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Forord. 
Der var engang - ude på landet. En mils vej fra det tætbebyggede København. 
Herude i Brønshøj, hvor der lå gårde med givtige landbrug og gartnerier. Her 
havde gårdejerne deres gode indkomst fra salg til markeder og kunder i Hoved-
staden og dens nye forstad, Nørrebro. Men den landlige idyl, landsbyen Brøns-
høj, oppe på højdedraget med et fint kig ind over forlandet med Københavns 
tårne i baggrunden, tiltrak "nybyggerne". 

Det var ud til denne idyl de 100 driftige arbejderfamilier fandt vej i 1899. De 
ville længere bort fra Nørrebros lejekaserner og den blandede bebyggelse ved 
Lygten og på Utterslev Mark - helt op på bakken ved Brønshøj. 

Familierne i "Enigheden" med store børneflokke satte hurtigt deres præg på 
landsbyidyllen. Der måtte bygges en ny, meget større skole. Et ny, midlertidigt 
og utilstrækkeligt vandtårn blev flyttet fra Utterslev til Brønshøj. Og ikke 
mindst viste hele infrastrukturen sig helt utidssvarende. Det blev derfor en 
fordel for hele vores område, at den daværende Brønshøj-Rødovre Kommune 
blev delt i 1901, hvorefter Brønshøj sammen med Utterslev, Emdrup og Husum 
kom under Københavns Kommune. Så kom der sporvogn til Brønshøj og 
rigtigt brandvæsen i stedet for et ikke velfungerende, frivilligt brandværn med 
en enkelt hestetrukken sprøjte i et lille sprøjtehus. En udvidelse af Frederiks-
sundsvej, vand- og elforsyning og meget andet, som både landsbyens borgere 
og "de nye" i Enigheden var tilfredse med. Glæden over at blive "Københav-
nere" var udtalt dengang, senere kom store skatter, men det er en anden 
historie. 

De økonomiske problemer, der allerede 1909 opstod for byggeforeningen, 
Enigheden, med følgende opgivelse af andelsforeningen, har aldrig påvirket 
beboerfællesskab og samhørighed. Det fornemmer vi alle herude som et 
fællestræk for beboerne på Brønshøjholms Allé, Risvangen og Enigheds Allé. 
Herud kom fortroppen til vores bymæssige udvikling, og her er en "kerne" i 
vores byområde. 

Tillykke med de 100 år. 
Lars Cramer-Petersen 
Brønshøj Museum 



 

4 

100 huse greb ind i Brønshøjs udvikling. 
Byggespekulanterne, der fra 1860 opførte tæt beliggende lejekaserner på 
Nørrebro og Vesterbro, skabte fra starten slumområder for de lavest lønnede på 
arbejdsmarkedet. Tilrejsende landarbejdere, statens egne arbejdsmænd og 
håndværkere kom her til at leve i skumle bag- og sidegårde, hvor fattigdom-
mens svøbe, tuberkulose og mangelfuld ernæring kom til at ledsage dem i 
hverdagen. Intet under, at flere søgte at bryde ud for at få slum og fattigdom på 
afstand. Også selv om det blot blev for timer. 

Begyndelsen til foreningen var en samling havelejere på "Dolmanns Jorder", 
som lå omtrent der, hvor Mejeriet Enigheden fungerede indtil for nogle få år 
siden. De fleste af havelejerne var arbejdere og håndværkere fra Nørrebro og 
Vesterbro, som boede under kummerlige vilkår og derfor var glade for at kunne 
komme ud i haverne om sommeren. 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. Medlemmerne bestod herefter af 22 sned-
kere, 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 hjørnet af Frederikssundsvej og Brønshøjholms Allé, 
hvor der nu er stenhuggeri). Den var billigere, men lå til gengæld længere fra 
København. 

En arbejder og håndværker tjente dengang mellem otte og tolv kroner om ugen, 
så når man erfarer, at medlemmerne det første halve år betalte to kroner om 
ugen i kontingent, forstår man, at ønsket om eget hus i frie omgivelser var ægte 
og stærkt, for kontingentet har gjort et dybt indhug i den beskedne lønnings-
pose. 

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. Der blev for-
handlet med flere arkitekter om opførelsen af de 100 huse, før man i marts 
1899 lagde grundstenen i det første hus, Brønshøjholms Allé 40. Husene skulle 
have stået klar til indflytning juli samme år, men strejker og efterfølgende 
lockout forsinkede byggeriet, så indflytningerne først kunne finde sted i de 98 



 

halve dobbelthuse samt “handelshuset” fra marts 1900. 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. 

 

Byggemøde foran "Handelshuset" en gang i løbet af vinteren 1899-1900,
hvilket kan ses af skodderne, som måtte slås for vinduerne for at beskytte
husene mod vejrliget under forsinkelsen. Det er A. P. Berg i midten. 
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"Sådan var det jo dengang…" 
Svend Olsen, der boede i Risvangen 17, indtil han døde i 1996, fortæller: 

Jeg er født på hjørnet af Brønshøjholms Alle og Kirketoften ved vaskeriet 
Ventegodt (senere farveri og trykkeri, nu spillehal). Der boede formanden for 
"Enigheden" A.P. Berg, den gamle socialdemokrat - og far var næstformand. 
Berg boede i stuen, og vi boede på 1.sal. Dér blev jeg født i januar år 1900. Så 
kom vi hertil (i nr. 17) sidst i marts samme år. Berg og Olsen boede lige ved 
byggeriet, fordi de skulle øje med det. Det var der også grund til, for bl.a. 
havde blikkenslageren brugt for tyndt gods, så det måtte laves om. 

Helt fra begyndelsen af var det en haveforening - det kunne jo ikke blive andet, 
for de havde jo ingen penge. Det var hovedsageligt arbejdere fra mejeriet Enig-
heden. Der skulle skaffes 20.000 kr. i startkapital. Mange støttede - senere kom 
staten til og forstrakte. Hvert halve hus kostede i omkostninger 4.998 kr. Hvis 
vi så skulle have kælder, kostede det 75 kr. mere. Det kunne slet ikke lade sig 
gøre, for far havde på det tidspunkt 8 kr. om ugen om vinteren og 12 kr. om 
sommeren, og vi var 8 personer - jeg var yngst af 6. Da husene var blevet 
bygget, kom de fra udlandet for at se, om det var rigtigt, at det kunne lade sig 
gøre for et arbejderforetagende at opføre sådan nogle huse. 

Min start på livet var barsk, idet jeg mistede min mor, da jeg var fire år gam-
mel. Min mor kan jeg kun dunkelt huske. Hun lå syg af tuberkulose på første 
sal i Risvangen, og senere kom hun på Boserup sanatorium ved Roskilde. Min 
far prøvede selv at klare børneflokken på seks ved hjælp af husholdersker. Da 
det ikke gik, blev Anton, Søren (Walter) og jeg sendt på et børnehjem nord for 
Kolding. Anna kom til noget familie i Voer i udkanten af Randers fjord. 
Brakker børnehjem, som det hed, var nærmest en almindelig bondegård, hvor 
de store af børnene blev groft udnyttet i form af deres arbejdskraft. Der blev 
holdt streng justits, og vi fik tit tæsk med en kæp. Engang faldt jeg i en mergel-
grav og turde ikke gå ind. Da jeg endelig tog mod til mig, skulle jeg straffes 
med stokken. Anton, der var stor og stærk, rev stokken til sig og knækkede den. 

