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God læselyst

J

		
an Greve Olsen er en travl
		
mand. I det seneste nummer
		
af Byhornet skrev han om,
hvordan det var at være elev på Jonstrup Seminariums øvelsesskole fra
1942 til 1950. I mellemtiden har han
været rundviser på Ballerup Museum
og Jonstrupsamlingens byvandring til
Måløvhøj og Jonstrup, og i dette nummer skriver han om sin barndom på
Måløvhøj i 1940’erne.
Charlotte Holm Hansen fortsætter
sin artikelserie, hvori hun fortæller om
mennesker i Måløv. Denne gang beretter hun om ægteparret Hanne Andersen
og Erik Andreas Hansen, der gennem
mange år har været aktive i lokalsamfundet.
Ballerup Museum har fået en henvendelse fra Hans Kjær i Svogerslev
ved Roskilde, og det har resulteret i
en interessant artikel her i bladet. Den

handler om Danmarks ældste bevarede
frimærkesamling, der er samlet af en
11-årig dreng fra Ballerup.
Indtil søndag den 9. juni kan man i
Skomagerhuset se museets udstilling
»Champignon og blomsterløg«, der
fortæller om Arne Paulsens gartneri på
Jonstrupvej. Arne Paulsens barnebarn,
Alice Nørhede, åbnede udstillingen og
i den forbindelse holdt hun en tale, som
bringes inde i bladet.
Endelig har museumsinspektør
Mette Jensen skrevet om museets
projekt »Byen i forandring«, der gennem indsamling, dokumentation, historiske undersøgelser og formidling
sætter fokus på de bydele, hvor der for
øjeblikket sker gennemgribende forandringer. I dette nummer drejer det sig
om Skovlunde Centret, der er under
nedrivning og genopbygning.
Svend Jørgen Jensen

Kontingentopkrævningen
Ved en fejl (et flueben for meget) blev kontingentopkrævningen gennemført
en gang ekstra i maj. Men alle opkrævninger via PBS skulle være trukket
tilbage, selv om det står på opgørelsen for maj. Indbetalingskort kunne ikke
stoppes, så de, der ikke har betalt denne maj-opkrævning, kan smide den
væk. Hvis man har betalt, kan man få beløbet retur, men det indebærer, at
jeg (kassereren) får oplyst et kontonummer. Jeg skal nok være omhyggelig
med at holde styr på dem, der kommer til at betale to gange.
Jørgen Bragge
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Min barndom
på Måløvhøj
i 1940’erne
JAN GREVE OLSEN

Friske folk, der byggede husene
på Måløvhøj i 1933–34.
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J

		
eg bor på Måløvhøj, hvor
		
jeg også er født i 1935.
		
Måløvhøj var et arbejdsløshedsprojekt fra 1930’erne, hvor nogle arbejdsløse fra København skulle
bygge 50 ens små huse på jord fra den
store Måløvgård. Selv om »Selskabet
til Bekæmpelse af Arbejdsløsheden i
Danmark« gik neden om og hjem, blev
husene færdige til indflytning i 1934.
Måløvhøj lå ca. 2 km fra Måløv, ud
ad Kratvejen mod Jonstrup, som den
eneste samlede bebyggelse i området.
Udenom var der marker, krat, moser
og skoven, som lå tæt på, så det var et
rigtigt godt område for børnene. Der
var mange muligheder for leg m.m.
Min mor og far købte vores hus i 1934
for 5000 kr. med 500 kr. i udbetaling.
De byggede ikke selv huset, men min

far var med til at færdiggøre det blandt
andet med udvendig pudsning. Min
far var kasserer i grundejerforeningen,
hvilket betød, at jeg som dreng hurtigt
blev interesseret i Måløvhøj. Blandt
andet blev det mig, der skulle passe
foreningens telefonboks. Der var jo
kun ganske få, der havde telefon derhjemme. Jeg skulle holde den ren og
tømme telefonen for tiører. Når der
blev klaget, måtte jeg skynde mig. Så
kunne den være overfyldt, eller også
sad der noget, så tiørerne ikke kunne
komme ned. Når jeg kom hjem med
tiørerne, blev de talt op og kom i poser
fra Landmandsbanken, hvor min far
fik vekslet dem. Der blev krævet op
hver den første, og det var lidt spændende at være til stede, når opkræveren
kom med penge til min far. Her kunne

Familien Olsen foran genboens hus Søndervej 3. Ebba og Christian med børnene
Jonna og Jan, 1938.
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Luftfoto af Måløvhøj ca. 1940.

