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forord

Brønshøj blev indlemmet i Københavns Kommune i 1901 på 
opfordring af Brønshøj selv. det førte til, at mange velstående 
borgere, blandt andre entreprenører og håndværksmestre, 
flyttede fra inden for voldene og nørrebro til Brønshøj.

Grundejerforeningen ved Bellahøj (GvB) blev stiftet den 18. 
april 1913, og dette markerer således et af de tidlige skridt i 
udbygningen af København mod nord langs frederikssunds-
vej. husene blev bygget gradvist og infrastrukturen anlagt  
i takt hermed.

På 100-årsdagen trives GvB. Veje og fortove er blevet grund-
læggende renoveret gennem de sidste to år. der er et godt 
sammenhold i foreningen, omgivelserne er dejlige, og om-
rådet ligger godt beskyttet for gennemgående trafik bag ved 
den smukke degnemose.

for tre år siden besluttede generalforsamlingen at udarbej-
de et jubilæumsskrift, hvori vi kunne fortælle om foreningens 
historie og udvikling. det fortæller om forhistorien og om be-
styrelsens arbejde i hverdag, krise og fest. det giver en histo-
risk, arkitektonisk præsentation af forskellige byggeskikke, 
beskriver de nærmeste omgivelser og giver et rids af vej-  
og andre fester i foreningen. Gennemgangen krydres med  
bidrag fra 3 af de ældre medlemmer, som ud fra egne ople-
velser fortæller om opvæksten og et langt liv i foreningen.

der er desuden udarbejdet en historisk bygningsregistrant 
over alle 33 ejendomme i foreningen. den giver oplysninger 

om hvert enkelt hus og om skiftende ejerskab gennem ti-
derne. registranten, som også er forsynet med billeder af 
samtlige huse, er lagt ind i bogen som en Cd-rom, da publi-
kationen ellers ville blive for omfattende.

jubilæumsbogen er skrevet af indbyggere i foreningen –  
Peter Wodschou Christensen, Kirsten ellekvist, Klaus Spøhr, 
johnna Bechsøfft, Klaus hasselager og holger Pyndt

Til at redigere deres individuelle bidrag er blevet tilknyttet en 
redaktør, journalist Søren Peder Sørensen, som bor på nabo-
gaden håbets allé, og som er engageret i Brønshøjs historie 
og udvikling. 

Bogens lay-out er foretaget af Marlene diemar, som er bo-
siddende i foreningen.

Publikationen af bogen er blevet støttet af lokaludvalget for 
Brønshøj-husum.

det er vores håb, at publikationen kan give et lille indblik i en 
interessant del af Brønshøjs historie, og at den kan inspirere 
folk til at kigge nærmere på husenes arkitektur, så flere får 
lyst til at bosætte sig i området.

holger Pyndt
formand for Grundejerforeningen ved Bellahøj
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deGnemose allé oG arnesVej
Cirka halvdelen af husene i Grundejerforeningen ved Bel-
lahøj er opført før 1930, og blandt de første beboere var en 
cigarfabrikant, en redaktør og en pianostemmer med repa-
rationsværksted.

alle grundejerforeningens parceller stammer oprindeligt fra 
gården med matrikel nummer 7.

den 11. juni 1900 købte konsortiet a/S annasvej matr. 7-r 
i Brønshøj. denne matrikels areal udgjorde 38.258 kvadrat-
meter og var en del af det område, som siden blev udstykket 
til mindre parceller, og som udgør Grundejerforeningen Ved 
Bellahøj af 1913.

a/S annasvej var et konsortium, hvis bestyrelse blandt  
andre bestod af Marcus Møller, G. S. Bendix, overretssag-
fører jacob Christian emil Staal og M. Kristensen. Købe-
kontrakten blev først den 1. september 1902 tinglæst i 
landsover- samt hof- og Stadsrettens tinglysningskontors  
3. afdeling i København. her fremgår det, at sælgeren var 
proprietær frederik hugo Kjærbølling (1844-1904). han eje-
de og beboede julianehøj ved Brønshøj Torv. det er det sted, 
hvor biblioteket og Super Brugsen i dag ligger.

julianehøj havde matrikel nr. 8, og en tidligere ejer fritz 
ernst Koch havde den 12. december 1863 fået et såkaldt ma-
gelægsbrev fra anders Møller på matr. 7, således at han fik 
det areal, som lå op til hans jorder, og som nu samlet kom til 
at hedde matr. 8a og 7b. 

den oprindelige gård med matr. 7 har ligget omtrent på 
hjørnet af Krabbesholmvej og rostgårdsvej, nærmere be-
stemt Krabbesholmvej 5, hvor Brønshøj fødeklinik tidligere 
lå, og som nu er beboelsesejendom. Ca. 1840 blev gården 
matr. 7, også kaldet Brønshøj Bakkegaard, udflyttet til et sted 
nær næsbyholmsvej og Bellahøjvej, lige omkring det sted, 
hvor Bellahøj Vandreservoir ligger.

Bebyggelsen tager fart
degnemose allé og arnesvej har fra starten i mere end én 
forstand kørt parløb, idet begge veje løber parallelt med ud-
spring fra frederikssundsvej og senere mødes i en samling 
midt på degnemose allé, hvor også Karlstads allé har sit ud-
gangspunkt. Begge veje er første gang nævnt i Kraks Vejviser 
for København 1903. dog hed degnemose allé til at begynde 
med h. P. larsensvej, opkaldt efter en grundejer.

for arnesvejs vedkommende omtales 14 personer med 
professionerne: læge (2), lærer (4), bestyrer (1), murer (2) og 
tømrer (5). På h. P. larsensvej er der kun nævnt 3 personer: 
agent n. l. Gormsen, exam. jur. j. honoré og cand. jur. j. 
Westengaard. det ser altså ud til, at arnesvej lægger hårdest 
ud med at få tilbygget. der kan dog godt have boet flere, da 
Kraks Vejviser på det tidspunkt ikke havde for vane at nævne 
alle, men typisk nøjedes med dem, der havde højere uddan-
nelser, og som var selvstændigt erhvervsdrivende. arnesvej 
var bebygget til nr. 13 og nr. 18, hvorimod de 3 personer på  
h. P. larsensvej ikke var anført med noget husnummer.

allerede 1906 var der på arnesvej bebygget til nr. 31 og 24, 
og på h. P. larsensvej nævnes nu husnr. 9 og 4, men på skit-
sekortet vises h. P. larsensvej som værende noget længere 
end arnesvej.

i 1908 blev degnemose allé for første gang omtalt i Kraks 
Vejviser, hvor det også oplyses, at den løb fra Karlstads allé 
til Bakkegårdsvej (Senere næsbyholmvej). der omtales en 
cigarfabrikant, en redaktør, en fanefabrikant, en redaktions-
sekretær, en bogholder, en pianostemmer med reparations-
værksted, en kommunelærer og en snedkermester.

i 1922 kom hele vejen fra frederikssundsvej til Bakke-
gårdsvej til at hedde degnemose allé, og navnet h. P. lar-
sensvej forsvandt.

det ældste hus
det kan diskuteres, hvilket hus der er det ældste i Grund-
ejerforeningen ved Bellahøj. det skyldes, at én af grundene 
kun delvist indgår som medlem, idet kun en strimmel af 
grunden mod nordøst, nærmere betegnet matr. 424 nr. 48C, 
er med. i praksis ses dette vejnummer ikke, og ejendommen 

Blik ud over degnemosen ca. 1937 med huse i baggrunden 

beliggende ud mod degnemose alle, det kongelige Bibliotek.
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alle grundejerforeningens parceller stammer fra gården 

med matrikel nr. 7. Gården har ligget omtrent der, hvor hjørnet 

af Krabbesholmvej og rostgårdsvej er i dag.

Kort over Brønshøj bykerne ca. 1783, fra nationalmuseets ”danmarks 

Kirker”. udstykningskort med matrikler i Brønshøj fra 1811 (udsnit), 

matrikel nr. 7 og matrikel nr. 8, Kort- og Matrikelstyrelsen.
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regnes som helhed med til grundejerforeningen. endvidere 
fremgår det af love for Grundejerforeningen ved Bellahøj, 
paragraf 4, at:

”enhver, der har adkomstbevis til en eller flere parceller 
– et eller flere matr.nr. – der har facade ud til degnemose 
allé fra nr. 28 til nr. 49 og arnesvej fra nr. 32 til nr. 50, skal 
være medlem af foreningen.” 

det vil altså sige, at det ældste hus i foreningens område 
ligger på arnesvej 50 og er opført i 1907. i folketællingen 
1911 er det den eneste ejendom, der er nævnt inden for 
grundejerforeningens område.

 ejendommen var på daværende tidspunkt ejet af mure-
svend rasmus hansen (*13/3-1859, †2/5-1917) og hustru 
ane Marie dorthea (*24/6-1859). Parret boede i stuen, og de 
havde sønnen Christian hansen (*17/3 1888). 

det næstældste hus er det hvide hus Bakkebo, arnesvej 
37, der er opført 1915. af folketællingen i 1916 fremgår, at 
ejer og beboer var tobaksfabrikant lauritz louis frederik 
jensen (*6/10-1869) og hustru Marie Kirstine (*29/12-1869). 
det oplyses, at han havde en årlig indkomst på 6.700 kr. og en 
formue på 17.500 kr. Parret havde to døtre: edith dorthea 
Kristine (*6/3-1897) og ingeborg emma Marie (*18/1-1902). 

herefter gik der 4 år, før de næste huse bliver opført, men 
så kom der også 6 stk. på samme år, nemlig arnesvej 43, 
degnemose allé 31, 34, 35, 37 og 39. Til udgangen af 
1920’erne blev yderligere 11 huse opført (a32, a36, a38, a39, 
a41, a44, a47, a48, a49, d29, d49). i 1930’erne blev der kun 
bygget 3 huse (a46, d40 og d41) og i 1940’erne kun et enkelt 
(d30). i 1950’erne kom 6 huse til (a34, d28, d32, d33, d36, 
d38). i 1960 opførtes a33 og i 1965 a44. herefter er der kun 
opført 2 huse, nemlig a45 i 1995 og d47 i 2001. Cirka halv-
delen af husene i foreningen er altså opført før 1930.

forhistorien – Carlstad
den nok største og mest skæbnesvangre begivenhed i Brøns-
højs historie, og derved også i grundejerforeningens for-
historie, var den svenske konge Carl X Gustavs belejring af 
København 1658-1660. jorderne, hvorpå det i dag så fredeli-
ge villakvarter ligger, var dengang centrum i okkupanternes 

lejr, der fik navnet Carlstad. Stort set alle gårde og huse 
måtte lægge materialer til den store og imponerende belej-
ringsby, hvor svenskerne havde deres hovedkvarter. Så det 
siger sig selv, at hele Brønshøj og de omliggende sogne led 
stor nød.

under belejringen af København blev de svenske tropper 
trukket tilbage til Brønshøj, hvor de opbyggede den befæ-
stede lejr Carlstad. den svenske generalkvartermester erik 
dahlberg planlagde fæstningen, som blev opbygget efteråret 
1658. fæstningen udviklede sig til et helt bysamfund med ca. 
10.000 hvervede soldater og ca. 20.000 andre, som bl.a. var 
landsknægtenes hustruer og børn, men også marketendere, 
håndværkere, glædespiger, plattenslagere med flere, som 
levede af at betjene den svenske hær.

ud fra nogle samtidige kort kan vi i dag nogenlunde fast-
lægge en fuldstændig plan over Carlstads placering. de dele 

et tilsvarende hus som det på arnesvej 50, fra prospekt fra Selskabet 

Brønshøj Villaby i anledning af grundstensnedlæggelsen marts 1906, 

skitsetegning.
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af arnesvej og degnemose allé, som hører til Grundejerfor-
eningen ved Bellahøj, har ligget tæt ved centrum af lejren – 
en smule sydøst herfor.

den svenske hær blev efterhånden svækket, og da Carl X 
Gustav den 13. februar 1660 døde 37 år gammel, blev der 
ikke længe efter indledt fredsforhandlinger, og efter nogen 
tid var freden en realitet. Carlstad blev rømmet, og efterføl-
gende blev der holdt auktion over det, som var efterladt, og 
til sidst kunne bønderne komme og kræve det tilbage, som 
var deres, hvis de kunne bevise det. Så da bønderne fra 
Brønshøj endelig i juli 1660 fik overdraget byen, var der ikke 
meget tilbage, og de måtte i mange år leve i armod.

i dag er alle synlige spor af Carlstad væk. der er dog i  

tidens løb fundet en del kanonkugler og andet fra dengang, 
og flere genstande er afleveret til Brønshøj Museum. en af de 
ældre beboere i grundejerforeningen, Benny Christensen, 
fortæller, at da han 1963 fik udgravet kælderen til sit nye hus 
på arnesvej 44, fandt de en kanonkugle. desværre forsvandt 
den under det videre byggeri.
 
en del af Københavns Kommune
en anden central begivenhed i Brønshøjs historie er indlem-
melsen i Københavns Kommune i 1901. København voksede 
stærkt i disse år, hvilket også forstæderne gjorde. desværre 
var væksten i forstæderne temmelig planløs, og bystyret for-
udså, at det var vigtigt, at det fik indflydelse på byudviklingen 
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også der. i 1890’erne opkøbte Københavns Kommune derfor 
en række landejendomme langs frederikssundsvej. de man-
ge grundkøb gjorde det muligt at få en overordnet byplan-
lægning. rigsdagen støttede kommunen i disse bestræbel-
ser og fik efterfølgende lovgivet på området.