Når vi fik besøg af far, fik jeg lov til at sove med ham om natten. Det var en 
herlig fornemmelse for mig lille menneske, der savnede tryghed. Mine to store 
søskende, Ejner og Mary, der boede hjemme i Brønshøj, kom også og besøgte 
os af og til. Engang havde Ejner en slæde med, han selv havde lavet. Det var 
meningen, den skulle eftersendes, da vi kom hjem til Brønshøj igen, men den 
dukkede aldrig op efter vores ophold på Brakker. 



 

På børnehjemmet havde vi en skikkelig hest, som jeg faldt ned af, da jeg 
prøvede at ride på den. Hesten blev heldigvis stående, så jeg kom ikke noget til, 
men en slem forskrækkelse var det. 

I 1907 blev min far gift igen, og vi børn kom hjem til Brønshøj. Det første min 
stedmor gjorde, var at afluse os alle med en kam, hvor tænderne var meget 
tætte (tættekam). Det hvide emaljerede vandfad, vi blev kæmmet over, blev 
efterhånden helt gråt af lus og luseæg. Mor Marie, som vi kaldte vores stedmor, 
var en meget flittig dame, der var sød og rar ved os alle. Hun var dygtig til at 
passe hjemmet og var med til at skabe en tryg atmosfære i Risvangen. Jeg fik 
en lillesøster, Elna, og en lillebror, Johannes, så vi var en børneflok på otte med 
en aldersforskel på 25 år fra Ejner til Johannes. 

Jeg startede i Brønshøj skole ved gadekæret i anden klasse, for jeg havde mod-
taget undervisning på børnehjemmet. Jeg klarede mig godt, selv om jeg var et 
år yngre end mine klassekammerater. I sidste ende hævnede det sig, for jeg 

 

Risvangen 17-19. Svend Olsen's storebror, Søren (da han kom til USA skiftede

han navn til Walter) ved havelågen omkring 1905. Husene blev alle "født"
med disse stakitter bestående af flækkede granrafter, men de holdt kun i 10 år.
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måtte gå to år i syvende, da der ikke fandtes ottende klasse på Brønshøj skole. 

Hele omegnen var bar marker. For enden af Enigheds Allé og Søborg Allé 
(nuværende Risvangen) var der lukket. Der var et stort gartneri. Så gik der en 
sti gennem det hele: forbi mellem købmandshuset og nr. 16 til Enigheds Allé 
og her mellem nr. 15 og nr. 17 til Brønshøjholms Allé. Det eneste sted i hele 
omegnen, man kunne handle, var i købmandshuset, som var det store samlings-
sted. Trappen op lå i midten af huset med gennemgang til 1.sal, så var der 
viktualieforretning til venstre og købmand til højre. Købmanden havde spege-
sild i tønder, klipfisk, petroleum, gryn og alt muligt. Ude i gården var der kul 
og koks og læsket kalk i en lille grube i jorden. Vi fik hvidtøl og skibsøl fra 
Husum bryggeri i store ankre. Der sad jeg ovre i kælderen hver dag, når jeg 
kom fra skole, fra jeg var 11 år, til jeg var 14 år. Jeg rensede flasker, tappede øl 
på fra tønderne, kom etiketter på og proppede dem selv med korkpropper. Jeg 

tappede også snaps, både den brune og den røde - den ene kostede 18 øre - den 
 

Købmandshuset kort efter foreningens start med de to forretninger. Læg
mærke til indgangspartiet i midten og to vinduer i gavlen på det næste hus. 
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anden 20 øre pr. flaske. Det var første gang, jeg smagte snaps - det kunne ikke 
undgås, når man skulle suge snapsen op gennem en gummislange. Og så 
huggede jeg topsukker i små stykker med en speciel øse, så det blev rigtigt 
hugget sukker. Kaffen blev malet på en mølle med et stort svinghjul og var 
trukket med håndkraft. Elektriciteten kom først til Brønshøj i 1911, hvor vejene 
indtil da var oplyst med karbidlamper. Næsten alle arbejdede med et eller andet 
efter skoletid. Stenhuggerens søn (fra hjørnet af Brønshøjholms Allé og Frede-
rikssundsvej) f.eks. var indsæberdreng hos Barber Wulff, når han kom hjem fra 
skole. 

Sporvognene kom i 1902, men det var kun et enkelt spor. Så blev bivognen 
spændt af og på oppe ved torvet. Der gik en bakke ned der - og så vi drenge - vi 
var henne og løsne bremsen på den tomme bivogn. Men den kunne ikke køre så 
langt - kom kun lidt af sporet og op på jorden. Vi havde kun en enkelt betjent 
herude: Hansen, han var så skikkelig. Når vi var ude nytårsaften og lave ballade 
- for det var vi jo - flytte havelåger - det værste vi gjorde, det var altså at flytte 
vejskilte. Der var også nogen, der hejsede lokumstønden op i flagstangen. 

Vi krigedes jo med Fasanvejsdrengene - sådan var det jo. Og også her kæm-
pede vi. Vi her i Søborg Allé, vi ville jo hævde os og de to andre veje: Enig-
heds Allé og Brønshøjholms Allé, de rottede sig sammen, men vi tævede dem - 
begge vejene. Men så kunne vi også blive enige, så samlede vi os alle sammen. 
Og så gik vi op til villabyerne oppe på Karlstads Allé og helt oppe i Håbets 
Allé - det blev bygget i 1907. Og så gik vi derop med fane i spidsen og tævede 
dem - det var jo drenge, og det bliver heller aldrig anderledes. 

Om vinteren havde vi også mange oplevelser. I Kirkemosen og Louisehullet 
blev der iset. Isen blev trukket op og skåret i lange stænger. De blev stablet op i 
nogle huse, der lå ved siden af søerne og opbevaret til om sommeren, hvor den 
blev solgt til de handlende. Folk brugte isen til deres isskabe, der var forløberen 
til nutidens køleskabe. 

I Gadekæret, som var betydeligt større end i dag, og i Degnemosen løb vi på 
skøjter. Vi kælkede ned af de store bakker ved Degnemosen. Ved Gadekæret 
fik jeg en slem oplevelse. En dag faldt jeg på isen, og pedellens søn, der var 
løjtnant, var så uheldig at køre min ene finger i stykker med sine skøjter. Min 
broder, Ejner, der var 14 år ældre end jeg, bar mig op til Brønshøj Apotek, hvor 
lægen boede. Han syede fingeren sammen, og da han hørte, det var dagen før 
min niårige fødselsdag, fik jeg en 10-øre af ham. Det var mange penge for mig. 
I dagens mønt svarer det til mere end 10 kr. 



 

Til fastelavn gik vi over til Købmandshuset og slog katten af tønden, og så gik 
vi med Enighedens fane i spidsen op på kroen og fik chokolade og karruseltur. 
Den passede gipseren (stukkatøren), der boede i det sidste hus inden stenhugge-
ren. Ude fra gårdene i Husum kom de ridende: gårdmænd og karle og slog 
katten af tønden. Og der kom optog inde fra København. Der var f.eks. et stort 
vikingeskib med skjolde, bygget på en vogn - med heste for, og så havde de 
stænger med raslebøsser, der hang ud over rælingen. Der var blomstervogne - 
et helt langt optog som i Sydamerika i dag. 