man jo høre, om der var medlemmer,
der havde svært ved at betale m.m. Jeg
kom på den måde hurtigt til at kende
alle Måløvhøjs beboere.
For enden af Mellemvej lå en ret stor
mose, som blev brugt meget både vinter og sommer. Om vinteren løb vi på
skøjter og lavede glidebaner. Der var
ikke så mange, der havde skøjter, der
var fastgjort på støvlerne, så de skulle
spændes fast på de fine skistøvler, men
de måtte ikke ødelægge støvlerne.
Om sommeren var det nærmest en
hel badeanstalt, hvor vi næsten alle
lærte at svømme og springe i vandet
fra en badebro, vi selv havde bygget.
Jeg fik engang min mor med ned til
mosen, og hun kom i vandet, men
svømmede inde langs kanten og sagde,
at det ikke var nødvendigt at svømme
ud på midten af den dybe mose, som vi

gjorde, når vi havde lært at svømme.
På et tidspunkt blev marken og mosen,
som var ejet af Fredegården, der lå i
Måløv, udstykket, så vi ikke mere
kunne bruge mosen. Det var vi selvfølgelig kede af.
Grundejerforeningen har et privat
vandværk, som dengang blev passet
af en ældre flink smed, der hed H.P.
Han boede på Nørrevej. Grunden,
der hørte til vandværket, var ret stor
og bakket. Om vinteren var det alle
tiders kælkebakke. Det var dengang,
der var sne om vinteren. Her mødtes
mange Måløvhøjbørn med deres kælke. Havde man en god kælk, kunne
man starte ved Mellemvej, kælke ned
ad bakken og nå helt frem til Nørrevej.
Min far havde lavet en kælk til mig,
som jeg blev drillet lidt med, men den
kunne komme længst.
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Kælkebakken ved vandværket.

På et tidspunkt syntes grundejerforeningen, at den også ville udstykke
denne dejlige grund, så der kunne
bygges tre nye huse. Jeg ved ikke,
hvor mange penge grundejerforeningen tjente på dette, men vi børn syntes
selvfølgelig, at det var kedeligt.
På et tidspunkt åbnede der et bageriudsalg på Nørrevej 1 med wienerbrød og Coba is. Det var ingen sag at
spise en halv wienerstang på vej hjem
fra skole. I denne forretning blev der
snakket meget af en del damer. Der
kom også senere en købmandsforretning på Nørrevej 3.
Når vi havde spist aftensmad, mødtes
vi et eller andet sted, blandt andet på
Nørrevej ved rundkørslen. Det var før,
der blev lavet vej til Jonstrupvejen.
Her kunne vi stå og snakke og hygge
os med de nye piger, der var kommet,
8

efterhånden som der blev bygget sommerhuse på de udstykkede grunde i
vores område.
En gang imellem fik vi nogle gode
historier af en sømand, der boede på
Nørrevej 9. Jeg tror, han havde været
kaptajn eller styrmand. Han havde en
kæmpe tatovering på brystet af et stort

Måløvhøjbørn i sneen.

skib, som han viste os samtidig med,
at han kunne fortælle historier fra de
store have, så vi stod med åben mund
og lyttede.
Om sommeren kom der et lille,
omrejsende tivoli med luftgynger på
marken ved Jonstrupvejen. Blev man
gode venner med luftgyngemanden,
kunne man redde sig nogle gratis ture.
Det var dengang Raquel Rastenni sang
»Hele ugen alene«.
Min tilknytning til Måløv startede, da
jeg som dreng i 1948–49 ville gå med
aviser og ugeblade her på Måløvhøj og
i Jonstrup samt på Kratvejen. Aviserne
og ugebladene hentede jeg hos »Skafferen« Johan Nielsen, der havde
»Måløv Kiosk«, en avis- og bladforretning på Frederikssundsvej i Måløv,
cirka over for bager Sørensen (hvor der
nu er bygget et nyt rødt træhus).

»Skafferen« solgte selv aviser på
Måløv Station ved togafgangene. Når
han var på stationen, satte han et skilt
i vinduet, hvorpå der stod: »Kommer
straks«. Han var temmelig streng, når
der skulle afregnes. Øgenavnet »Skafferen« havde han, fordi han kunne skaffe alt, sagde han.
I starten uddelte jeg tirsdagsugebladene, som jeg fik med hjem sammen
med søndagsaviserne Politiken, Berlingske Tidende og National Tidende
fra »Skafferen, men på et tidspunkt
blev der klaget til Johan Nielsen over,
at der var passagerer, der mandag morgen i toget mod København læste ugeblade (Hjemmet, Familie Journalen,
m.fl.), der først af andre kunne købes
om tirsdagen. Jeg måtte derfor ud på
ruten igen mandag aften med ugeblade.
Som de to første fra Måløvhøj be-

Måløvhøjbørn for enden af Søndervej, ca. 1953.
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Måløv Boldklubs lille fodboldbane med den høje skrænt til højre i billedet.