Sammen med Brønshøj blev også Valby og Sundbyerne 
indlemmet i Københavns Kommune den 1. januar 1901. Ved 
indlemmelsen af disse distrikter voksede København til det 
3-dobbelte. Befolkningsmæssigt fik København en forøgelse 
på små 10 %.

Københavns Kommune afholdt en stor international by-
plankonkurrence om de 3 nye distrikter i 1908. det var et 
enestående initiativ, og både de præmierede og indkøbte 

konkurrenceforslag bidrog alle med brugbare ideer til den 
detaljerede planlægning. dette gjaldt bl.a. en koordineret 
planlægning af trafikanlæg, bebyggelse og grønne områder, 
men også anlæggelsen af nye færdselsforbindelser ind mod 
byens centrum var vigtige.

en ny boligpolitik fra ca. 1915 gjorde det muligt at udvikle 
en række almennyttige boligforeninger og boligselskaber. 
allerede ca. 20 år forinden var der på privat initiativ blevet 
opkøbt jordarealer med henblik på senere udstykning i par-
celler, sådan som det også var tilfældet med GvB’s areal.

Brønshøj Kirke og et udsnit af Carlstad-lejren en vinterdag i 1659, 

vægmaleri af rudolf helfrisch på Brønshøj Museum.

Voldforløbet fra Carlstad 1660 indtegnet på et nutidigt kort, fra bogen 

”Carlstad – Københavns naboby 1658-60”, af lars Cramer-Petersen.
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Bestyrelsens arBejde Gennem 100 år
de private fællesveje har været det største ’fælles gode’ og 
hjørnestenen i foreningens arbejde gennem alle årene, med 
indførelse af stilleveje og et stort vej- og fortovsprojekt

de første år i Grundejerforeningen ved Bellahøj (GvB) er dår-
ligt belyst ved skriftlige materialer, idet bestyrelsesprotokol-
lerne før 1931 er gået tabt.

de oprindelige vedtægter blev vedtaget den 18. april 1913, 
og denne dato er at betragte som foreningens fødselsdato. Vi 
har ikke en kopi af de oprindelige vedtægter med underskrif-
ter, men en kopi af reviderede vedtægter fra 1928, som bl.a. 
er underskrevet af anders jensen, degnemose allé 31 (for-
mand indtil 1938) og K. V. rasmussen (formand 1942-45), 
arnesvej 31. 

det har fra foreningens start været en tinglysningsmæs-
sig pligt for alle grundejere at være medlem af foreningen. 

foreningens indtægter kunne i 1913 anvendes til:
• administration
•  Vedligeholdelse af Veje, Kloak, nedløbsbrønde  

og disses Stikledninger
•  Tværvejens (rostgårdsvejs forlængelse) anlæg,  

Vedligeholdelse og renholdelse
• Vejenes Belysning
•  forrentning og amortisation af de fælles Gas-  

og Vandledninger efter Magistratens Bestemmelse

det er interessant at bemærke, at Københavns Kommunes 
Borgerrepræsentation i 1913 ikke havde besluttet at påtage 
sig det fulde ansvar for byens belysning på veje og gader.  
ligeledes er det også interessant, at man kunne aflønne kas-
sereren med indtil 5 % af de samlede inkassationer. Kasse-

beholdningen måtte de første år max. udgøre 25 kr.– den 
øvrige beholdning skulle indsættes i en solid Sparekasse (det 
var jo ikke mange år efter landmandsbankens krak). 

den praksis blev forladt efter Besættelsen, hvorefter både 
formand og kasserer får et fast årligt, ganske beskedent,  
vederlag. 

Vedtægterne er blevet ændret løbende i takt med forenin-
gens udvikling. det var således nødvendigt at ændre vedtæg-
terne i forbindelse med indførelse af stilleveje i foreningen i 
begyndelsen af 1980’erne. Vedtægterne er blevet ændret  
i 1915, 1928, 1954, 1958, 1973, 1986, 1988, 1999, 2005 og sidst 
i 2008. i sidste omgang blev vedtægterne omskrevet og mo-
derniseret af jurister i Parcelhusejernes landsforening. 

Sne har altid voldt grundejerne problemer. arnesvej 39 i december 1981. 

Pigen med skovlen er eva Petersen.

Kig hen ad degnemose alle 1942 ud for nr. 49. 

Pigen i barnevognen er Kirsten ellekvist.
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infrastrukturen
Københavns Kommune udlagde den nødvendige infrastruk-
tur gradvist – først vejene, så vandforsyningen og elforsynin-
gen. Kloakeringen kom først i 1931. 

foreningens medlemmer måtte optage lån for at finan-
siere dele af infrastrukturen, fx vandforsyningen. det frem-
går således af protokollen for generalforsamlingen i 1944, at 
forpligtelse til at forrente og afdrage vandforsyningslednin-
gerne med 1.430 kr. nu er ophørt. det vides dog ikke, hvor 
mange år lånet havde løbet over.

de private fællesveje
Vejene, der har status som private fællesveje, har været hjør-
nestenen i foreningens arbejde, idet de har været det største 
’fælles gode’, som foreningen er ansvarlig for. 

i 1931 sagde foreningen ja tak til et attraktivt tilbud fra 
Københavns Kommune om istandsættelse af vejene (0,55 kr. 
pr kvadratmeter). Senere blev vejene lettere overtjæret i 
1933, og i 1934 besluttedes det at forsyne fortovene med  
fliser. i 1938 blev det diskuteret at overgå fra kommunal ved-
ligeholdelse af vejene til privat, men det blev nedstemt.

der har faktisk været indgået aftaler med Københavns 
Kommunes vejafdeling om vedligehold af vejene lige fra 1931 
og frem til omkring 2005, hvor Københavns Kommune om-
strukturerede den daværende vejafdeling – og måske også 
før 1931. det har i flere omgange været diskuteret, om ved-
ligeholdet, ud over veje og kantsten, også skulle omfatte for-
tovene, men som oftest har generalforsamlingerne anset 
dette som værende for dyrt, hvorfor de enkelte grundejere 
selv har måttet vedligeholde deres egne fortove.

et særligt problem har altid været snerydning om vinte-
ren. Bestyrelsen har næsten hvert år ved vintertide diskute-
ret, hvilke løsninger man kunne tilbyde medlemmerne, ikke 
mindst for at komme de ældre medlemmer til undsætning. 
det har gennem årene været diskuteret at anskaffe en trak-
tor eller at købe en snefejemaskine, men de prak tiske pro-
blemer i forbindelse med administration af ordningerne og 
forsikringsmæssige forhold har stillet sig hindrende i vejen.

i flere omgange har foreningen derfor indgået kontrakter 
med individuelle, private sneryddere:

i 1944 ansatte foreningen en mand til at kaste sne.
i 1961 blev en vognmand ansat til at klare snerydningen, 

men det viste sig hurtigt, at det ikke var smart at have en 
traktor til at køre på fortovene.

i 1977 blev en person ansat til at klare fortovene, mens en 
anden ordnede vejene.

disse eksempler har dog været undtagelser fra reglen: 
hver grundejer skal klare eget fortov og sin del af den private 
fællesvej.

først med stilleveje
Vejene skiftede imidlertid karakter i slutningen af 1970’erne 
og begyndelsen af 1980’erne, idet et nedsat vejudvalg kom 
med en indstilling til medlemmerne om at omdanne vejene 
til stilleveje. i 1977 blev det diskuteret at lukke degnemose 
allé ved Karlstads allé for at forhindre den voldsomme og 
hurtige gennemkørsel til frederikssundsvej. Således viste 
en trafiktælling i 1978 687 biler i døgnet på degnemose allé 
imod kun 270 på arnesvej og 350 på håbets allé. initiativet 
løb imidlertid ud i sandet.

Som et nødforanstaltning blev der en tid opsat skilte på 
degnemose allé med Gennemkørsel forbudt, men da politiet 
ikke var til sinds at kontrollere dette – som også er ret van-
skeligt – blev skiltene efter et års tid pillet ned igen.

i stedet blev der i samarbejde med håbets allé iværksat et 
projekt om opsætning af forhindringer (træer med bede og 
steler) på alle veje med 100-150 meters indbyrdes afstand, 
indførelse af 30 km zone med opsætning af skilte, og en 
yderligere nedsættelse af farten blev gennemført ved at tvin-
ge bilisterne til at køre fra den ene side af vejen til den anden 
mellem forhindringerne. Projektet blev godkendt af Køben-
havns Kommune i 1980, således at arbejdet kunne starte den 
6. maj 1981, og det afsluttedes et par måneder senere. ar-
bejdet blev sendt i udbud af GvB, og et mindre firma med det 
sjovt klingende navn dr. hug udførte arbejdet – til alles til-
fredshed. Projektet blev ud over degnemose allé, arnesvej 
og håbets allé udbredt til også at omfatte Karlstads allé, så 
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Veje og fortove i foreningen blev grundlæggende renoveret i 2011-12. 

her på degnemose alle.

det var et imponerende stort og koordineret projekt, som ini-
tiativtagerne på håbets allé og i GvB stod faddere til. fra vo-
res side var Mogens ellekvist, og fra degnemose allé Vejlaug 
hans Christensen, drivkræfter i det store projekt

forberedelsen af projektet strakte sig over flere år og in-
debar bl.a. møder med borgmester Wassard og et velbesøgt 
borgermøde på efterslægten. Projektet var omdiskuteret, 
idet det spændte over en generationskonflikt mellem de æl-
dre, som ikke havde mindre børn, og som prioriterede bilkør-
slen højt, og de yngre med andre prioriteringer.

hermed blev GvB en af de første grundejerforeninger med 
stilleveje, som begyndte at skyde frem i løbet af 1980’erne. 
det blev dog i 1983 også nødvendigt at forsyne vejene med 
bump, i første omgang ud for degnemose allé 29 på grund af 
flere uheld med biler, som kørte for stærkt, og som ikke var 
opmærksom på, at vejen drejer. Gennem en 3-årig periode 
blev yderligere to bump installeret.

en årlig arbejdsdag
Vedligehold af vejene har som omtalt ovenfor været klaret 
gennem en kontrakt med Københavns Kommunes vejafde-
ling, men omkring årtusindeskiftet var der megen utilfreds-
hed med det dårlige arbejde, som vejafdelingen leverede, for 
eksempel med opretning af kantstene, mens biler holdt par-
keret, således at kantstene blev oprettet, hvor der ingen biler 
holdt parkerede, mens der ikke blev oprettet kantsten, hvor 
der holdt biler. Til sidst lignede kantstenene skydeskår på en 
fæstning! det resulterede da også i, at foreningen nægtede at 
betale en regning på 71.000 kr. for det dårlige arbejde – og fik 
medhold!

Vejene er generelt blevet gennemgået og repareret efter 
behov efter hver vinter, hvor omfanget af reparationerne af-
hænger af vejens tilstand. fra begyndelsen af 1980’erne blev 
indført en årlig arbejdsdag, hvor medlemmerne lapper hul-
ler på vejene, vedligeholder foranstaltningerne, beskærer 
træer, som er ved at vokse op i el-ledningerne mv. Som be-
lønning for deltagelsen i arbejdsdagen afholdes der på skift 
hos medlemmerne en hyggelig sammenkomst med spisning 
og fælles underholdning. disse sammenkomster finansieres 
af grundejerforeningen.

Vejbanen på arnesvej var nedslidt og fyldt med lapper i 1977. 