Når der var ildebrand, var det gerne 
gulvkludefabrikken, der brændte. 
Af og til var det klisterfabrikken 
eller en af gårdene. Så løb vi efter 
brandsprøjterne. De kom nede fra 
Tomsgårdsvej med heste foran og 
tudede - vi kunne jo løbe lige så 
hurtigt, og så sang vi: "på'en - på'en 
- på'en igen - nu kør' vi med 
sprøjten hjem". 

Der var mange rotter dengang - vi 
fangede dem i fælder, og så gik vi 
ned på Tomsgården og afleverede 
rottehaler - de ville kun have 
halerne - dem fik vi 10 øre for (det 
samme som prisen for en spor-
vognsbillet). I 1992 kom Søren (Walther) hjem på
10 

besøg. Her står de to brødre foran
barndomshjemmet. Det var gården, der havde den 

myndighed. 

Da vi gravede ud til kældertrappen, fandt vi ting og sager fra svenskekrigens 
tid. Svenskerne havde jo en stor lejr her på Brønshøj Bakke. Vi fandt 2 kanon-
kugler, beslag, dyreknogler og blå fliser. Den ene kanonkugle kan ses på 
Brønshøj Museum. Ude i haven havde vi et stort skur til maling. Men om vinte-
ren frøs al farven. Det var jo oliefarve dengang - vi måtte tø det op hver eneste 
morgen - det gjorde vi med varmt vand - men samtidig stod vi herinde i køkke-
net og kogte lim og klister - vi lavede kit selv af fernis og kridt. 



 

Vi kom hinanden ved dengang. Vi lånte arbejdskraft hos hinanden eller værk-
tøj. Og vi kom sammen og spillede kort - det kunne være en 5-mands-sjavs. Så 
fik damerne en kop kaffe og mændene en rødvinstoddy. Om sommeren kunne 
folk slå sig sammen og leje charabancer. Jeg har været med på ture der. Det var 
lange vogne, hvor man sad i hver side i 2 lange rækker. Man kom ud til 
Hareskovpavillonen f.eks. med madkurv og det hele. 

Sommeraftenerne var der hyggeligt i haverne: At sidde en stille sommeraften 
ude i haven - hver havde sit lysthus - alle havde det - vi havde også et lysthus 
ud til vejen - altså i forhaven - vi sad mest derude, da jeg var forlovet. At sidde 
der i lysthuset og høre lige pludselig - ovre fra Balslev eller henne fra Freksen - 
de sang så skønt - og hvem der sang - det gjorde urmagerens døtre, derhenne i 
nr. 13 og faster Mary også - det blev til en hel sangerkrig. Det voksede frem 
lige så stille - det var noget så skønt. 
Sådan var det dengang. 

 

Lysthus i Risvangen 4 år 1916.
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Dette dokument blev indmuret i et blyrør i grundstenen, og hver
husstand fik et identisk litografi.
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Arkitektens første forslag, som blev for dyrt. 
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Brønshøj Stenhuggeri. 
Stenhuggermester, Georg Petersen, flyttede ind i Brønshøjholms Allé 16 i år 
1900. Ved lodtrækning var dette hus nemlig tilfaldet familien Petersen. Huset 
blev senere kendt som tøffelmagerens hus. Petersen havde så stenhuggerværk-
sted på den modsatte side af Frederikssundsvej i nr. 153 på Café Bondestuens 
grund. Kort tid senere fik Georg Petersen dog mageskiftet sit hus i Brønshøj-
holms Allé med hjørnegrunden Frederikssundsvej 144, hvortil forretningen 
blev flyttet. 

I 1916 kom sønnen, Richard Petersen, der er født 1898 i lære som stenhugger 
for at blive udlært i 1920, og samme år afgik Georg Petersen ved døden. 
Sammen med sin lillebror, der ligeledes hed Georg, måtte den nys udlærte 
Richard nu overtage forretningen. Men da Georg, der aldrig blev kaldt for 
andet end "Pylle", havde en svag konstitution og ofte var syg (af tuberkulose), 
var det i realiteten Richard, der måtte svinge hammeren og slæbe de tunge sten. 

Alle i Brønshøj kendte den flittige stenhugger. Han var en karakteristisk profil 
med sin højde, sit kraftige hvide hår, sit rare væsen og sit store skødeskind. 
Mange, især børn, standsede op ved det fine smedejernstakit og faldt i staver 
over synet og klangen af Richard, der arbejde ude sommer og vinter. Kun 
bogstaver blev hugget inde i værkstedet. 
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Stenhuggeriet omkring 1905. 



 

 
Her er vi nået til omkring 1910, hvor der er vokset til og stakittet er
udskiftet. Man kan også se på Brønshøjholms Allé 2, at pudsen er taget af. 
 
Richard foran stenhuggeriet ca. 1975. Stakittet er udskiftet endnu engang,
og Brønshøjholms Allé 2 er blevet pudset igen. 
Brønshøj Avis oplyser i en artikel fra 1983 i anledning af Richard's 85-års 
fødselsdag, at ca. 95% af samtlige gravmonumenter og gravsten, der på davæ-
rende tidspunkt var på Brønshøj Kirkegård, var leveret af Richard Petersen. 
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På sine gamle dage tog Richard det mere med ro, og så blev der bedre tid til at 
snakke med de andre gamle i Brønshøj. Efterhånden blev det en tradition, at 
mødes inde i gården bag ved huset. Der groede et stort kirsebærtræ, og i dets 
skygge sad vennerne og snakkede. Naboerne til stenhuggerværkstedet kunne 
ikke undgå at blive smittet af det gode humør, der altid var i "Marmorkaféen", 
som stedet efterhånden blev kaldt. Dengang blev der brugt mere marmor til 
gravsten end nu. Der blev raflet og fortalt gode historier, og latteren rullede ud i 
de små haver bagved. En af de personer, der holdt meget af at komme og del-
tage i samværet var en tidligere kaptajn, Jørgen Hansen, der nu havde en danse-
skole på Brønshøj Torv. Da kaptajnen døde, var der en oberst fra Holbæk 
Kaserne, der var med til begravelsen, og efter begravelsen bad obersten så 
stenhuggeren om at vise ham "Marmorkaféen", for kaptajnen havde altid fortalt 
så smukt om dette sted, og nu ville obersten gerne mindes sin ven netop på 
dette sted, men den beskedne Richard var ikke meget for at fortælle det, så 
obersten måtte rejse hjem til Holbæk uden at have set stedet. Nu ligger Richard 
selv på Kirkegården under en beskeden sten med bronzebogstaver på. 
 
Stenhuggermester Richard Petersen på sit kontor. 
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Samtale med Kamma, født i Brønshøjholms Allé 30. 
"Kamma hvornår boede du og din familie på Brønshøjholms Allé?" 

"Ja, der boede jeg, fra jeg blev født i 1913, og til jeg blev gift i 1937. Mine for-
ældre blev medlemmer af byggeforeningen i september 1900, og min bror 
Richard overtog huset og boede der til sin død i 1979." 

"Hvordan så her ud?" 

"Alle husene var næsten ens, da jeg var lille. Nogle havde fået sat kviste på og 
bygget verandaer. Men lokum havde vi stadig og kun én kakkelovn. Den stod i 
stuen. Den skulle varme hele huset op, så om vinteren kunne der være is ind-
vendig på væggene på 1.sal. Vejen var jo kun en grusvej med grøft og små vej-
træer, og præstens have gik helt ned til alléen, og oppe fra kirken gik engen helt 
ned til mosen. Kirkegården gik kun til den mur, der er midt på nu. Vi legede tit 
på engen og i mosen." 

