4 malere, 1 arkitekt og 2 lærere. 

Allerede om efteråret forhandlede man om køb af jord i Utterslev, men i februar 1898 købte 
man Anders Sørensens Gård, også kaldet Haagensens Gård, i Brønshøj (gården lå på hjør-
net af Frederikssundsvej og Brønshøjholms Allé, hvor der nu er stenhuggeri). Den var billi-
gere (kr. 29.810 – heraf kr. 1.500 kontant), men lå til gengæld længere fra København. 
Senere samme måned blev loven om statsstøtte til arbejderboliger vedtaget i Folketinget. 

De tre veje, Enigheds Allé, Søborg Allé (nu Risvangen) og Brønshøjholms Allé blev afsat 
og resten af jorden opstykket i 100 lige store parceller á 281m2 (714 alen2), som blev fordelt 
mellem medlemmerne efter lodtrækning. 

I marts 1899 blev grundstenen lagt i det første hus, Brønshøjholms Allé 40, og i foråret 
1900 startede indflytningen i de 98 halve dobbelthuse samt “handelshuset”. Det hele havde 
da kostet næsten kr. 500.000 – heraf kr. 482.233 for grund, huse, veje kloakker, vand og 
gas, resten til advokatsalærer og stempel m.v. Huslejen blev sat til kr. 21 pr. måned. Og det 
var mange penge dengang. 

De tilflyttede familier havde mange børn: 103 i den skolepligtige alder og 98 under 7 år. 

Så mange nye indbyggere fik stor betydning for Brønshøjs videre udvikling. Således var det 
den direkte årsag til, at Brønshøj fik gas og vand, og det var i høj grad medvirkende årsag 
til indlemmelsen i Københavns Kommune i 1901, og at Brønshøj få år senere fik sporvogn. 



 

Blandt foreningens kendte medlemmer kan nævnes Thorvald Stauning, som boede i 
Enigheds Allé 21, men han flyttede allerede i 1902, fordi de daglige gåture til og fra 
København tog for meget af hans tid. Københavns biskop, Norman Svendsen, har boet på 
Risvangen, og det samme har musikeren C.V. Jørgensen. 

18. juli 1997. 

Jubilæet fejres fredag den 18. juli 1997 fra kl. 15 med et stort kaffebord på Enigheds Allé 
for alle foreningens venner og beboere. 

Vejen bliver spærret af og pyntet op med æresport og flagallé. Der vil blive sørget for 
borde, udsmykning og et antal stole, mens medlemmerne selv skal medbringe kaffe, kage 
og noget at sidde på. 

Senere vil Hjem-Is bilen komme forbi med is til børnene, og Københavns Brandvæsen vil 
komme forbi, hvis de får tid. Til de voksne vil der være mulighed for at købe øl. Endelig vil 
der kl. 18 blive salg af økologiske pølser, så hvis vejret er godt, håber vi, at mange vil blive 
hængende og få en hyggelig aften. 

Hvis vejret er til det, vil der blive taget et luftfotografi, som bliver delt ud til alle husene. 

Hvis vejret bliver helt galt, flyttes arrangementet til Menighedshuset på Præstegårds Allé. 

Alle er velkomne. 

19. juli 1997. 

Den mere formelle del af festen foregår dagen efter på restaurant Baronens Dagligstue, 
Frederikssundsvej 123, for foreningens voksne medlemmer. Der er p.t. tilmeldt 99 perso-
ner, som skal indtage en 3-retters festmenu med efterfølgende kaffe og dans. 

Festtalen holdes af Karsten Woll, provst ved Brønshøj Kirke. 

År 1999. 

Det er endnu ikke helt planlagt hvordan, men på en eller anden måde vil vi markere 100-
året for nedlæggelsen af grundstenen i Brønshøjholms Allé. 

År 2000. 

I sommeren år 2000 vil der blive afholdt en stor vejfest i anledning af 100-året for indflyt-
ningen. Den bliver sandsynligvis noget i samme stil som 90-års festen i 1990. Dengang var 
der opsat et stort telt i Risvangen, og dagen igennem skete der forskellige ting – bl.a. optog 



 

på de 3 veje og Frederikssundsvej, kaffebord med kagekonkurrence, festmiddag, børnerock 
og stort bigband. 

Da det er over 50 år siden, der sidst blev lavet et festskrift, vil vi forsøge at lave et nyt til år 
2000. 

Et andet projekt, vi håber på at for gennemført i samme forbindelse, er reetableringen af 
vore alléer med vejtræer. Forslaget var oppe at vende på generalforsamlingen sidste år, og 
det blev besluttet at arbejde videre med idéen. 