Vejen afspærret i forbindelse med en vejfest. 
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det store vej- og fortovsprojekt
hen imod 2010 forfaldt vejene mere og mere, hvad der fik 
Københavns Kommunes vejafdeling til i 2010 at udstede et 
påbud om renovering af degnemose allé fra Karlstads allé 
og ned til frederikssundsvej. foreningen protesterede imod 
beslutningen, men forgæves.

efter indgående drøftelser på ekstraordinære og en ordi-
nær generalforsamling besluttede medlemmerne, at vej-
stykkerne på både degnemose allé og arnesvej skulle reno-
veres og i samme ombæring også ordne fortovene, således 
at ødelagte fliser blev udskiftet, og der blev udlagt en majs-
belægning mellem flisen og kantstenen. desuden blev de 
oprindelige bump udskiftet med de nyeste runde forhindrin-
ger, hvilket ikke mindst ud for degnemose allé 28 og 29 be-
tyder, at tunge køretøjer ikke mere vrider vejbanen. for at 
kunne omplacere de tidligere bump måtte de gamle bump 
ændres til runde for at kunne leve op til vejlovens krav.

arkitektfirmaet Vic2ria blev hyret til at udarbejde et ud-
budsmateriale, og Mogens ellekvist tegnede projektet. det 
endte med, at Københavns Kommunes vejafdeling blev hyret 
til at gennemføre arbejdet, som kom til at strække sig over 
1½ år, da forsinkelser i arbejdet betød, at majsbelægningen 
ikke kunne udlægges i 2011 på grund af kulde. det skete så 
først i sommeren 2012. 

det omfattende projekt for formand holger Pyndt og besty-
relsen kunne i november 2012 afrundes med afleveringsfor-
retning med Københavns Kommunes vejafdeling. resultatet 
var tilfredsstillende med gode veje og fine fortove.

det var det største projekt i grundejerforeningens histo-
rie, som kom til at koste omkring 2,15 mill. kr. heldigvis hav-
de medlemmerne været forudseende og gennem 9 år sparet 
omkring 700.000 kr. op. nu er vejene så også klar til 100-års 
jubilæet og kan forhåbentlig klare de næste 20 år i god stand! 

udfordringer i relation til naboområderne
foreningen udgøres af dele af arnesvej og degnemose allé. 
dette betyder, at selv om foreningens egne veje og fortove 
måtte være i fin stand, vil det samme ikke nødvendigvis være 
tilfældet for de andre dele af vejene. 

i 1930’erne var der mange problemer med at opretholde 
en fornuftig kvalitet af veje og fortove på den del af arnesvej, 
som munder ud i frederikssundsvej, og det førte til hidsige 
diskussioner i foreningen og gentagne henvendelser til rele-
vante grundejerforeninger (fx Brønshøj Grundejerforening) 
og Københavns Kommune om at få forbedret kvaliteten af 
veje og fortove – med større eller mindre held. 

ligeledes var der igennem længere tid utilfredshed med 
fortove, vejtræer og vejkvalitet på den del af degnemose allé, 

Billeder til venstre: Generalforsamlingen i 2009, i midten: arbejdsdag 

i 2007, til højre: efterfølgende samvær i haven på degnemose alle 41 

i 2007 hos ulla og holger.

Grundejerforeningen udlejer 4 haver. På billedet ses lejerne af have 

nr. 1 ud mod rostgaardsvej, henrik rud Petersen og frue.
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som udmunder i næsbyholmsvej. et særligt problem var 
området mellem arnesvej og degnemose allé ned mod Karl-
stad allé, som i flere år omkring 1970 henlå som en bygge-
tomt til bestyrelsens store utilfredshed.

uartige drenge har altid været en udfordring for myndig-
heder af forskellig slags. i grundejerforeningen ødelagde 
uvorne drenge hegnene ind mod haver og grunde. Plantning 
af en tjørnehæk var et af skaktrækkene imod disse drenge-
streger.

haverne
foreningen har siden 1919 disponeret over et areal, som af 
Københavns Kommune var udlagt til videreførelse af rost-
gårdsvej ned til degnemose allé. allerede i 1930’erne stod 
det klart, at vejen ikke ville blive forlænget, og foreningen 
rettede første gang henvendelse til kommunen i 1933 om at 
få ophævet udlægget, men forgæves. Senere kom rost-
gårdsvej igen i søgelyset, da Københavns Kommune seriøst 
diskuterede at åbne en trolleybuslinje, som fra Brønshøj Torv 
skulle gå ad rostgårdsvej til centrum, men projektet blev al-
drig gennemført.

området rostgårdsvejs forlængelse er matrikuleret i 
Matr. nr. 2524, og det blev i 1929 opmålt til i alt 6.190 kvadrat-
meter. en stor del af arealet udgøres af veje og sti, men 1.235 
kvadratmeter er udlagt til 4 haver, som medlemmerne og 
andre kan leje.

Mange af foreningens medlemmer, disses familiemed-
lemmer og andre har siden kunnet drage fordel af at leje en 
have. På de fleste af haverne er der opført mindre træhuse, 
som lejerne kan bruge om sommeren, men som de er plig-
tige til at nedrive, hvis Københavns Kommune måtte kræve 
dette. de første år blev haverne primært benyttet som nyt-
tehaver med grøntsager, frugttræer og husdyr, mens ten-
densen de seneste år er gået i retning af haver med vægt på 
bekvemmelig afslapning – et åndehul i en travl by og en travl 
hverdag. 

Stien blev i 1930erne belagt med slagger, senere med ral 
og grus og sluttelig asfalteret. efter mange års diskussioner 
med Københavns Kommune udstedte kommunen i 1963 et 

påbud om etablering af lys på stien, hvor GvB betalte an-
lægsomkostningerne, mens kommunen har vedligeholdt 
lysanlægget. i dag indgår stien i Byens Grønne Puls – et sam-
menhængende 20 km langt stisystem fra Brønshøj over Bis-
pebjerg til nørrebro, som fortrinsvis er tiltænkt motionister.

Københavns Kommune købte i slutningen af 1990’erne 
bygningen på degnemose allé 28 og indrettede den til børne-
institution. GvB indgik på den baggrund et 15-årigt lejemål 
for haven, således at denne kunne indrettes til legeplads og 
udeareal for børnene.

haverne og legepladsen bidrager i dag godt til finansie-
ring af foreningens løbende omkostninger.

foreningens finansiering
foreningen har gennem tiderne benyttet forskellige model-
ler for medlemsbetaling. i 1930’erne og helt frem til 1975 
blev benyttet en ordning med grundkontingent (fra 1928 6 kr. 
pr. medlem) og ekstrakontingent (i 1928 2,5 øre pr. kvadrat-
meter grund). i 1975 blev i stedet indført et almindeligt kon-
tingent, som fra tid til anden kan suppleres med opsparings-
ordninger. da GvB i 2010 fik påbud om renovering af 
degnemose allé, havde medlemmerne gennem 9 år sparet 
op gennem betaling af et ekstra årligt bidrag til vejopsparing 
på 2.000 kr. pr. år.

når behovet har vist sig, har foreningen også optaget fæl-
leslån. det skete f.eks. i 1935, hvor større omkostninger til 
vejvedligehold og fliser nødvendiggjorde låntagning på 400 
kr. hos en byggeforening og 400 kr. privat låntagning. i 1981 
så foreningen sig nødsaget til at få en kassekredit i Bikuben 
på grund af uforudset store vejudgifter.

i forbindelse med det store vej- og fortovsprojekt 2010-12 
blev det også diskuteret at optage fælleslån, men medlem-
merne besluttede, at det ville være bedre at overlade det til 
de enkelte grundejere selv at skaffe finansiering.
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formænd i Grundejerforeningen ved Bellahøj

tidspunkt navn stilling adresse

1913-1929 ukendt  

1929-1938 anders jensen fhv. værkfører degnemose alle 31

1938-1941 Sigurd Kristian eriksen Vexø Kommunelærer degnemose allé 29, st.  

1942-1945 Viggo Kristian rasmussen Tømrermester arnesvej 41

1945-1948 j. Willemann Postkontrollør arnesvej 37

1948-1969 otto antonius Pedersen Cykelhandler degnemose alle 30

1969-1970 P. Knudsen Tømrer arnesvej 49

1970-1971 P. Knudsen (konstitueret)* Tømrer 

1971-1977 Kaj ellegaard Gulv entreprenør arnesvej 36

1977-1982 arne iversen Politimand degnemose alle 41

1982-1988 hans Christian Beyer revisor degnemose alle 28

1988-1990 jes rømer lærer degnemose alle 30

1990-1994 Mogens P. j. ellekvist landskabsarkitekt arnesvej 47

1994-1998 Peter hall Sølberg Brandmand arnesvej 48

1998-2000 hardy Bergvold Politimester arnesvej 33

2000-2008 johnna Bechsøfft økonomisk rådgiver arnesvej 34

2008- holger erik Pyndt Kontorchef degnemose alle 41

*) ingen var villig til at påtage sig formandsposten i 1970
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da deBatten om trolleyBussen 
rasede
uden sammenligning blev et forslag om en buslinje fra hu-
sum over Brønshøj ind til hovedbanegården den mest udfor-
drende sag i foreningens historie. Men også andre konflikter 
fyldte.

det ville være et mirakel, hvis ikke Grundejerforeningen ved 
Bellahøj (GvB) og dens bestyrelse havde været igennem en 
række kriser. igennem de 100 år har der været enkelte situa-
tioner, hvor bestyrelsen enten har stået over for store proble-
mer eller er kommet på tværs af medlemmerne. 

ideen om en trolleybus gennem grundejerforeningens 
område har uden sammenligning været den mest udfordren-
de sag for foreningen gennem de første 100 år. 

i 1940’erne opstod ideen om at bebygge Bellahøj – meget 
til den daværende bestyrelses fortrydelse. På generalfor-
samlingen i 1945 udtalte formand j. Willemann: et nyt højt 
byggeri ville være skæmmende for hele det kønne parti om-
kring Bellahøj og degnemosen. 

foreningen kunne dog intet gøre for at forhindre bygge-
riet, som blev gennemført 1950-1957 med opførelse af 24 
forskudte blokke med fælles trappeanlæg, tegnet af flere ar-
kitekter. det har imod datidens skeptiske forventninger i GvB 
vist sig at være en stor attraktion for området.

i 1944 nedsatte Københavns Kommune en kommission til 
at undersøge trafikproblemerne inden for hovedstadsområ-
det og til at stille forslag om, hvorledes man kunne forestille 
sig trafikproblemerne løst. i forbindelse med planerne om at 
bebygge Bellahøj og gennemføre andre bebyggelser i husum 
opstod ideen om at anlægge en trolleybuslinje fra husum 
over Brønshøj ind til hovedbanegården for at sikre de mange 
nye beboere en hurtig trafikvej til Københavns centrum. 

det første udkast til linjeføring fra Brønshøj Torv og ind mod 
byen indebar, at den skulle følge rostgårdsvej og gå gennem 
Bellahøj Parken. dermed ville den komme til at gå igennem 
grundejerforeningens område. disse planer stillede forenin-
gen sig ikke overraskende meget negativ overfor. 

i første omgang søgte og fik bestyrelsen opbakning fra 
Brønshøj Grundejerforening med det argument, at det ville 
være særdeles uhensigtsmæssigt at skære Bellahøj Parken 
over i to dele, gennembrudt af en meget støjende og tungt 
trafikeret trolleybuslinje. GvBs bestyrelse og en meget aktiv 
formand, postkontrollør Willemann, brugte imidlertid mange 
andre midler: 

i oktober 1946 og oktober 1947 blev der rettet en formel 
henvendelse til Københavns Kommunes Byplanudvalg. i 
1947 underskrev 7 andre grundejerforeninger eller lejefor-
eninger i Brønshøj og husum protesten.

i 1946 blev der rettet henvendelse til udvalget til hoved-
stadens forskønnelse og danmarks naturfredningsforening, 
som begge bakkede op bag foreningens protester. dette blev 
der i årene derefter fulgt op på. Borgmestre og politikere i 
Borgerrepræsentationen samt individuelle embedsmænd 
blev også bearbejdet gennem møder og andre diskussioner. 
foreningen deltog i alle de møder, som Brønshøj og husum 
Grundejerforeninger afholdt. Synspunkter blev koordineret 
med andre grundejerforeninger og lejerforeninger i Brønshøj 
og husum, og de blev præsenteret i Brønshøj avis

relativt hurtigt opgav Københavns Kommune linjeførin-
gen gennem Bellahøjparken, men endnu i 1947 var der usik-
kerhed om, hvor en linje så kunne anlægges – for en trolley-
buslinje skulle der ifølge datidens diskussioner være. den 
videre linjeføring fra Brønshøj Torv ud til husum Torv skulle 
ifølge de oprindelige planer gå via Gaunøvej og Sonnerupvej, 
og disse planer vakte også modstand, men endnu i 1949 var 
denne del af projektet uafklaret. På et stort debatmøde den 
1. juli 1947, arrangeret af Brønshøj og husum Grundejerfor-
eninger, vedtog de 200 fremmødte en resolution med en 
kraftig protest mod de fremlagte planer. alle planer og de-
batter blev fyldigt refereret i Brønshøj avis, men nåede af og 
til også Politikens spalter.