"Legede I andre steder?" 

"Vi havde jo Brønshøj Tivoli - min bror Johannes trak karrusellen, så vi fik 
gratis ture, - og overfor stenhuggeren lå kroen "Vennely", hvor der var en jern-
stang, som vi slog kolbøtter på. Vi havde også Bella Bio, med samme forestil-
ling om og om igen fra kl. 16 - kl. 23, vi kunne sidde der hele tiden, for vi 
sagde bare, at vi var kommet midt i forestillingen. Forrest sad vi på lange 
bænke, og drengene skubbede fra den ene side, så vi ramlede ind i væggen mod 
bageren, hvor der vrimlede med kakerlakker. Ja, og så legede vi på vejen. Men 
vi skulle jo helst bestille noget - så det var bedre på engen og i mosen. Nede på 
engen gik stenhuggerens islænder og græssede - den fik et klap bagi om mor-
genen, og så gik den selv på græs. Om sommeren svømmede vi i mosen, og 
drengene stangede ål. Mine brødre skar også tørv dernede. Der blev også "iset" 
i mosen om vinteren. Der var et ishus, hvor isen blev opbevaret. Når isblokkene 
blev hentet, holdt mændene frokost ved vores grøftekant, og så tiggede vi is. 
Det var dejligt at få et stykke koldt is fra mosen midt om sommeren. Om vinte-
ren lavede vi isbåde af brædder og skøjter og satte sejl på - og afsted gik det, 
helt over til Søborg." 

"Du fortalte, at stenhuggeren havde en hest. Havde I også det?" 



 

"Nej, men når vores familie i Greve kom på besøg, var det i hestevogn, og 
hestene blev trukket op i rejsestalden (oppe ved Brønshøj Torv). Men høns, det 
havde mange. Vi havde også engang gæs." 

"Var der plads til jer alle sammen i det lille hus?" 

"Ja, det gik da meget godt. Da min ældste 
søster (som var fra 95) var nygift, boede 
hun i stueetagen og mine forældre med de 
6 andre børn på 1. sal. Mine to brødre sov 
i en gammel jernseng under trappen. Vi 
havde en kommodeskuffe hver og somme 
tider to om én seng. Når Sørensen i nr. 34 
kom fuld hjem, smuttede børnene hen til 
os og blev natten over, indtil der var ro i 
lejren." 

"Hvad med forretninger?" 

"Der var en sti fra Brønshøjholms Allé til 
Søborg Allé (Risvangen). Her lå 
Købmandshuset, og så købte vi mælk og 
æg på Frieses gård (ved Brønshøjvej). Og 
apoteket. Det lå jo langt væk, helt isoleret 

på en bakketop (Brønshøj Apotek). For at 
komme derned, skulle vi forbi den stin-
kende muddergrøft (Hyrdevangen). Der lå 
et vaskeri - "Louise Dahls" - derfra stam-
mer navnet, "Louisehullet"." 

Faster Kamma foran sit
barndomshjem, som senere blev
forvandlet til "Gørtlerhuset". 

"Er der meget forandret?" 

"Der er jo gået mange år, så selvfølgelig er her det. Dengang var der jo hverken 
asfalt, lygtepæle eller fjernsynsantenner! Husene er heller ikke så ens mere, 
men mange er vældig pæne, men hvor er det synd med al den høje bevoksning i 
forhaverne." 

Nedskrevet i 1990 af Annelise, Enigheds Alle 23.  

18 



 

19 

Købmandshuset. 
Da man byggede husene i Enigheden, var det jo langt ude på landet. Det var 
før, sporvognene kom helt ud til Brønshøj, så for at spare husmødrene for at 
tage helt ind til København, planlagde man lige fra starten, at der skulle være 
en købmand i selve bebyggelsen. For ikke at stille nogle ringere end andre, blev 
Købmandshuset placeret lige midt på den midterste vej, og man anlagde stier 
fra Brønshøjholms Allé og Enigheds Allé. 

Det havde nu været bedre at placere huset oppe på Frederikssundsvej, hvor der 
var flere kunder. At det aldrig har været en guldgrube fremgår af følgende 
beretning, som primært bygger på en samtale med Willy Jørgensen, som er født 
i Købmandshuset i 1922, suppleret med bemærkninger fra en samtale med 
Palle Lydolph, Risvangen 12: 

Min mor og far flyttede til Brønshøj fra provinsen i marts 1921. Der var stor 
boligmangel dengang, men her kunne de købe en butik, hvor der fulgte en 2-
værelses lejlighed til. De måtte låne pengene af min morfar - 5.000 kroner - så 
der var ikke mange varer på hylderne. 

Min far var snedker, og min mor passede købmandsforretningen. I 1929 købte 
de hele huset, men allerede året efter døde min far. Det var ikke så godt med et 
nyindkøbt hus, hvor det hele var baseret på to indtægter, men min mor klarede 
den. 

Vi handlede også med kul og koks. Vognmand Nielsen fra Enigheds Allé 17 
kørte i havnen og hentede koksen. Jeg bragte ud. Nogle skulle have leveret på 
1. sal - specielt i de huse, hvor der boede to familier. I starten var der mange, 
som holdt høns, og så solgte vi også hønsefoder: majs, korn og strandskaller. 

Nogle af kunderne var krævende med at få bragt varerne ud. Der var f.eks. en 
dame i Højlandsvangen, der manglede en citron, så hun ringede til min mor og 
bad om at få bragt den ud. "Desværre" sagde min mor: "Willy er til børne-
fødselsdag (i øvrigt hos Bruno i Risvangen 31), så han kan ikke køre ud i 
eftermiddag". Da blev kunden så fornærmet, at hun ikke siden handlede i 
købmandshuset. 

Foruden vores lejlighed, som hørte til butikken, var der yderligere en 3- værel-
ses lejlighed i stuen. Senere blev der oprettet en lille 1-værelses lejlighed, hvor 
der en overgang boede en gartner. I bagbygningen havde han ved siden af 



 

vognporten (hvor der nu er garage) en hestestald og et rum til opbevaring af 
frugt og grønt. Hver morgen kørte han ud til bønderne i Herlev og hentede 
varer, som han så fragtede ind til Grønttorvet ved Israels Plads og solgte. Vi 
børn hjalp ham tit med at pakke i kasser. 

 
Købmandshuset kort før 2. Verdenskrig, hvor vejtræerne stadig står.
Filigrantræværket i gavlspidserne blev senere pillet ned, fordi det generede,
at fuglene sad i træværket og klattede ned. 

I den 3-værelses lejlighed i stuen boede på et tidspunkt Erik Nielsens morbror. 
Han stod for det meste af renovationen i området. Erik Nielsen, som boede på 
Enigheds Allé kom tit på Risvangen og legede med sin fætter. Der var en rigtig 
gyngehest fra en karrusel - sikkert en, der var fundet i storskraldet. 

Ovenpå boede fru Petersen, som lærte mig at spille "sidste stik". Ved siden af 
boede familien Nielsen. Hr. Nielsen havde alt muligt til bl.a. cykler og lege-

e med diverse repara-

, som hun giftede sig 
vogne nede i skuret i gården, og han hjalp gerne børnen
tioner. 

Efter at have været enke i 20 år, fandt min mor Magnus

med. Han var buschauffør og havde en gammel Fiat (med værktøjskasse på 
trinbrættet), som ungerne en gang imellem fik en tur i. For at der ikke skulle 
komme arvekomplikationer med to hold børn, købte jeg 1958 huset af min mor 
- på aftægtsbasis. Det betød, at min mor måtte bo i huset til hendes dages ende.  
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I købedokumentet stod også, at huset kun måtte sælges igen til "en af hende 
godkendt køber". Det blev min datter, Marianne, og hendes mand, Gert, som 
købte huset i 1970. Marianne kunne vi godt blive enige om at sælge til! 

Inden Gert og Marianne købte huset, boede de i den 2-værelses lejlighed på 1. 
sal, men først måtte de søge Bolignævnet. En forudsætning for, at de kunne få 
lejligheden var, at det mindste rum ikke måtte være over 11 kvm. 

Min mor drev købmandsforretningen indtil en gang midt i 1960'erne, da man 
indførte OMS'en. Så blev det for besværligt. Hun døde i 1972 - knap 78 år 
gammel - hvorefter Gert og Marianne kunne disponere over hele huset. Gert 
indrettede kontor i stuen og firma i kælderen, hvor han producerede fodfiler. 
Senere flyttede Gert, og stueetagen blev lejet ud - senest til et reprofirma, indtil 
Helle og Glenn købte huset i 1996 og indrettede det hele til beboelse. 
Købmandshuset i år 2000. Foran ses Willy Jørgensen, som er født i huset
1922, sammen med de nuværende beboere: Glenn, Helle, Anne Sofie og Lea. 
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Mabel Hansen fra Risvangen 35. 
Jeg er født her i dette hus i 1927 og har boet her lige siden. Året før jeg blev 
født, fik vejen navneforandring fra Søborg Allé til Risvangen. Da jeg var barn, 
sov min far og mor og storebror og jeg i det store gavlværelse på 1. sal. Min 
ældre fætter og min moster sov så i hvert sit af de to små 1. sals værelser. Der 
var mange børn i kvarteret - flest drenge. Underligt nok var husene og haverne i 
Enigheds Allé pænere holdt end i Risvangen, men drengene i Enigheds Allé 
var mere bissede. Om vinteren var der yderligere det problem, at børnene fra 
Enigheds Allé ville bruge vores kælkebakke ned ad Risvangbakken - så blev 
der sneboldkamp. Nogle af kælkene var hjemmelavede; store, tunge og brede 
kælke - såkaldte dødssejler. Da der ikke var nogen biler, var der ingen proble-
mer med at suse ned ad Risvangbakken, tværs over Højlandsvangen og til højre 
lige ned ad Mellemvangen. Til gengæld havde vi problemer med "Den grønne 
Ost" - et ældre, surt ægtepar, der strøede aske ud på selve vejen ud for deres 
grund, midt på bakken, men drengene satte bare en kost foran på kælken og 
fejede asken væk på den måde. 

Vi vidste altid alt om, hvad der foregik i hele kvarteret. For nyheder udveksle-
des ovre i købmandsbutikken. Der var en taburet, man kunne sidde på, til man 
havde fået alle nyhederne fortalt. 

 

g hendes storebror nr. to
øster. 
 Foran Risvangen 22. Mabel er nr. to fra venstre, o
fra højre. Den lille pige forrest er Palle Lydolph's s
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"Da der var heste i baghaven…." 
Erik Nielsen blev født i Købmandshuset den 29. december 1929, fordi hans 
mor var på besøg hos sin bror, der boede der. Erik døde desværre allerede 
i 1996. Han fortæller: 

Jeg er opvokset her i Enigheds Alle 17. Min morfar var skraldemand, så vi 
havde 6 heste stående i stalde i baghaven og 3 store skraldevogne stående langs 
gavlen af huset. Morfar kørte med heste til ca. 1936, så fik vi automobiler, og 
under 2.verdenskrig havde vi jo gasgeneratorer på skaldevognene og fyrede 
dem op med bøgebrænde. Vi fik et stort læs hjem, og så kløvede vi det selv. 

Jeg overtog huset i 1960, og da var der kun et lille stykke have i et hjørne på 4 
x 4 m. Resten af grunden var udnyttet til stalde, hønsehus eller støbt gårdsplads 
til skraldevognene. Så jeg måtte hakke 65 tons betonfundament og betonbro-
lægning op og køre væk. Det blev til 12 lastvognslæs. 
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Erik Nielsens morfar foran Enigheds Allé 17. 



 

Ja, grundene blev udnyttet dengang. Alle havde høns, mange havde duer - 
nogle havde brevduer, kaniner eller ænder. Nogle havde erhverv i bygninger i 
baghaven. F.eks. var der skomagerværksted i en to-etagers bygning i baghaven 
i Enigheds Allé 20. Der var rulleforretning i baghaven her i nr. 17, inden min 
morfar overtog huset. Snedkerværksted var der i Enigheds Allé 3, og i nr. 23 
var der en fiskehandler, der havde hesten og vognen stående i baghaven. På 
hjørnet af Risvangen og Vikkevangen var der ismejeri. 

Fortalt i 1990.  

 

 
Bog-, papir og tobaksforretningen, Frederikssundsvej 132 (nuværende
genbrugsbørnetøjsforretning) år ca. 1934. Indehaveren var Hans A.
Hansen, der boede Enigheds Allé 2, hvor svigerdatteren, Grethe Hansen,
stadig bor. 
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Ismejeriet i Vikkevangen. 
I en periode i 30'erne var der ismejeri på hjørnet af Vikkevangen og Risvangen. 
Indgangen var i Vikkevangen, og det var et fint lokale med terrazzo på gulvet 
og kælder under. Foreningens børn var glade for ismejeriet, for Fru Nielsen 
solgte nemlig ispinde. 

Det er i øvrigt et spændende hus, og baggrunden for de mange knopskydninger 
skulle efter sigende være følgende: Konen siger til manden: Det kunne jo være 
dejligt med en terrasse, og da manden var en dygtig håndværker, var der flux 
en terrasse. Da de så sidder på terrassen, snakker de om, at det ville være 
dejligt, hvis der var et tag over, vupti, så var det på plads, men det trækker jo 
noget om fødderne! Vi laver vægge, og så var der pludselig en dejlig stue. 

Nu ville det jo være dejligt med en terrasse, så vi kan sidde ude i det fri, ja selv-
følgelig, og gradvist udviklede det sig også til en stue. 

Efterhånden måtte "terrassen" så ligge på 1.sal, og også her blev det bedre og 
bedre. Det gentog sig en 4-5 gange. Mange af disse forbedrede terrasser og 
havestuer er dog nu revet ned, så ejeren igen kan få glæde af haven. Det utro-
ligste er, at kommunen endte med at acceptere de mange m2. På den fine lille 
lave tilbygning allersidst på Risvangen, inden man drejer om hjørnet, kan man 
se, at væggen under vinduerne faktisk består af stablede betonhavesten. 
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Vores søsterforening i Lyngby. 
I sydkanten af Lyngby, hvor Jægersborg Allé løber sammen med Lyngby 
Hovedgade, ligger en gruppe små dobbelthuse. Det er arbejdernes Byggefor-
ening Frem, der i 1899-1900 opførte 24 dobbelthuse næsten identiske med 
Enighedens huse. Også Frem's opførelse blev sinket af den store lock-out fra 
21. maj til 5. september (hunger lock-outen). Det er spændende at studere de 
små forskelle, der er på de to foreningers huse. Som det ses, har Frem's huse 
udvendig brandkarm; et krav fra Lyngby-Tårbæk's Bygningsinspektorat med 
grundlag i bygningsreglementet af 1899. Førstesalen har to vinduer i gavlen - 
ligesom Risvangen 16 (nord for Købmandshuset) i vores egen forening. 