Turistkort over Brønshøj fra ca. 1937 med rostgaardsvej beliggende til 

venstre, Bellahøj Skole er på dette tidspunkt på projektstadiet og forkert 

indtegnet. ”udstillingen” markerer dyrskuepladsen.
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omkring 1950 blev planerne om trolleybus opgivet, og de for-
skellige grundejerforeninger kunne ånde lettet op.  

Som en slags plaster på såret besluttede en anden kom-
mission nedsat af Københavns Kommune, Badekommissio-
nen fra 1944, at forsyne Brønshøj med en badeanstalt. Mon 
ikke den kommende opførelse af højhusene hjalp med til at 
få opført Bellahøj Badet? friluftsbadet stod færdigt i 1958 og 
har været en lise for ikke mindst de mange børn i Brønshøj. 
og i 2009 blev et flot internationalt svømmestadion koblet på.

indførelse af stillevej
Som tidligere nævnt skete dette i 1981, men forud var gået et 
dramatisk forløb. i 1977 var der mulighed for evt. at få lukket 
degnemose allé ved Karlstads allé, og andre grundejerfor-
eninger i nabolaget var positive. Bestyrelsen modtog et ud-
spil fra Københavns Kommune, som foreningen skulle tage 
stilling til.

Medlemmerne var positive – 25 var på generalforsamlin-
gen positivt stemt over for tanken, og 17 havde skriftligt kræ-
vet en lukning af vejen. de 25 stemmer for betød, at 
foreningen kunne leve op til kravet fra Københavns 
Kommune om, at mindst 2/3 af medlemmerne skulle 
sige ja.

formand Kaj ellegård og bestyrelsen var imidler-
tid imod og havde på trods af medlemmernes hold-
ning tilskrevet Københavns Kommune med en pro-
test mod lukning af degnemose allé. dette førte til 
afsætning af formanden på en dramatisk general-
forsamling i 1977.

i stedet tog den nye bestyrelse fat på at få lavet stillevej, men 
også heri var en indbygget konflikt mellem de ældre og yngre 
medlemmer, som dog blev fornuftigt styret af formand arne 
iversen og bestyrelsen.

indretning af børneinstitution
naboer til degnemose allé 28 var ikke begejstrede for at få 
en børneinstitution til nabo i slutningen af 1990’erne og kræ-
vede, at bestyrelsen med næb og kløer skulle arbejde imod 
indretning af degnemose allé 28 til børneinstitution. Besty-
relsen ville dog kun gå med til at afbøde de lydmæssige  
og andre problemer, som naboerne ville få, da bestyrelsen 
ingen juridisk basis havde for at få forhindret anlæg af en 
børneinstitution.

dette var ikke en acceptabel holdning for flertallet af 
medlemmerne, og på den baggrund valgte formand Peter 
Sølberg at træde tilbage. i stedet for blev en nabo til vugge-
stuen valgt som formand – hardy Bergvold – og han og besty-
relsen medvirkede til at afbøde de lydmæssige gener med 

debatten rasede igennem flere år, voldsomst i Brønshøj-

husum avis, her artikler fra 1949 og et læserbrev fra 

GvBs formand otto Pedersen.
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videre og indgik en god lejeaftale med Københavns Kommu-
ne om udlejning af haven til legeplads.

Konflikter om haverne
der har igennem tiderne været konflikter med havelejerne, 
hvor medlemmer eller bestyrelsen ikke følte, at havelejerne 
levede op til de forventninger, man kunne stille til dem. efter 
Besættelsen fik havelejerne ansvaret for snerydning og ved-
ligehold af hækken ud til stien. det blev udtrykt i såkaldte 
fejeerklæringer. Men af og til syntes bestyrelsen ikke, at en-
kelte havelejere holdt haven i tilstrækkelig pæn stand, og en 
enkelt fik sit lejemål ophævet på den baggrund.

igennem 1970’erne var der en konflikt mellem et medlem 
og en havelejer, og det antog så voldsomme dimensioner, at 
både politiet og Københavns Kommune blev inddraget. På 
generalforsamlingen i 1978 vedtog medlemmerne følgende 
udtalelse: Bestyrelsen opfordres til at meddele (et navngivet 
medlem) om at opføre sig normalt! 

diverse medlemskaber
GvB har gennem de første 100 år meldt sig ind i forskellige 
foreninger for at kunne stå stærkere sammen med en større 
gruppe af grundejere og få mere information om relevante 
forhold for grundejerne. 

i begyndelsen spillede Brønshøj Grundejerforening en stor 
rolle, og de fleste afgørende beslutninger blev drøftet med og 
om muligt koordineret med Brønshøj Grundejerforening. i 
forbindelse med det potentielle anlæg af en trolleybusforbin-
delse tværs gennem GvBs område, som blev intenst diskute-
ret i anden halvdel af 1940’erne, fik foreningen stor støtte af 
Brønshøj Grundejerforening.

i 1967 meldte GvB alle medlemmer ind i fællesforeningen 
af Grundejerforeninger i København og omliggende kommu-
ner, men bevarede dog fortsat også medlemskabet af Brøns-
høj Grundejerforening.

i dag er GvB kun medlem af Parcelhusejernes landsfor-
ening, som foreningen tilsluttede sig i 2003. foreningen har 
modtaget kompetent juridisk rådgivning i forbindelse med 
det seneste store vejprojekt og udlejning af foreningens ha-
ver, udarbejdelse af opdaterede vedtægter, og alle medlem-
mer modtager fra foreningen det kvartalsmæssige tidsskrift 
Mit hus. 

PudsiGheder
”Generalforsamlingen (den 7. februar 1940) formede sig 
ikke helt på sædvanlig Måde, idet den var præget af den 
usædvanlig hårde Kulde. Kulden og det stærke Snefald 
hindrede Medlemmerne i at give Møde. der var kun 
fremmødt 6 Medlemmer. lokalet (på Brønshøj Kro) var 
isnende koldt, hvorfor forhandlingerne blev afkortet så 
meget som muligt.”

den tyske besættelse den 9. april 1940 førte til, at besty-
relsen i 1941 blev bemyndiget til at udføre de mørklæg-
ningsforanstaltninger, der skønnedes nødvendige.

degnemose allé 28 er opført i 1953 til kontorbrug, men er efter salg til 

København Kommune i 1997 blevet indrettet til børneinstitution. 

her er et kig ind på legepladsen og huset. legepladsen er anlagt i en af 

de 4 haver, som grundejerforeningen ejer, og som for tiden er udlejet 

til Københavns Kommune.
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der Var altid noGen hjemme
Kirsten ellekvist ser tilbage på sine barneår på degnemose 
allé og sit voksenliv på arnesvej.

Året var 1902. Min farmor julie jensen og min farfar Chris-
tian Thorsager blev gift. farfar var tømrer, og ligesom andre 
håndværkere fra det indre København blev han tilbudt at 
købe et stykke jord på h.P. larsens vej (degnemose allé) til 
en fordelagtig pris. de flyttede ind på degnemose allé 57 i 
kælderetagen, og i 1904 og 1907 fødtes mine fastre Gudrun 
og ragna. Min far Svend blev født i 1909. På de gamle billeder 
kan jeg se, at de i løbet af de næste 10 år, inden huset blev 
bygget i 1921, kom meget i haven på degnemose allé 49. Man 
var begyndt at udstykke fra hver sin ende af vejen, og derfor 
er nabohuset nr. 41, mens farmor og farfar fik husnummer 
49 med 2 matrikler, som senere blev solgt og bebygget i 
2001.

det sidste år inden huset var færdigt, boede familien i et 
skur i haven ned mod åen og kolonihaverne.

familien bestod nu af 5 medlemmer, hunden Kvik og en 
ged. det var nødvendigt at være selvforsynende med frugt og 
grøntsager, så der blev hurtigt plantet mange frugttræer. jeg 
gætter på, at geden har leveret mælk. Senere fik familien 
høns, og på et tidspunkt blev der indrettet et dueslag med 
brevduer. formodentlig i det oprindelige skur.

Min ældste faster Gudrun blev gift med en landmand og 
flyttede til en firlænget gård i ejby ved Bramsnæsvig. her har 
jeg tilbragt mange sommerferier. Min far giftede sig i 1939 
med gartner Madsens datter ellen. hun kom fra gartneriet 
Kagshøj i husum. de flyttede til håbets allé og boede der, til 
farfar døde i efteråret 1941. herefter flyttede de til degne-
mose allé 49, hvor jeg og mine søstre ulla og Grethe blev født 
i december 1941, januar 1944 og maj 1946.

Min farmor og ugifte faster, som var børnehavelærerinde, 
flyttede på 1. sal i 2 værelser med køkken, og så havde vi 

andre 5 de 2 værelser i stueetagen. det ene værelse var med 
en dobbeltseng, en køjeseng og en harmonikaseng for enden 
af dobbeltsengen. det andet værelse var stue, arbejdsvæ-
relse med mere. Toilet med træk og slip og koldt vand var i 
kælderen. en gang om ugen blev der tændt op i gruekedlen i 
vaskekælderen, og så blev vi badet i zinkbaljen. opvarmnin-
gen var 2 kakkelovne med kul og koks fra kælderens koks-
rum.

Min farmors 2 ugifte søstre lisbeth og anna boede med 
deres mor i ole jørgensens gade og senere i Meinungsgade 
på 4. sal på nørrebro. hver anden søndag kom de på besøg 
og sad i haven, når vejret var til det. hver anden søndag, erin-
drer jeg, besøgte vi dem fra eftermiddagstetid, og så fik vi 
smørrebrød, inden vi tog hjem med sporvognen.

mange børn at lege med
degnemose allé var gadens legeplads. Kun naboen i nr 41, 
som var revisor, havde råd til bil, så det var mest cyklister og 
gående, der færdedes på vejen. jeg erindrer, at der var man-
ge børn at lege med. Vore mødre var hjemmegående, så der 
var altid nogen hjemme. Børnehave og fritidshjem havde vi 
ikke brug for. fredag bagte min mor boller, og så var der te 
og boller til gadens børn.

Min far blev kontoruddannet og arbejdede i en engrosvirk-
somhed med salg af the, kaffe og kakao. der var ikke mange 
penge tilovers, når månedsregningerne var betalt. På deg-
nemose allé 50 lå købmand Schou, som vi handlede hos. i 
starten af måneden, når vi sammen med mor kom for at be-
tale for de varer, vi havde købt, fik vi børn slik og de voksne  
en snak. Bageren lå på hjørnet af håbets allé og Karlstads 
allé (det store hus på hjørnet). her blev vi betjent af frøken 
Gebauer i mange år, indtil hun blev kæreste med papir- og 
tobakshandleren på det andet hjørne og flyttede derover.

maden, som jeg husker
Maden, som jeg husker vi spiste, var for det meste frugt og 
grønt fra haven og så kød fra egne høns og duer. Kogte porrer 
var ikke min livret. Vi købte kød hos slagter Scharling på  
frederikssundsvej. det var mest svinekød i form af frikadel-

degnemose allé 49 i 1930’erne med kolonihaver i det område, 

som senere bliver til Bellahøjparken.
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ler, stegt flæsk, krebinetter, og så spiste vi gratin med for-
skelligt fyld af kød, fisk og grønt, og til festlige lejligheder fik 
vi flæskesteg.

en gang om ugen købte vi fisk hos fiskemutter i kælderen 
på frederikssundsvej. jeg husker mest, at det blev til kogt 
torsk og næste dag resterne i en torskegratin. Vi fik altid 2 
retter, og desserten kunne være æblesuppe, rabarbersuppe, 
æblegrød, blommegrød, syltede pærer, mælk med tvebak-
ker, pandekager og øllebrød med mælk eller flødeskum. om 
sommeren jordbær, rabarber, hindbær, ribs og solbærgrød. 
i min erindring fik vi risengrød en gang om ugen, mest om 
vinteren. dengang var det ikke min livret. Salaten var revne 
æbler og gulerødder med citronsaft og sukker og grøn salat 
med æg- eller flødedressing. det meste var fra haven.

da vi var vokset fra bad i zinkbaljen, fik vi en ugentlig af-
tale med naboen, hr. og fru holm i nr. 41. de havde et flot 
badeværelse med stort badekar. Vi 3 piger blev sat i karret og 
fik den store tur.  efter os tog min mor bad i det samme vand, 
og jeg mindes den sorte rand i karret efter 4 badende nymfer. 
hvor min far tog bad, har jeg ingen erindring om.

efterhånden blev pladsen trang i nr. 49, og min faster og 
farmor trængte til at få et toilet på 1. sal, og vi trængte til 
toilet og bad i stueetagen.

den store ombygning
i 50’erne startede den store ombygning på 1. sal og i stuen. 
det blev til toilet og stor altan på 1. sal, en verandastue, som 
blev mine forældres soverum, toilet og bad og en åben altan i 
stueetagen, og så fik vi installeret oliefyr med varme fra kæl-
der til kvist. det var en stor forbedring.

da vi blev teenagere måtte min far i gang med hammer, 
søm og skillevægge i kælderen, og her blev det til 3 pigevæ-
relser.