Senere tiders ændringer på husene viser store forskelle i, hvad der dannede 

mode i de to foreninger. I vores forening har vi kun ét hus: Risvangen 5, hvor 
de to stuevinduer til gaden er slået sammen til et vindue, hvorimod det er helt 
almindeligt i Frem. Udstykningsplanen er også vidt forskellig. Frem ligger på 
bittesmå, blinde veje, og udstykningen er nærmest stjerneformet. 

Der har været et samarbejde mellem de forskellige byggeforeninger omkring 
århundredeskiftet. Frem er bygget efter tegninger fra Enigheden og med ved-
tægter efter Godthåb i Sundby.  

 

Husene i Frem - opmålingstegning 1979.  
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Bilernes indtogsmarch. 
Bruno og Grete fra Risvangen 31 skal på campingtur med deres tre smukke 
døtre. Den forreste pige er Susanne, der nu bor i Risvangen 22. Det er familiens 
første bil, og året er 1964. Vi husker alle glæden ved den første bil og så afsted 
på sommerferie. 

Bruno og Grete Nielsen på vej på campingferie i deres nye bil. 
Først ganske langsomt er det gået op for os, at der er forskel på at sidde inde i 
bilen og have frihed og at skulle leve med alle de andres biler. Fra århundrede-
skiftet og op til 1960 var vejarealet et indbydende rum, som brugtes af børnene 
som legeplads og åben passage til kontakt mellem genboerne. 

 

De tre piger, der er født mellem 1947 og 1951, hinkede trygt på asfalten hele 
deres barndom. Hver aften var der så en enkelt af beboerne, der vaskede vejen 
ren foran sit hus, og næste dag lå vejen klar til andre hinkeruder eller kridt-
tegnelege. 

Gradvist steg biltrafikken så, og i 1980'erne blev det for voldsomt. Alle ind-
byggerne mellem Hareskovvej, Frederikssundsvej og Mosen syntes, der måtte 
gøres noget. Det endte med, at beboerne på Brønshøj Kirkevej spærrede deres 
vej af nede ved Pilesvinget med nogle store olietønder med beton i og senere 1-
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meter kloakrør fyldt med beton. Så blev deres vej lukket i den ene ende, og de 
fik fred, men resultatet var, at hele trafikstrømmen så kom til at gå lige gennem 
Vejlaget. Specielt var det til gene, at utallige store, tunge lastbiler med på-
hængsvogn skød genvej mellem Hareskovvej og Frederikssundsvej. Så vi måtte 
klage til politiet, der fik fjernet afspærringen af Brønshøj Kirkevej. 

Nu kom der mange, seje år, hvor alle grundejerforeningerne prøvede at blive 
enige. For ikke at tale om, da beboerne her i Enigheden skulle blive enige om 
ud for hvilke huse, bumpene skulle ligge, og hvad kostede det ikke? 

Men det endte godt i 1987 med 30-kilometerzone og utallige bump, så hele 
området fik en samlet, velfungerende trafiksanering, som vi stadig har glæde 
af. Men hinkeruderne vendte aldrig tilbage. 
 

Frederikssundsvej ca. 1915. Selv her var der næsten ingen biler. 
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Øverst: Kaffebordet 
på Enigheds Allé 
den 18. juli 1997 
i anledning af 
100-årsdagen 
for stiftelsen af 
byggeforeningen. 

Nederst: Fakkeltog 
ved mar ring af 
100-års gen for 
grundst ens ned-
læggelse
holms A
1. marts
ke
da
en

 i Brønshøj-
llé 40 den 
 1999.  
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Medlemssager. 
Det er ikke altid, at tilstandene i vores forening har været så fredelige og idylli-
ske som nogle af erindringerne på de forrige sider giver udtryk for. 

Der har været adskillige lange og drøje retsager mellem bestyrelsen og enkelte 
medlemmer. Det kan have drejet sig om kloakker, støj fra produktion i huse i 
baghaverne, og medlemmer, der enten ikke betalte kontingent eller i hvert fald 
kun delvis. 

Der har endog været retssag til afgørelse af tvistigheder mellem naboer i et af 
dobbelthusene. Vi håber at kunne finde dokumenterne frem vedrørende denne 
retssag og udsende dem senere på et løsblad til indstikning i dette hæfte. 

Vi har blandt mange besværlige og tunge sager fundet følgende korrespon-
dance frem. Den er morsom, også fordi den viser, at kancellistilen eksisterer 
endnu i 70'erne. 

 

Risvangen, Brønshøj 28/9 1962 

Til bestyrelsen for "Enighedens Vejlag"  

 v.hr. formand ………………….. 

Ved nærværende tillader jeg mig at henlede bestyrelsens opmærksomhed på, at 
ejeren af ejendommen…………i høj grad må siges at overtræde de i servitutten 
af 3/4 1911, stk.4. anførte betingelser, ifølge hvilke grunden ikke må benyttes 
til "Indretning, der …… frembyder ubehageligt Skue". 

I h.t. stk. 6 i samme servitut skal endvidere arealet mellem bygningen og vejen 
behandles som have, og selv med den lempeligste fortolkning af begrebet 
"Have", kan servituttens fordring vist i dette tilfælde ikke siges at være opfyldt. 

Da de på grunden i strid med servitutterne omhandlede forhold har bestået 
gennem flere år og stadig ikke synes at vise tegn til ændring til det bedre og da 
magistraten i alle sådanne tilfælde har påtaleret, henstiller jeg til bestyrelsen - 
såfremt ejeren ikke efter påtale af ovennævnte forhold og efter en rimelig tids-
frist får de omhandlede forhold, der er til absolut forringelse af vore i øvrigt 
velholdte huse og haver, bragt i orden eventuelt i forbindelse med en lovlig 
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fortovsoverkørsel - at henlede magistratens opmærksomhed på denne stadige 
overtrædelse af servitutterne. 

Med højagtelse 

 

Brønshøj, den 30.4.1971. 

Herr ……………. 

Da man fra Bestyrelsen for Enighedens Vejlag med beklagelse har måtte kon-
statere, at De på trods af henstillinger fra flere sider ikke har bragt den af Dem 
ejede ejendom i en sådan stand, at ejendommen, og i særdeleshed haven, ikke i 
væsentlig grad udskiller sig fra de øvrige ejendomme inden for Vejlaget, 
opfordrer bestyrelsen Dem hermed endnu engang til at bringe forholdene 
omkring nævnte ejendom i orden, idet bestyrelsen gerne vil have en samtale 
med Dem for at træffe aftale om, hvad der bør gøres. 

Bestyrelsen udtrykker sit håb om, at vi ved en samtale kan komme til et for alle 
parter godt resultat, men ser sig desværre nødsaget til at sætte en frist på 8 dage 
fra dags dato for deres svar på nærværende brev, for derefter at kunne meddele 
Dem en nærmere dato og klokkeslæt for samtalen. 

Skulle vi mod vor forventning ikke høre fra Dem, og De ikke mener at kunne 
acceptere vort ønske om en samtale, ser vi os desværre nødsaget til at indanke 
sagen for de respektive myndigheder. 