Min mor fik sclerose i 1956, da jeg blev konfirmeret, og 
mine søstre var 10 og 12 år. det ændrede hverdagen for fami-
lien og gav en større ansvarlighed hos os alle.

Min yngste søster Grethe kom som 17 årig i huset hos fa-
milien på landet. her mødte hun sin kommende mand ole, 
blev laborantuddannet, gift og flyttede hjemmefra. hun har 

været bondekone i Kirke Såby igennem alle årene, og de har 
3 børn.

Min søster ulla og jeg boede stadig hjemme. hun blev stu-
dent, tog et sabbatår og rejste rundt i europa. hun var ste-
wardesse på Mea (Middle east airlines) med ture til blandt 
andet libanon. de nordiske piger var i høj kurs, så hun blev 
forelsket i en libanesisk læge, blev gift i 1971 og er nu mere 
libanesisk end dansk. de har 4 børn, som bor i libanon, uSa 
og dubai.

tilbage til Brønshøj
jeg selv boede hjemme, mens jeg læste til student og senere 
til skolelærer. jeg mener også, at jeg var til hjælp for mine 
forældre i forbindelse med min mors sygdom. i huset overfor 
på arnesvej 47 boede Mogens’ bedsteforældre. Mogens og 
jeg gik på Bellahøj Skole med Mogens i klassen over min, så 
det blev kun til lidt kiggeri. Vores første rigtige møde var stu-
dentergilde hos en spejderkammerat. det endte med for-
lovelse. jeg blev skolelærer og flyttede til Skovlunde. Året 
efter blev vi gift, og Mogens flyttede ind. det blev til få år  
i Skovlunde, for vi savnede Brønshøj gevaldigt. Mine sviger-
forældre købte familiehuset på arnesvej, og da svigerfar 
døde i 1968, flyttede vi til arnesvej 47 stuen, mens min  
svigermor flyttede på 1. sal. Peter, der blev født i 1968,  
Camilla, født i 1971, og vi 2 voksne havde stor glæde af far-
mor i huset. hun var der altid med hjælp til det, vi havde brug 
for. hun døde i 1995 som 88-årig. 

Min mor døde i 1978 som 65-årig, og min far boede i hu-
set, til han som 90 årig stadig åndsfrisk en forårsdag sad død 
ved sit duehus.

nu, hvor vi skriver 2013, har vi den store glæde, at vores 
søn Peter, svigerdatter Marguerite og de 3 børnebørn har 
hus på højlandsvangen i Brønshøj. det er så Mogens og mig, 
der som bedsteforældre nu glædes over at kunne hjælpe fa-
milien, når der er brug for det.

Vores datter Camilla har som kunstner boet en række år 
på Bornholm i sit dejlige hus i Tejn. Til foråret flytter hun 
sammen med sin tyske kæreste, der har købt hus i Schles-
wig, og vi glæder os til at lære et nyt land at kende.
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Kirsten ellekvists far Svend Thorsager 

og fastre Gudrun og ragna Thorsager 

fotograferet  fra haven i degnemose allé 49 

i begyndelsen af 1930’erne.  
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det omGiVende nærområde
Grønne parker, et rigt og varieret fugleliv og en storslået ud-
sigt fra toppen af København er blot nogle af de mange ind-
tryk, som møder én på en vandretur ved degnemosen

fra starten af Grundejerforeningen ved Bellahøjs to veje ar-
nesvej, henholdsvis nr. 30 og 33 og degnemose allé nr. 28 og 
29, går en lille sti, og drejer man til højre ad stien, kommer 
man ind i det skønneste rekreative område kaldet degnemo-
sen.  

følger man stien rundt om mosen, vil man til den ene side 
se smukke gamle huse og haver, bygget fra omkring 1905 af 
håndværksmestre, der flyttede herud fra København. På den 
anden side af mosen kan man se Bellahøj husene, der blev 
opført i første halvdel af 1950’erne som danmarks første høj-
huse med fire almennyttige boligselskaber som bygherrer. 
Bebyggelsen rummer 28 højhuse tegnet af forskellige arki-
tekter og fremstår i dag som et pragteksemplar på moder-
nistisk byggeri. 

friarealerne omkring husene er tegnet af landskabsarki-
tekt C. Th. Sørensen. friarealerne har lige fået nyrenoverede 
legepladser – en enkelt med fitnessredskaber. På friarea-
lerne mellem højhusene, også kaldet Bellahøjs have, er der 

for nylig overflyttet en stor Granitslange på 42 meter, udført 
af stenhugger helle Vibeke Steffensen.   

i den sydlige ende af mosen ligger Bellahøj Vandrerhjem, 
og bag træerne gemmer sig også Bellahøj højdebeholder. 
højdebeholderen er opført 1909-1913 efter tegninger af an-
dreas fussing. den består af fem cirkulære jernbetonbehol-
dere, ca. 20 meter i diameter, som bæres af 7 meter høje 
søjler. hver beholder kan rumme ca. 2.000 kubikmeter vand. 
højdebeholderen blev brugt som vandbeholder indtil 2011. 
omkring vandbeholderen græssede der indtil for nogle år si-
den får. Så vidt det vides, er det hensigten at rive vandbehol-
derne ned for at give plads til nyt byggeri. neden for Bellahøj 
husene mod degnemosen er der dejlige græsbakker, blandt 
andet Kamelbakken, der, ligeså snart der er faldet sne, bru-
ges til at kælke og stå på ski på. degnemosen og Bellahøj-
parken er et sammenhængende parkanlæg. Parkerne ligger 
mellem Bellahøjvej, højhusene på Bellahøj, Bellahøj skole, 
villaerne på degnemose allé og Vandrerhjemmet.

smuk på alle årstider
degnemosen er smuk på alle årstider. om sommeren, når 
solen skinner, hygger man sig rigtigt på tæpper med mad-
pakker, alt imens det rige fugleliv nydes. rundt om mosen er 
opstillet bænke, så man kan sidde dér og nyde mosen på de 
forskellige årstider. Tidligt om foråret, når træer og buske 
står i knop, kan man se trækfuglene komme hertil. Svane-
par, der indtager mosen, ænder, rørhøner, blishøns, måger, 
duer og et par gæs. Blåmejser, solsorte, gråspurve, skader 
og krager, der har travlt med at bygge rede, og man kan høre 
og se flagspætten, som har travlt med at hakke hul i de gam-
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Til højre ses Bellahøj husene på et postkort fra 1950’erne. 

Til venstre ses degnemosen og Bellahøj husene i 2007.
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le træer, andrikkerne, der slås om hunnerne, og siden har 
man travlt med at se og tælle de små ællinger, som styret af 
andemor svømmer rundt i mosen, fiskehejren, der an-
kommer, og står helt stille for at få sig et fiskemåltid. 

først på sommeren er svanerne meget arrige, når de har 
fået unger, så går de efter alt, der kommer forbi dem. efter-
året i mosen, hvor træer og buske får nogle helt vidunderlige 
farver, og bær, kastanjer drysser ned, og egernet har travlt 
med at samle forråd til vinteren. Man kan i aftendæmringen 
se store flokke råger på træk flyve over mosen og slå sig ned 
på Bellahøj husenes tage. Vinteren, hvor træer og buske  
lyser hvide af rimfrost, og trækfugle slår sig ned for at få et 
hvil. hvis vi får sne og mange dage med frost, er der et leben 
af børn og voksne med kælke, plastikposer og ski. fryser 
mosen til, og der gives tilladelse, kan man løbe på skøjter 
dér. degnemosen har også sit eget motionsløb en gang om 
året, og der er mange personer og hunde, der træner flittigt 
for at komme i form. Mosen er på alle årstider god til en 
skattejagt til børnefødselsdage.  

Ved byens højeste punkt
Kommer man tilbage til udgangspunktet ved indgangen til 
mosen, kan man fortsætte op langs den store græsmark og 
dreje til venstre, hvor man så kan se tre bronzealderhøje.  
højene har ikke været gravet ud og er i dag registreret som 
fortidsminder. om foråret er der skønne påskeliljer, der 
blomstrer i græsset. Går man ad den lille lindeallé, der til 
den ene side går ned til restaurant Bellahøj med bydelens 
skønneste udsigt ud over Bellahøjmarken, også kaldet dyr-
skuepladsen, med Grøndal Centret for enden, kan man her-
fra endvidere se Københavns tårne. Bellahøj er med sine 37 
meter det højeste punkt i København. Til venstre kan man se 
Grundtvigs Kirken.

På den anden side af den lille lindeallé kommer man ind 
på friluftsscenen, der blev anlagt i 1950’erne af udgravet jord 
fra Bellahøj husene. friluftsscenen anvendes bl.a. til bål Skt. 
hans aften, og i 2012 har der været teaterforestilling om bl.a. 
det at bo i Bellahøj husene. ellers bruges trappetrinene af 
motionister, der skal have pulsen op.

fortsætter man forbi friluftsscenen, har man Bellahøj  
husene på den ene side og Bellahøj Skole, der er en idræts-
profilskole, som skolegården bærer stærkt præg af, på den 
anden side. foran skolen har man en børnehave og et fritids-
hjem. i skolegården står 3 store egetræer, som Mogens  
ellekvist (arnesvej 47) fik plantet tilbage i slut 70’erne.

for enden ligger Bellahøj Kirke, der ligger ud mod frede-
rikssundsvej. Kirken er bygget i 1962 og er tegnet af arkitek-
terne Mogens irming og Tage nielsen. et af vore medlemmer 
i grundejerforeningen, Kirsten ellekvist (arnesvej 47), mure-
de som ung studine den første sten til kirken. de fleste i vor 
grundejerforening hører til Bellahøj Kirke.

fortsætter man under frederikssundsvej ad viadukten og 
ned ad hyrdevangen, kan man gå ind i endnu et grønt ånde-
hul, Brønshøj Parken. hele parken er et forhenværende mo-
seområde og er derfor aldrig blevet bebygget. her går man 
forbi en lille sø, også kaldet louisehullet i folkemunde. nav-
net ’louisehullet’ går efter sigende tilbage til midten af 
1600-tallet, da en ung pige, plaget af hjertesorger, druknede 
sig i mosen, da svenskerne rejste fra byen. i slutningen af 
1950’erne løb man på skøjter på det overrislede græsareal.

fra Brønshøj Parken kan man ad flere udgange komme 
ind i den engelske haveby. havebyen er et stykke unikt byg-
ningskultur, der i 1923 blev tegnet af arkitekt niels Goten-
borg. den ovenfor omtalte rute er på ca. 3 km og kan varmt 
anbefales til en gåtur. Vælger man at bo her i vores område, 
byder bydelen på mange andre naturskønne områder, blandt 
andet Kirkemosen og utterslev Mose, der ikke ligger så langt 
væk. 

Bydelens hjerte og samlingssted
drejer vi til venstre fra stien ved GvBs haver og op ad rost-
gårdsvej, kommer man til Brønshøj Torv, bydelens hjerte og 
samlingssted.  Torvet blev anlagt i 1919 og gennemgik i 2002 
en omfattende renovering. På torvet findes tre kobbertelte, 
kreeret af kunstneren john Cornelius rægaard. Teltene skal 
markere den svenske fæstningslejr Carlstad og Stormen på 
København (1658-60) og forestiller de svenske belejrings-
styrkers telte. På torvet findes også Brønshøj rytterskole. 
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rytterskolen blev opført 1722 under frederik iV som en af 
240 ens skolebygninger, spredt over hele landet. rytter-
skolen fungerede som skolebygning frem til 1923. i 2011 blev 
den overført til 2700Kultur, der skal sikre huset som et  
attraktivt kulturelt og historisk samlingspunkt for bydelen.

Bag rytterskolen ligger Brønshøj Gamle Skole og skolens 
grønne område. her ligger også en nyrenoveret offentlig le-
geplads og Brønshøj Gadekær, hvor også Mindestenen for 
Brønshøjs indlemmelse i København i 1901 kan ses. Stenen 

blev rejst i 1930 på initiativ af Brønshøj Grundejerforening. 
endvidere byder bydelen på Kulturhuset Pilegården og 

Børnekulturhuset. Kulturhuset Pilegården er et lokalt kul-
turhus i Brønshøj. Pilegården udgør sammen med Pilegår-
dens Børnekulturhus og bibliotekerne i Brønshøj og husum 
en samlet administrativ kulturenhed under det fælles navn 
2700Kultur.

Pilegården huser adskillige lokale foreninger og har til-
bud såsom motion, koncerter, teater, børnekultur og marke-

degnemosen er fyldt med ænder og svaner. her beundrer filip Wodskou Christensen en svane på sin rede i maj 2010.
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der. Som faste lejere har Brønshøj-husum lokaludvalg kon-
tor og TV-Bella studie i Kulturhuset. Kulturhusene iværk-
sætter en bred vifte af kulturelle aktiviteter og arrangementer 
i bydelen, og mange foreninger har hjemme i Pilegården.

På den anden side af Brønshøj Torv, lidt ned ad Brønshøj 
Kirkevej, ligger på højre side Præstegården, Brønshøj Kirke 
og Kirkegård. Brønshøj Kirke er Københavns ældste bygning 
og er opført i romansk stil af Biskop absalon i 1180’erne. den 
traditionelle sommerfest i Præstegården finder sted hvert år 
i begyndelsen af juni, og det er bestemt et besøg værd. den 
stemningsfulde kirkegård bærer stærkt præg af at være en 
landsbykirkegård. På kirken er der et mærke, som indikerer 
30 meter over havets overflade. 

endvidere byder bydelen på et rigt forretningsliv, caféer, 
restauranter, vuggestuer, børnehaver, skoler m.v., Bellahøj 
Svømmehal og udendørs friluftsbad, mange sportsklubber. 

degnemoseløbet
i løbet af halvfjerdserne udviklede løbelysten sig eksplosi-
onsagtigt. det skyldes især de forhold, at eremitageløbet var 
startet i 1969, og at amerikaneren frank Shorter vandt ol-
guld på marathondistancen i München i 1972. det startede få 
år efter et regulært løbeboom i europa og i danmark. 

i 1974 blev det første degnemoseløb gennemført. arran-
gørerne var atletikklubben aiK – arbejdernes idræts Klub. 
de bærende kræfter til at få løbet op og stå var formanden 
for klubben Poul larsen og leder fra motionsafdelingen  
Birger h. olsen. i 2004 blev det sidste degnemoseløb i aiK 
regi løbet, men tidligere medlemmer af aiK dannede i efter-
året 2005 en ny motionsløbeklub degnemoseløberen. 

løbeklubben genoplivede i 2006 det traditionsrige mo-
tionsløb ’degnemoseløbet’ efter kun 1 års pause med god 
hjælp fra samarbejdsparterne Kaiser Sport og new Balance.

degnemoseløbet er cirka 7 km. langt. ruten er fordelt på 
4 omgange af ca. 1.750 meter rundt om friluftsscenen og 
degnemosen. ruten foregår på grus og asfalt, og på hver 
omgang skal en trappe på 8-9 trin forceres. desuden er ru-
ten kuperet, så løberne bliver udfordret med hele 8 stignin-
ger, 4 stejle bakker nedad og mange sving. den vanskelige 
rute betyder, at løberne kan have svært ved at finde en god 
løberytme, og selv trænede løbere skal disponere deres 
kræfter fornuftigt. 

degnemoseløbet er altid blevet afviklet om foråret i marts 
eller april måned, og det har betydet, at vejret har været me-
get omskifteligt. det har til tider gjort løbet endnu mere van-
skeligt. der har både været sne og is, regn og rusk, men også 
strålende forårssol og varme. løbet bliver nu afviklet 1. lør-
dag i april. Såfremt denne dag er påskelørdag, rykkes datoen 
for løbet til 2. lørdag i april.

Bellahøj friluftsscene
Bellahøj friluftsscene er en friluftsscene ved Bellahøj hu-
sene. Scenen er udformet som et amfiteater med plads til 
2000 siddende gæster og er opbygget af de store jordmæng-
der, der blev tilovers ved udgravningen til Bellahøj husene. 
Scenen er tegnet af landskabsarkitekten C. Th. Sørensen og 

Grundejerforeningens garage, som bruges til opbevaring 

af fælles udstyr.
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blev indviet i 1953. det er et meget enkelt anlæg med stram-
me linjer og stor respekt for både æstetik og funktion og med 
en smuk beliggenhed på toppen af København. Gennem ti-
den er scenen benyttet til en lang række forestillinger, kon-
certer og optræden. desuden afholdes hvert år Sankt hans-
bål, som Socialdemokraterne har reserveret.

op gennem 1980’erne blev der opført en lang række ope-
retter og musicals, f.eks. frøken nitouche, farinelli, Mød mig 
på Cassiopeia, landmandsliv, Champagnegaloppen, orp-
heus i underverdenen, annie get your Gun, Pinafore, jesus 
Christ Superstar. der var tale om store flotte opsætninger 
ofte med over 100 medvirkende solister, sangere, dansere  
og statister, akkompagneret af et 30-40 mand stort orkester. 
instruktør, dirigent og de vigtigste solister var som regel pro-
fessionelle, medens de andre medvirkende var glade og en-
gagerede amatører, der selv havde syet de flotte kostumer 
og tømret og malet de mange kulissestykker.  

i dag bærer anlægget præg af mange års brug og frem-
står nedslidt og tilvokset. Som en af Københavns få frilufts-

scener har den en national og regional værdi og fungerer i 
dag som et vigtigt aktiv lokalt.

imidlertid prøver forskellige aktører at puste nyt liv i den 
hendøende Bellahøj friluftsscene med det formål at folde 
kulturlivet ud til folket for på samme tid at inspirere borgerne 
og genoplive nogle af de mange offentlige rum, som i dag er 
tømt for tidligere tiders kulturelle liv. Bellahøj friluftsscene 
repræsenterer dermed på flere måder en generel tendens i 
det danske kulturliv. den blev bygget i 1950’erne for at skabe 
adspredelse og sammenhængskraft for beboerne i Bellahøj 
husene. Gennem årtier var den rammen om amatørteater, 
koncerter og andre kulturelle aktiviteter, men i dag bruges 
den kun til Sct. hans. På samme måde er det gået i mange 
andre offentlige rum. 

St. hans bål på Bellahøj scenen i 2011. Musical på Bellahøj scenen i sommeren 1990.
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Vejfester, arBejdsdaGe 
oG soCialt samVær
Vejfesterne blev efterhånden erstattet af arbejdsdage til ved-
ligeholdelse af vejene, og så blev det også til en fest

en af de første vejfester blev afholdt i 1980 på arnesvej ud for 
nr.35 og 37. Vi havde fået vejen afspærret og havde dækket op 
med borde og bænke, pyntet med balloner. Vi startede om 
eftermiddagen med kaffe og kage og gik i degnemosen, hvor 
vi spillede rundbold og lavede sjove løb for børn og voksne. 
da der var mange børnefamilier, kunne vi samle rigtig man-
ge mennesker.

Året efter blev vejfesten afholdt i krydset mellem Karlstads 
allé, arnesvej og degnemose allé. degnemose allé blev 
spærret af for gennemkørende trafik – borde og stole blev 
medbragt af de deltagende, og efter indtagelse af kaffe og 
kage gik turen til degnemosen, hvor der for børn og forældre 
var sækkevæddeløb, kartoffelløb, rundbold og orienterings-
løb.

Som oftest konkurrerede de to veje, degnemose allé og 
arnesvej, mod hinanden. der var en del lærere i Grundejer-
foreningen på det tidspunkt, og ikke mindst de bidrog til 
iværksættelsen af alle aktiviteterne. herefter gik vi tilbage til 
de pyntede borde og spiste den mad, som vi hver især havde 
medbragt. Vi hyggede os med sang, musik og dans til sen 
aften, og vejrguderne var som regel med os.

efterhånden som børnene blev større, og vi blev færre til 
vejfesterne, fandt spisning af den medbragte mad sted hos et 
medlem af grundejerforeningen. dette gik på skift. en begi-
venhed, som vi specielt husker, var hos Sonja og ejvind niel-

Vejfest 1981, scene fra spidsen hvor arnesvej og degnemose allé

næsten støder sammen ved Karlstads allé.
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sen på arnesvej 36, som havde rejst en stor presenning i de-
res hyggelige gård. da vi havde sat os og pakket maden ud, 
blev det et forrygende uvejr, og pludselig tippede presennin-
gen på grund af vandmasserne, og al maden blev totalt gen-
nemblødt. derefter fortsatte vi samværet nede i den hygge-
lige ’klosterkælder’, hvor lokale kræfter underholdt og spil-
lede op til dans. denne tradition med vejfester fortsatte i 
nogle år.

Bringer stafetten videre
Vejfesterne blev efterhånden erstattet af arbejdsdage, da vi 
er forpligtede til at vedligeholde vore veje, som er private 
fællesveje. derfor mødtes vi 2 gange om året, hvor veje og 
foranstaltninger og garageområdet blev ’friseret’, afbrudt af 
hyppige drikkepauser. Kl. 16.00 mødtes vi passende om-
klædte til hyggeligt samvær med mad på skift hos medlem-
merne. 

især festen august 2009 hos Victoria og Klaus hasselager 
(degnemose allé 47), glemmer vi aldrig. Vi hyggede med 
mad og vin i teltet i haven, og i løbet af aftenen blev det et 
forrygende regnvejr, som brat afsluttede festen, og alle måt-
te ’til pumperne’ på grund af oversvømmelse i kælderen. 
en anden minderig arbejdsdag sluttede hos lisbeth Wiberg 
og Benny Christensen (arnesvej 43), hvor deres hyggelige 
udestue var rammen om lækker mad, god vin og en ekstra 
forestilling af Bellakoret, dirigeret af den legendariske hen-
ning Charlé. Vores lokale sanger eyvind nielsen, arnesvej 36, 
var solist. eyvind nielsen og hans svoger jørgen dueholm 
(samme adresse) optræder jævnligt i Visens Venner.

da mange nye familier er kommet til, og vi, der var aktive 
fra 1970’erne og frem, nu er seniorer, er det vores håb, at nye 
beboere har lyst og energi til at føre stafetten videre og være 
med til at arrangere og deltage i aktiviteter til glæde for alle 
i Grundejerforeningen ved Bellahøj.

arbejdsdag i august 2010 – væskebalancen er vigtig! arbejdsdag i august 2011 – pauser skal der til!
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øverst: hygge efter arbejdsdag i 2009 hos Kirsten 

og Klaus Spøhr, degnemose alle 38 .

nederst: hygge efter arbejdsdag i august 1997 

hos Benny og lisbeth, arnesvej 43.
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denGanG haVde de fleste husdyr
Benny Christensen ser tilbage på et langt og rigt liv på arne-
svej, hvor han voksede op hos sine bedsteforældre i et træ-
hus i nummer 44, hvor familien nu bor i femte generation

Benny Christensen blev født i 1938 på fødeklinikken ved 
Brønshøj Torv, men blev fra spæd passet det meste af tiden 
hos sine bedsteforældre, niels og Maren, i et træhus på ar-
nesvej 44. da hans forældre blev skilt, kom han til at bo hos 
dem.

niels og Maren var ikke ganske almindelige bedsteforæl-
dre, idet han var døvstum efter en meningitissygdom som 
2-årig, og hun var døv. det forhindrede dem dog ikke i at få og 
opdrage 4 børn. niels var skomager og havde indtil 1921 en 
skomagerbutik på arnesvej 9. Maren passede butikken om 
dagen, hvor niels arbejdede på en skofabrik. om aftenen re-
parerede niels de sko, som Maren havde modtaget i butik-
ken. efter 1921 arbejdede niels kun på skofabrikken.

lokum i gården
der var som alle andre steder lokum i gården, hvis indhold 
blev gravet ned i haven. i slutningen af 1930’erne kom der 
påbud om natrenovation, hvorefter hestepærerne kom i høj 
kurs som gødning. Benny erindrer, at man i 1956 efter påbud 
fra Københavns Kommune måtte indlægge vandkloset. det 
kostede en formue på omkring 5.000 kroner (det svarer til  
ca. 68.000 kroner i 2012), da toilettet skulle forbindes med 
kloaksystemet. da Benny imidlertid var under håndværks-
mæssig uddannelse, kunne han foretage størstedelen af  
arbejdet selv.