Med hilsen  

P. B. V. 
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Den 8. Maj 1971. 

Hr. Formand …………………… 

"ENIGHEDENS VEJLAG" 

I Anledning af det af Dem d. 30/4-71 til mig afsendte anbefalede Brev (R 329 
BRØNSHØJ Postkontor), hvori De kræver et Svar inden 8 Dage, kan jeg 
oplyse, at jeg ikke har haft nogen Mulighed for at svare inden denne Frists 
Udløb, da der ikke var nogen til at modtage og kvittere for Brevet, da det blev 
udbragt, og da jeg ikke kan naa tilbage til Brønshøj Postkontor i dettes 
Aabningstid, hvorfor jeg plejer at sende Anmeldelsen til Brønshøj Postkontor 
med Anmodning om at faa det omadresseret POSTE RESTANTE til et Post-
kontor, hvortil jeg lettere kan naa frem. Et poste restante - Brev kan ligge yder-
ligere i 14 Dage, hvorfor der altsaa godt kunne være gaaet yderligere et Par 
Ugers Tid, inden jeg fik det anbefalede Brev i hænde. 

I Dag Lørdag, da jeg havde Lejlighed til - undtagelsesvis - at afhente min an-
meldte Post, ventede jeg med at aabne denne, til jeg var kommet ud paa Skolen, 
der er flyttet til BRØNDBYVESTER. Det er nu efter Postkontorernes 
Aabningstid, saaledes, at jeg ikke har nogen Mulighed for at afsende et 
ANBEFALET BREV, der kan være fremme til Deres Adresse MANDAG, og 
for saa vidt heller ikke noget almindeligt Brev, hvorfor jeg paa Hjemturen vil 
nedlægge det i Deres egen Brevkasse. For at være sikker paa, at min Medde-
lelse naar frem, vil jeg MANDAG afsende en LYSKOPI deraf adresseret til 
Dem. Saa meget om det ANBEFALEDE BREV. 

Hvad Indholdet af Brevet angaar, kan jeg oplyse Dem om, hvad De som ny 
Formand jo ikke kan vide, at jeg gentagne Gange - paa Forespørgsel fra Kasse-
reren - har oplyst, at jeg er i færd med at faa renset Jorden for gammelt, dybt 
rodfæstet Ukrudt og faa den med Ukrudt værst inficerede Jord kørt paa Losse-
pladsen, hvilket efter Gartnerraad skal være det økonomisk fordelagtigste, og 
naar Bortkørslen har fundet Sted, da at indkøbe ny Jord. 

Det er meget mod min Vilje, at disse Arbejder er trukket længere ud end bereg-
net. Det var udtrykkeligt aftalt med dem, med hvem jeg har entreret om Arbej-
dets Udførelse, som jeg af helbredsmæssige Grunde desværre ikke kan udføre 
personligt, at der skulde møde to Mand i Paaskeferien, - men de blev desværre 
væk. Paa Grund af den stadige Overbeskæftigelse har jo Arbejdsgiverne ikke 
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tilstrækkeligt Hold paa deres Løsarbejdere, der i dette Foraar let har kunnet 
finde andet Arbejde. 

Uanset min Helbredstilstand vil jeg imidlertid forsøge i den/de kommende 
Week-end'er at faa bragt Forhaven i Orden, saaledes at jeg kan faa støbt det 
stykke, der skal til, og derefter faa tilplantet det resterende Jordstykke. Senere 
kommer saa Planeringen af selve Haven, hvor den kasserede Jord samt andet 
Affald jo gerne skulde fjernes efterhaanden for at gøre Plads for Planeringen og 
den derefter følgende Beplantning. 

Naturligvis kan jeg ikke have noget imod en Samtale, saafremt De ikke mener, 
at jeg tydeligt har tilkendegivet, hvad Hensigten er med det, der allerede ER 
FORETAGET, OG DET, DER STAAR TILBAGE AT GØRE. Dog maa jeg 
tage fornødent Forbehold over for et evt. af Dem fastsat Tidspunkt, idet der i 
denne Eksamenstid ogsaa er sene Eftermiddagsvagter at passe og desuden 
Aftner, der er helligede Tilrettelæggelse af Eksaminer m.v. 

Høfligst 

 

Til Formanden for "ENIGHEDENS VEJLAG" 

Hr. …………………………. 

For god Ordens Skyld præciserer jeg hermed, hvad der blev aftalt mellem os 
paa Mødet d. 23/5-1972: 

Senest d. 15. August 1971 skal følgende Ting være fjernet: 

1. 2 Træstilladser paa Taget. 
2. Mursten og Skærver paa det, De kalder "Oplagsplads". 
3. Diverse Skabe, Døre m.v. paa Gaardspladsen 
4. PORTLAAGER opsættes et eller andet Sted fra Huset til Naboskellet. 
5. Tjæring af Sokkel. 
6. De i Haven liggende Brædder opskæres til Brænde eller bortskaffes paa 

anden Maade. 
7. Havejorden tilsaas med Sommerblomster, indtil den evt. kan faaes bortkørt. 

Høfligst 



 

Vejfest for Vikkevangen og Enigheds Allé. 
Igennem 1980'erne arrangerede de to naboveje nogle livlige fester på den vel-
egnede plads i bunden af Vikkevangen. Det gik så vidt, at de fik konstrueret et 
telt, der var skræddersyet til pladsen. Det ebbede dog ud i 1990'erne. 
Før teltet blev syet, blev der benyttet en blokvogn til musikken, hvor bl.a. 
Søren Hedegaard og Charlotte Fogh optrådte. 

Risvangens cykeltur. 
En tradition blev skabt i maj 1980. Risvangens friske cyklister – børn og 
voksne - (også dem der ikke boede i Vejlagets huse, men dog på Risvangen) 
kørte i samlet trop på cykeltur ud i den dejlige lysegrønne natur. 

De første to år gik turen langs Farummotorvejen til Bøndernes Hegn, men der-
efter ændredes ruten og vi fandt grønne stier uden bilos omkring. Vi vendte 
cyklerne og kørte gennem mosen og hele vejen langs Vestvolden ad cykelstier 
ud til Brøndbyskoven, hvor vi hvert år har indtaget vores faste plads på en stor 
græsplæne.  
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Her afspilles den årlige rundboldkamp – de lige numre mod de ulige – vi tøm-
mer den medbragte madkurv for mad og drikkelse (gemmer måske lidt til de 
faste pauser på hjemturen), daser og får snakket og hygget os i fulde drag.  

Efter hjemkomsten mødes vi alle til fællesspisning i carporten i nr. 6 hos 
Kirsten og Gert. Her spises skipperlabskovs, spaghetti og kødsovs og en sam-
menkogt ret med karry og ris. Den trætte og mætte hygge daler ned over 
cykelturens deltagere, som ofte først finder i seng på den anden side af midnat. 

Det er i år 19. gang vi drager af sted. Børnene er blevet voksne og en del af 
dem er flyttet fra vejen og deltager ikke mere, men nye børn og voksne er 
kommet til, og turen er stadig lige dejlig. Selv i regnvejr har vi cyklet af sted. 
Ét år medbragte vi afdækningsplast, fordi det så ret truende ud, da vi drog af, 
og vi fik det skam også brugt flittigt – vi sad alle nedenunder en kæmpedug af 
plastic, mens støvregnen fint dalede ned.  

Cykelturen på Risvangen er i sandhed en dejlig tradition, som vi gamle håber 
må vare ved i mange, mange år, og som styrker det dejlige sammenhold, vi har 
på vejen.  