”i min barndom og ungdom var Brønshøj et område, hvor 
det vrimlede med små butikker i nabolaget – små købmands-
butikker, kiosker, ismejerier, bagerier, rulleforretninger, 

sko magere, cykelsmede med mere. det var før, at alle butik-
ker rykkede ud til de store veje som frederikssundsvej,” for-
tæller Benny og fortsætter: ”der var ikke mere trafik på ve-
jene, end drengene kunne spille fodbold og pigerne hoppe i 
sjippetov mv. dengang havde de fleste grundejere også hus-
dyr. høns var mest populære, så man kunne få både friske 
æg og en sjælden gang en høne til suppe. andre havde kani-
ner, nogle også duer – herunder var der et par medlemmer, 
som excellerede i brevduer, bl.a. den mangeårige kasserer 
Sven Thorsager, degnemose allé 49.”

tæt naboskab
naboskabet var meget tæt under og umiddelbart efter be-
sættelsen. Som et eksempel på dette mindes Benny isvinte-
ren 1943/44. det var dengang, man kunne gå over Store Bælt. 
da arnesvej 44 ligger på toppen af bakken på arnesvej, frøs 
vandrørene. Vinteren igennem måtte han sammen med sine
bedsteforældre hente vand i spande hos naboerne. Man 
spiste også ofte sammen i weekenderne.

”under besættelsen var et af vore senere medlemmer ak-
tiv modstandsmand i BoPa. henry Marius andersen boede til 
leje på arnesvej 38, og som led i modstandsarbejdet blev der 
også skjult jøder for tyskerne i grundejerforeningen,” fortæl-
ler Benny.

henry arbejdede på riffelsyndikatet og skaffede bl.a. vå-
ben til modstandsbevægelsen. han skulle efter sigende med 
sit troskyldige udseende have fået adgang til offentlige kon-
torer og stjålet stempler og andet til brug for udarbejdelse af 
falske identifikationspapirer og lignende. På et tidspunkt 
blev det trods alt for varmt for ham, og han måtte gå under 
jorden. Tyskerne havde endda efterlyst ham, men heldigvis 
blev han aldrig fanget under krigen. det var henry og hans 
kone ida (Kaldet ”Mudde”), som sammen med henrys søster 
og svoger skjulte jøder og kommunister på loftet i nr. 36. ikke 
mindst henry selv var gemt her en tid, da han var gået under 
jorden. henry & ida boede på arnesvej 38 indtil ca. 1976, hvor 
de flyttede over i en lejlighed på næsbyholmsvej. Benny og 
lisbeth blev ved med at have kontakt til henry og ida, til de 
døde i henholdsvis 1993 og 1996.

det oprindelige hus på arnesvej 44 omkring 1923, hvor Benny er vokset 

op. Bennys bedsteforældre Maren og niels står her med 3 af deres børn 

(Kamma, axel og Villy).
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”de var nogle rigtig søde og livsbekræftende mennesker. det 
var aldrig kedeligt at være sammen med dem,” fortæller 
Benny.

Gode vejfester
Benny Christensen har gennem mange år taget aktiv del i 
grundejerforeningens arbejde. af markante episoder næv-
ner han vejfesterne, som han husker tilbage i 1960’erne, og 
som varede til langt ud på natten. indførelse af vejforhindrin-
ger var ligeledes et markant skridt.

”det var meget nødvendigt, da der blev kørt meget stærkt, 
specielt på degnemose allé. det var dog en hård kamp at 
finde frem til de rette løsninger, da visse grundejere var en-
tusiastiske bilister, men til sidst i 1981 lykkedes det.”

fjernvarmen, der kom til grundejerforeningen i første 
halvdel af 1990’erne, var ligeledes et stort fremskridt. des-
uden fremhæver Benny indførelsen af arbejdsdagene i be-
gyndelsen af 1990’erne.

”det fremmer sammenholdet, og de efterfølgende sammen-
komster har været meget hyggelige.”

i femte generation
Træhuset og grunden arnesvej 44 overtog Benny cirka 1960, 
og hans bedsteforældre niels og Maren boede på aftægt hos 
ham. i 1963 opførte han et nyt hus på grunden, og det gamle 
træhus fra 1921 blev revet ned. Benny, hans daværende kone 
eva og deres søn Peter flyttede ind i det nye hus, sammen 
med bedstemoderen, der var blevet alene efter bedstefade-
rens død i 1961.

i 1967 blev Benny skilt. han kastede dog snart kærlige 
øjne på den smukke genbo lisbeth Wiberg, der boede på den 
anden side af gaden, og efter mange års kærestemageri blev 
lisbeth og Benny gift i 1986. På det tidspunkt havde Benny 
dog for længst rykket teltpælene over vejen til lisbeth på ar-
nesvej 43 og solgt sit hus til sønnen Peter, hvis børn således 
er femte generation på arnesvej 44.

erhVerVsVirKsomheder 
der har igennem tiderne været en del erhverv  
i grundejerforeningen:

• ellegaard linoleum på arnesvej 36 (kælderen)
•  entrepreneur Steenberg med stenplads på  

arnesvej 36
• damefrisør Petterson arnesvej 33
• Maskinfabrik på arnesvej 38 (Svend eliasen)
•  Skraldemand nielsen arnesvej 46 med  

2 garager til skraldebiler
•  Maskinværksted degnemose alle 31 (kælderen)
•  uden for grundejerforeningen på hjørnet mellem  

degnemose alle og arnesvej lå amelungs Maskin-
fabrik af 1859. den forfaldt i 1970-80’erne, og et  
nyt hus blev bygget.

Benny fotograferet i 1946 af fotograf på legepladsen ved louisehullet.

henry Marius andersen (1909-93), frihedsmuseets arkiv.
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ByGninGstyPer oG arKiteKtur 
i foreninGen
På arnesvej og degnemose allé findes fine og velbevarede 
eksempler på Bedre Byggeskik huse, som i begyndelsen af 
1900-tallet vandt udbredelse i danmark

arnesVej
det er naturligt at starte bygningsgennemgangen på toppen 
af arnesvej, hvor nogle af grundejerforeningens første villaer 
blev opført.

her ligger 4 store og flotte murstensvillaer opført af røde 
mursten. Villaerne er med røde teglstenstage, som er et 
gennemgående tagmateriale, der anvendtes her i landet i 
første halvdel af 1900-tallet.

Villaernes hoveddisponering og materialer er stort set 
ens, dog med lidt variation i vinduesbredde og antal. Villaer-
ne kan være opført efter samme design (arkitekt). adgangen 
til bygningen sker via en trappebygning på siden af hoved-
bygningen. denne trappebygning tillader, at hver etage kan 
fungere individuelt eller som bindeled mellem etagerne. 
dette gør, at villaerne egner sig som bolig for flere genera-
tioner, eventuelt fra samme familie. alternativt, som det er 
tilfældet i dag, hvor arnesvej nr. 36, 39 og 41 udgør selvstæn-
dige villalejligheder. 

i baghaven til nr. 36 og 38 er der opført en mindre bygning, 
som har været anvendt til værksted eller vognhus (garage) - 
eventuelt stald for trækheste. det antages, at der fra disse 
villaer er blevet drevet en række småerhverv, sådan som det 
sandsynligvis har været ret almindeligt her i området. 
ovennævnte 2 villaer er i øvrigt udført med en særlig mur-
værksdetalje /udsmykning øverst på gavlen mod gaden – et 
såkaldt strømskifte. her står mursten vinkelret på tagfladen 
og aftrapper på en særlig måde (bølge/strøm-formation). 

i den ende af vejen (inden for grundejerforeningens om-
råde), hvor arnesvej møder degnemose allé/Karlstads allé, 
er opført 4 lidt mindre villaer nr. 47, 48, 49 og 50 i bygningsstil 
svarende til villaerne på toppen af vejen. Villaerne er udført  
i henhold til samme regler og principper, der kommer til  
udtryk i idégrundlaget for Bedre Byggeskik huse. det var en 

arnesvej 38 med strømskiftet og den flotte lampe ud for indgangen til 

huset, opført 1926.
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bygningstradition, som vandt udbredelse i danmark i begyn-
delsen af 1900-tallet. et af de fineste samlede eksempler på 
denne bygningstradition er Grøndalsvængets haveforening, 
der kun ligger et par kilometer herfra. Mon ikke vores kvar-
ters villaer har hentet inspiration herfra?

På arnesvej findes to af de fineste og mest velbevarede 
eksempler på denne byggeskik. nr. 43 repræsenterer et ty-
pisk længehus, hvor gavlen er betydelig kortere end lang-
siden. huset har en flot og imposant hovedindgang med et 
smukt bemalet lille træudhæng og kvist. indgangen er place-
ret centralt på facaden. detaljerigdommen med oliebema-
ling af rækværk, skodder, hoveddør og kvist er udført i flere 
kulører, rigtigt flot bevaret.

den anden velbevarede repræsentant er nr. 32 med sin kubi-
ske/kvadratiske form, hvor huset er placeret tilbage på grun-
den, hvilket er en akitektonisk måde at referere til tidligere 
tiders landskabsvillaer, hvor husene lå alene (solitært) i det 
åbne land.  Placeringen henleder tanken mod landslotte i ro-
mantisk engelsk landskabsarkitektur fra 1800-tallet. disse 
to huse fremstår i dag meget originalt uden påklistrede til-
bygninger eller kviste, og man har undgået materialevalg, 
der ikke er i overensstemmelse med det oprindelige hus.

Villaerne i nr. 35 og 37 henviser stilretningen til barok  
arkitektur fra 1600-tallet. Villaerne er ombygget meget af 
tidligere ejere med ringe forståelse for bygningsstilen – ek-
sempelvis ved, at der på taget enten er tilføjet asymmetrisk 
tilbygning eller overbygning af oprindelig åben balkon (ind-
dragelse til bolig).

i 1940 blev der på arnesvej nr. 46 opført en rødstensvilla, 
der fraviger fra de først byggede villaer med en tagtype med 
pagodetag.  Bygningshøjden er lavere samtidig med, at faca-
den er hævet, hvilket ses ved, at afstanden fra overkant af 
vindue til tagrende er større end i de tidligere opførte bygnin-
ger. Kviststørrelsen ændres ikke i forhold til de tidligere vil-
laer, og det resulterer i, at kvisten kommer til at dominere 
tagfladen. Proportionsforholdet mellem tag og facader æn-
dres i forhold til omgivende villaer. 

Villaerne på arnesvej nr. 34, 43, 44 fraviger radikalt fra det 
først byggede, dels ved at være udført i gule mursten, dels 
ved at være bygget i et plan. Tagmaterialer er lette, som er 
forudsætning for anvendelse af de præfabrikerede gitter-
spær, der var relativt billige at udføre i forhold til tidligere 
tiders tømreropbyggede tagværker. Gitterspær med 25-30 
graders hældning er belagt med lette sten eller bølgeeter-
nitplade. 

den imposante hovedindgang til arnesvej 43 og kvisten, opført 1920.

arnesvej 47, opført 1926.
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Villaen på nr. 35 er udført med såkaldt build-up tag med en 
næsten flad og vandret tagflade, hvilket var et radikalt stil-
brud for kvarteret, som dog blev anvendt i 1960’erne og 
1970’erne. denne tagtype blev mode gennem et langt byg-
geboom, der fulgte som resultat af velfærdsudviklingen efter 
Besættelsen, hvor store villakvarterer skød op uden for de 
oprindelige byer. det horisontale i arkitektonisk stiludtryk 
tog sit udgangspunkt i det flade danske landskab med lodret 
stående skovbeplantning, hvor træstammerne skaber kon-
trast til den vandrette flade.

i 1995 er på arnesvej nr. 45 opført den sidste villa på vejen 
på en grund udstykket efter nedrivning af et gammelt træ-
hus, som til dato var anvendt som sommerbolig. det nye hus 
er et gulstenshus med rødlige betontagsten. Bygherren har 
tilstræbt at videreføre stiltræk fra Bedre Byggeskik huse ved 
at gentage den kubiske bygningskrop. Murværk er udført 
med glat fuge (skrabe fuge) og fremtrukne dekorative bånd i 
murværket. og taghældningen svarer til de først byggede 
huse i grundejerforeningen. i taget er indlagt moderne Velux 
tagvinduer som alternativ til kviste. Bygningen er opført i 
materialer, som repræsenterer opførelsestidspunktet.   

arnesvej 32 - placeret tilbage på grunden, opført 1921.

indgangen til arnesvej 37 – ”Bakkebo”, opført 1914.

arnesvej 44 – et gult murstenshus, opført 1965.
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deGnemose allé
efter vi nu har gennemgået bygningerne på arnesvej, går vi 
via stien ned mod degnemose allé, hvor der på højre hånd 
ligger to udlejede jordlodder.

halvvejs nede af stien møder vi et højt vedbendsbeklædt 
lydregulerende hegn mod børnehavens legeplads. legeplad-
sen blev etableret i forbindelse med Københavns Kommunes 
overtagelse af rødstensvillaen på degnemose allé nr. 28.  
oprindeligt er bygningen opført i 1950erne som administra-
tionsbygning for det kooperative byggeselskab ’Tømrersven-
denes aktieselskab’. Bygningen har fungeret som afdelings-
kontor for murernes fagforening, der i 1960’erne havde brug 
for ekstra lokaler, mens byggeboomet stod på i Københavns 
omegn. Senere har der været revisorvirksomhed, og nu er 
der altså børnehave.