Jytte Bengtsson, Risvangen 21. 
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Bebyggelsen fotograferet fra ejendommen Frederikssundsvej 147 fra ca.
1915. I baggrunden ses skorstenen fra vaskeriet Ventegodt, som Svend
Olsen nævner på side 6. I baghaven til Enigheds Allé nr. 2 ses retiradet. 

Vejtræer. 
Allerede da husene blev bygget (eller kort efter) blev der plantet vejtræer. På 
billedet fra 1915 nedenfor er de vokset pænt til. 

Som det ses på side 40 havde de i 1940 vokset sig store - så store, at de måtte 
lade livet. Problemet var, at fortorvene er for smalle til vejtræer. Eller måske 
var det, som bl.a. Mabel mener, at beboerne havde brug for brændet under 
krigen. 

Senere har der flere gange været tilløb til at genetablere alléerne - senest i for-
bindelse med de mange arrangementer ved 100-års jubilæerne: 100 året for 
foreningens stiftelse i 1997, 100-året for grundstensnedlæggelsen i 1999 og 
endelig den store 100-års fest for indflytningen i 2000. Der er p.t. nedsat et 
vejtræsudvalg, som arbejder med forskellige muligheder. 
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Slutningen af 30'erne - over for Enigheds Allé. 
 

1951. Hjørnet af Enigheds Allé, hvor der nu er døgnkiosk. 
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Stauning og Berg sender hilsen. 
Da Enigheden holdt jubilæum i 1940 stod der den 3. maj følgende to artikler at 
læse i Brønshøj Avis: 

Stauning sender hilsen 

Byggeforeningen "Enigheden", som altsaa er naaet at blive 40 Aar, er et lyst og 
venligt Minde fra min Ungdom. Det var med Glæde, jeg tog Huset i Besid-
delse, og det var med Lyst, at jeg kastede mig over Havedyrkning og Hønse-
hold. 

Jeg husker mange gamle Kammerater fra den Tid, for hvem Livet fik ny Belys-
ning og nyt Indhold ude i Brønshøj. Det var den første Koloni fra Hovedstaden, 
som drog ud og tog Land i Besiddelse. Brønshøj var en veritabel Land-
kommune endnu en lille tid efter, at vi var flyttet derud. Der fulgte mange 
Ulemper dermed, og det tog sin tid, før Københavns Gavmildhed naaede til 
Brønshøj. Jeg blev træt af Fodture og Cykleture og flyttede bort, efter to Aars 
ophold i "Enigheden", men jeg har de herligste Minder fra den Tid. 

Sommeraftenerne ude i min lille Have, eller i den gamle Brønshøj By, ved 
Gadekær, Landsbyskole og Kirke, er skønne Minder, som vi, der er blevet 
gamle, nu har - og saa var vi Gennembrudsmænd, der førte Storbyens Arbej-
dere ud fra det mørke København til frisk Luft, til Haver og Marker, til den 
Skønhed og Glæde, som alt for mange maa savne. 

Jeg glæder mig over, at den lille Koloni ligger der endnu, og at der fremdeles 
lever en Befolkning i disse Huse, som har den frie Natur udenfor Dør og 
Vindue.  

Min Hilsen og Lykønskning paa 40 Aars Jubilæet. 

Th. Stauning. 

 

(Stauning døde 2 år efter: den 3.maj 1942) 
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En af Drengene fortæller. 

Otto Berg er søn af A.P Berg, som var en af drivkræfterne bag Enighedens 
stiftelse. Otto var 11 år gammel, da han flyttede til Brønshøj i 1900. 

Otto Berg sender hilsen: 

40 Aar har forandret Verden og os Mennesker, men eet tror jeg er uforandret - 
Barnefantasien. Hvis vi Voksne har Evne og Stunder til at fortælle en lille Pige, 
at hendes gamle, ramponerede Dukke i Grunden er et Kongebarn, vil Barne-
fantasien bygge videre paa et skønt Eventyr, hvori hendes Dukke bliver den 
skønneste Prinsesse. 

Far havde en saadan Evne til at male Fremtiden for Mor og os Børn i de skøn-
neste Farver. Det lille Hus i Enigheden, som vi for 40 Aar siden skulde flytte 
ud til, blev en veritabel Landejendom, hvor Mor i Haven kunne saa og høste 
langt over vort eget Forbrug, og hvor vi selvfølgelig skulde holde baade Hest 
og Ko og Faar. 

Disse skønne Fantasier maatte til, for Brønshøj laa - aah, saa langt, langt væk. 
Der var ingen Sporvogn og ingen Biler dengang, Forbindelsen med "Byen" 
maatte ske med Apostlenes Heste, hvis man ikke var saa heldig at faa Plads paa 
en af de mange Bøndervogne. Dog, der var i Virkeligheden en officiel Beford-
ring, idet "Post-Søren", som havde sit Postkontor i "Enigheden"s Købmands-
hus, havde en ganske lille Hest og en ganske lille Vogn, hvormed han besørge-
de Posten til Hovedstaden, og med denne "kongelige danske Postvogn" kunde 
man formedelst 15 Øre køre med til Byen, men der var dog kun Plads til 2 Pas-
sagerer. 

Fars skønne Eventyr om alt det, der ventede os i Brønshøj, blev næsten alt 
sammen til Virkelighed. Hvad Mor kunde faa ud af den lille Have, var utroligt, 
det var Blomster, det var Urter, og ikke mindst Glæden ved at arbejde i Jorden, 
og vort første Hønsehus, der var Overdelen af en Brødvogn fra Fællesbageriet, 
var en hel lille Noahs Ark. Hendes Hønsegaard beboedes af Høns, Ænder, 
Duer, Kalkuner, Kaniner og - en Ged. De levede alle i bedste Forstaaelse og 
blev mønsterværdigt holdt af Mor, og i Køkkenet færdedes Hund og Kat og en 
tam Allike. 

For os Børn var dette Hjem, de store Marker, den pragtfulde Eng ved Mosen og 
selve Kirkemosen et fuldkomment Eventyr. Jeg tror ikke, at noget Barn paa 



 

Jorden har haft en skønnere Barndom end vi Børn fra "Enigheden", der alle 
kom fra Byens Gader ud til alt det smukke. Disse smaa Huse var slet ikke saa 
smaa dengang, jeg mindes mange af de 100 Familier, der flyttede ind, som 
maatte vente Aar og Dag, før de fik Raad til at møblere alle Stuerne. Jeg min-
des det ualmindelig gode Naboskab, Fællesskab og den store Hjælpsomhed, der 
herskede mellem alle vi 100 Familier, jeg mindes Julestormen 1902, da flere af 
Husene var begravet under Sneen, og hvor man saa hjalp hinanden med at 
grave sig fri. Naar Bestyrelsen indkaldte til Møde, maatte vi Børn bringe disse 
Meddelelser rundt, og der fandtes ikke en eneste Familie dengang, uden vi 
kendte dem. Mange er i de forløbne 40 Aar gaaet bort, andre er kommen til, 
men jeg tror, at de Familier, der bor i "Enigheden"s Huse, siger ligesom jeg: 
Lad Tanken om Nedrivning af denne skønne Idyl fare. 

Husene er gode, sunde og velholdte og vidner om en Tid, da Sammenhold og 
smaa Penge kunde skabe sunde og billige Arbejderboliger. 
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Risvangen 33 - sommeren 1940. Vejtræerne blev desværre fjernet i vinteren
1940-41. Den hvide stribe om træet skyldes mørklægningen under krigen. 