Børnehavens bygningstype, som også gælder for nr. 33 og 
38, er en særlig dansk fortolkning af den europæiske funk-
tionalisme, der opstod 1920erne, og som kom til danmark  
i 1940-50erne. det var en arkitektur, som blev formidlet af 
folk som arkitekt og professor Kaj fisker og hans elever, 
hvor rationelle planløsninger blev foretrukket med god ad-
gang for dagslys via store kvadratiske ruder i oplukkelige, 
koblede teaktræsrammer, så vidt muligt udført uden spros-
seopdeling.

Vinduestypen er i dag erstattet med vore dages velisole-
rede termoruder. facaden er ofte opdelt i mindre enheder, 
som her i de bedste tilfælde er vel proportionerede i forhold 
til hinanden. Bygningerne er opført uden udhæng og ud-
smykninger, i røde mursten, med en tilbagelagt mørk fuge, 
og med tag i røde tegl eller andet mørk tagmateriale. dette 
giver indtryk af kraft, soliditet og godt håndværk. Bygninger-
ne er opført i 2 etager, og enkelte i forskudte planer for at 
udnyttede det skrånende terræn på den bedste måde. Både 
badeværelser og køkken er små, men funktionelle. Kælde-
ren var indrettet med oliefyr, vaske- og tørrerum, samt et 
lille værksted, så beboerne af huset selv kunne stå for den 
løbende vedligeholdelse og hygiejne. husene var relativt 
små, omkring 100-120 m2, idet husene så kunne finansieres 
via lavt forrentede, statsgaranterede lån.

Bygninger på degnemose allé nr. 30,32,36 er af samme type 
og fremstår nøgterne og nærmest forsimplede i deres udtryk 
med murede gavle og pudsede facader, vinduer i samme 
størrelse, og karmene oprindeligt malet i samme farve som 
facaden. disse 3 bygninger præges i højere grad af konstruk-
tions- og ingeniørmæssige hensyn og har kun lige akkurat 
det, der skal til, for at opfylde ønsket om at holde kulde, 
blæst og vand ude.

Bygning nr. 35 er et fint velbevaret eksempel på Bedre 
Byggeskiksperioden, hvor der ses en særlig speciel løsning 
på, hvorledes tagsten kan bruges som erstatning for zinkud-
førte skotrander ved kvisten. Bygningen har senere fået til-
ført et vindfang i træ, der passer godt i størrelse og stil til den 
oprindelige, relativt lille bygning. Villaerne på degnemose 
allé nr. 31, 37, 39 og 49, falder ind under samme periode, dog 
er 37 og 39 relativt store bygninger.

Til venstre: degnemose allé 38, opført i 1958.

Til højre: degnemose allé 39, opført i 1920.
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På degnemose allé er der to meget store huse, som falder 
uden for de øvrige huse, især på grund af deres størrelse og 
grundlag som flerfamilie huse, opdelt i lejligheder. Begge 
huse er opført i 1920erne. nr. 34 er med manzardtag, som er 
en særlig tagkonstruktion, der blev anvendt i frankrig i det 
18. århundrede for at kunne udnytte arealet i taget maksi-
malt til beboelse. nr. 29 a og B er ligeledes et flerfamilie hus 
med to trappeopgange. Bygningen er pudset og udført med 
sadeltag med fine kviste og altaner efter engelsk tradition.

huset på nr. 40 repræsenter kategorien murermester vil-
laen. den er opført i 1930erne i en brydningstid, hvor moder-
nismen, som herhjemme kaldes funktionalismen, var ved at 
tage sin begyndelse. denne mellemeuropæiske arkitektur-
bevægelse kom til udtryk ved store vinduer, som ofte havde 
varierende størrelser. Vinduer blev placeret efter hinanden i 
rækker.

et særligt kendetegn er vinduerne i hjørnet af byg-
ningskroppen. Meningen var at give bygningen lethed. denne 
gulstensvilla rummer også et andet træk, som signalerer 
strømningerne fra Mellemeuropa, nemlig den påsatte, ud-

vendige sydvendte altan med vandret grønmalt gelænder i 
stål, som også peger hen mod de moderne tider. 

På grunden til nr. 41 ligger en villa fra 1937, som er i fami-
lie med murermestervillaen i nr. 40 overfor.  Villaen er oprin-
deligt opført med gule mursten og med asfaltpap som tagbe-
lægning og har stilmæssigt et funkispræg. Villaen er opført 
med indbygget garage, som varslede nye tider og ændret 
kørselsbehov, samt med gavlen placeret i skellet til naboen, 
hvilket har stillet særlige udfordringer til bebyggelsesmulig-
hederne på nabogrunden nr. 47.

det er måske årsag til, at denne grund helt frem til år 
2000 lå ubebygget hen som den sidste ubebyggede matrikel i 
grundejerforeningen. Grunden er knap 10 meter bred og til 
gengæld meget lang og med et stort terrænfald ned mod 
åen, som løber forneden langs alle østvendte haver på deg-
nemose allé. der blev lavet flere placeringsforslag for at un-
dersøge muligheder og sikre, at naboer kunne stilles tilfreds 
med en kommende villa.  det viste sig umuligt at placere 
bygningen i byggelinjen ved vejen som omkringliggende vil-
laer, idet det var vanskeligt at opnå en naturlig stilmæssig 
sammenhæng mellem villaen fra 1920-30erne og et nybyg-
get hus anno 2000. desuden ville arealbehovet for en familie-
bolig hurtigt udfylde hele grundens bredde. det ville inde-
bære, at den meget brugte og elskede solterrasse integreret 
i villaen nr. 41 ville blive ubrugelig, og udsigten til søen og 
sollyset til opholdsstuen forsvinde.

efter nogle modelforsøg, der påviste solskygger, blev det 
aftalt med naboerne på begge sider, at den bedste placering 
var et kompakt og tilbagetrukket hus i 2-3 etager. herved 
undgik man en sammenbygning ved skel til huset på nr. 41.

denne løsning gav mulighed for at tilvejebringe det øn-
skede areal. Bygningen kunne forblive solitær og fritliggen-
de, som er gældende for kvarteret. det nye hus ville ikke på-
virke det kendte facadebillede, der ses ved gennemkørsel via 
degnemose allé. Samtidig vil tilbagetrækningen af bygnin-
gen sikre, at huset ser mindre ud fra vejen og derved ikke 
kommer til at dominere omgivelserne. 

arkitektonisk er bygningen inspireret af hustyper, vi ken-
der fra Bedre Byggeskik traditionen med sit kvadratiske byg-

degnemose allé 29 a/B med 9 lejligheder, opført i 1925.
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degnemose allé 41 set fra haven, opført 1938.
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Bedre Byggeskik
Bedre Byggeskik-bevægelsen tager sit udgangspunkt i 
’tegnehjælpen’, der blev stillet til rådighed fra omkring år 
1900 af akademisk arkitektforening..

Bedre Byggeskiks formål var at højne og udvikle vor 
almindelige danske bygningstradition inden for småhus-
byggeri.  Byggerierne blev udført af enkeltstående hånd-
værkere eller små håndværksmestre med et par svende 
eller i enkelte tilfælde selvbyggere med begrænset erfa-
ring inden for husbygning.

der blev oprettest aftenskoler med kurser, hvor arki-
tekter gennem vinteren gratis underviste i husbygnings-
kunst og byggeteknik, tilrettede tegninger for kursister, 
som gennem den følgende sommer kunne anvende teg-
ningerne som redskab for opførelse af boliger til eget 
brug. 
Man regner med, at der er bygget omkring 125.000 huse 
på denne måde, hvilket er et særligt dansk fænomen. 
Bygningerne er karakteriseret ved deres enkelhed og an-
vendelse af dansk producerede materialer i gedigne typer 
og ved anvendelse af solid byggeteknik. Sådanne huse 
betegnes i dag af ejendomsmæglere som murermester- 
eller patriciervillaer. 

landsforeningen Bedre Byggeskik blev stiftet i 1915 og 
fungerede frem til 1947, hvor den blev nedlagt.

ningsplan opført i 3 etager og en intern trappe, som forbinder 
etagerne. hertil er koblet et vindfang og en rekreativ vinter-
have/veranda med tagterrasse med udsigt til degnemosen. 
disse påsatte ’bygninger’ er placeret parallelt med Bellahøj-
husene, således at villaen, som ligger placeret nede på grun-
den, refererer til højhusene, både i materialer og i form-
givningen ligger op til den moderne arkitektur, som høj-
husene repræsenterer. 

Villaens tagform fungerer som opsamlingskilde for regn-
vand, som igen anvendes til toiletskyl, vaskemaskine samt 
havevandingen i den daglige drift. overskydende regnvand 
tilflyder terrænet via en faskine og belaster hermed ikke de 
offentlige kloakker i vejen. Bygningens vinduer er rettet mod 
syd med henblik på nedbringelse af brugen af fossile energi-
kilder. 

degnemose allé 47, opført 2001.



66

fra en BeBoers erindrinGer
i 1938 flyttede arne Thomsen fra nørrebro til degnemose 
allé sammen med sine forældre. Siden har han bevaret til-
knytningen.

arne er født i 1929 og boede de første 9 år på hjørnet af jagt-
vej og julius Blomsgade. her havde hans far en stor møbel-
forretning, og familien boede på 3. sal. arnes far, anton, 
stammede fra jylland, hvor de var 12 søskende. arnes mor, 
der hed asta, alfa, astrid, agnes og morbror boede med for-
ældrene på nørrebro, hvor faderen var skomagermester.

i 1938 købte familien huset på degnemose allé 40 af den 
tidligere ejer, bygmester nørgaard. det hus, der lå overfor, 
på degnemose allé 41, blev også bygget af nørgaard, og han 
sørgede for, at huset kun blev på én etage ud mod vejen, så 
udsigten mod mosen fra nr. 40 ikke blev ødelagt.

arne startede på Bellahøj Skole i 1939, og på det tidspunkt 
var skolen 2 år gammel med cirka 2.000 elever. det var ikke 
nogen god oplevelse for arne, så han blev flyttet til en mindre 
privatskole.

tilbage til nørrebro
arne, hans søster anny og forældrene boede i huset i 10 år, 
men da deres mor ikke var glad for at bo i Brønshøj, som var 
et stille område sammenlignet med nørrebro, flyttede fami-
lien tilbage til lejligheden på jagtvej. i 1949 blev huset på 
degnemose allé lejet ud til den engelske ambassade og se-
nere den canadiske ambassade, indtil arne købte huset af 
sine forældre. Vi, der var børn i 50‘erne, syntes det var spæn-
dende at lege med de nye børn, der snakkede fremmedsprog. 
familien holm på degnemose allé 41 holdt kontakt med et 
par af familierne gennem flere år.

arnes familie havde lidt kontakt med cykelhandler otto 
Petersens familie på degnemose allé 30 i årene 1939 - 1949. 
de 4 børn, annelise, Kirsten, Torben og en efternøler var al-
dersmæssigt som arne og hans søster. når der blev inviteret, 
var det til kaffe og brød, men arne erindrer ikke, at de spiste 
middag sammen.

i 1940 kom Besættelsen, men det ændrede kun lidt på 
hverdagen her i Brønshøj. arne husker, at der efterhånden 
blev varemangel. Kaffen måtte erstattes af cikorie og korn, 
og der blev indført rationeringsmærker på blandt andet suk-
ker, brød og smør. Sortbørshandel med mærker eksisterede 
blandt andet på Vesterbro. opvarmning af husene var med 
dårlige brunkul og tørv, hvor man undertiden fik en mus med 
i kulkælderen. Vand, lys og gas blev der sparet på, så maden 
blev sat i høkassen for at færdigkoges. Trods krigens be-
sparelser mener arne, at ingen gik sultne i seng. Tyske 
soldater så vi meget få af i området.

arne bor i huset på degnemose allé 40, og han har ejet 
huset siden 1958.
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