gyndte jeg sammen med en ven at
spille fodbold i Måløv Boldklub. Det
har også været i 1947–49. Børnene
fra Måløvhøj gik i skole på Jonstrup
Seminarium sammen med børn fra
Jonstrup og Kirke Værløse, og jeg fik
en del af mine skolekammerater med,
så der kunne oprettes et juniorhold, der
senere blev til et ret godt ynglingehold.
Vores træner var på et tidspunkt Preben
Johansson. Det var brandmand Hans
Nielsen, der var formand for Måløv
Boldklub, og frisørmester Anton Tomczyk var kasserer.
I forbindelse med Måløv Boldklub,
som jeg var medlem af indtil 1958, er
der selvfølgelig mange gode minder
med fodboldkammeraterne samt tilskuerne på den lille bane. Ja, det var
en lidt speciel fodboldbane, der lå på et
10

meget bakket og kuperet terræn. Den
var ligesom gravet ind i en skrænt og
var lidt for lille. Det var meget svært at
skyde hjørnespark, fordi sidelinjen var
helt ude ved skrænten i den ene side
og ved det høje hegn i den anden side.
Tilskuerne stod fint placeret oppe på
den høje skrænt. Jeg mener, der skulle
dispensation til fra SBU, da klubbens
førstehold kom fra B-rækken og op i
A-rækken, som det hed den gang. Efter
A-rækken kom Mellemrækken og derefter Sjællandsserien.
Grundejerforeningen Måløvhøj benyttede sidst i 1930ʼerne og først i
1940ʼerne Måløv Kro til karnevaller
for voksne og til den store årlige juletræsfest for foreningens mange børn
og også til grundejerforeningens generalforsamlinger, der kunne være ret

livlige. Senere kom vi som unge til bal
m.m. på kroen om lørdagen. De store
baller var Måløv Boldklubs nytårsbal
og Måløv Selskabelige Forenings pinsebal. Når pinseballet var slut, gik de
friske ad Kratvejen gennem skoven i
Jonstrup til Skovlyst og så pinsesolen
danse og drak morgenkaffe.
I 1948–49 var jeg bydreng hos købmand Jørgen Andersen. Jeg kan huske,
at lærlingene boede og spiste hos JA.
Kommiserne og lærlingene ekspederede kunderne bag disken. Der var
slet ikke tale om selvbetjening. Bag
den store skrivepult stod disponent Kaj
Andersen sammen med købmand Stig
Andersen.

Måløv Boldklubs ynglingehold 1951.

Det var lidt af det, der foregik på
Måløvhøj, 3 km fra Ballerup og 2 km
fra Måløv.

Udsigten fra taget på huset Søndervej 6.
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Rejsegilde på det første hus, der blev opført på Måløvhøj i 1933.

Måløvhøj
Boligområdet Måløvhøj er beliggende i den nordlige del af Ballerup Kommune, og grænser blandt andet op til Jonstrupvejen. Det omfatter i dag godt
50 huse, der i begyndelsen af 1930ʼerne blev opført på udstykninger fra den
nærliggende Måløvgård.
Det var den høje arbejdsløshed på den tid, der udløste forskellige initiativer til at skabe beskæftigelse, og blandt disse var etableringen af kolonien
Måløvhøj. Med forbilleder fra Tyskland og Østrig, hvor det var en udbredt
socialpolitisk foranstaltning, var det tanken, at arbejdsløse byggearbejdere
for billige statslån fik til opgave at opføre egen bolig. Parcellerne var udlagt
så store – på Måløvhøj 1.000 kvadratmeter – at de kunne danne underlag
for familiernes selvforsyning – såvel fra grøntsager som fra mindre husdyrhold. På Måløvhøj er det således i dag stadig en tinglyst rettighed at
holde klovdyr i kvarteret.
Selskabet til Bekæmpelse af Arbejdsløsheden i Danmark tog flere initiativer, men arbejdsløshedskolonien Måløvhøj var det eneste af deres projekter,
der blev ført ud i livet. Selskabet fik Indenrigsministeriet til at bevilge det
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nødvendige statslån og fik afklaret betingelserne for den nye koloni med
Ballerup-Måløv Kommune.
Arkitekt Erik Fisker havde til projektet tegnet det hus på 52 kvadratmeter, som skulle opføres på parcellerne. Selve rumindretningen i huset var i
forhold til tiden ganske progressiv, idet der var disponeret med to lige store
rum – en stue til børnene og en stue til forældrene. En sådan ligeværdighed
mellem børn og forældre var ikke almindelig i forhold til den gængse forestilling om børnenes rolle i familien.
Målsætningerne for projektet skulle imidlertid vise sig vanskelige at realisere. Manglende vejanlæg og kloakering skabte problemer, og en omplantning af arbejdsløse fra byen til en form for landboliv viste sig at være mere
teoretisk end praktisk mulig. Størstedelen af de oprindelige andelshavere
faldt fra, huse stod tomme, og andelene blev snart handlet meget billigt.
Med oprettelsen af en grundejerforening for området i 1939 blev arbejdsløshedskolonien at betragte som et almindeligt parcelhusområde. Foreningen skulle løse de tilbageværende problemer med vedligeholdelse af de
fælles anlæg, vandværk og veje. I dag er vejene – Måløvhøjvej og dele af
Nørrevej, Mellemvej og Søndervej – og vandforsyningen fra eget vandværk
fortsat i foreningens regi.
Kilde:
http://da.wikipedia.org

Byggearbejdere på Måløvhøj.
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Jan Greve Olsen foran sit hus på Nørrevej på Måløvhøj. Foto: Svend Jørgen
Jensen.
Læs mere om Måløvhøj:
Bente Dahl Hansen: Måløv: En by på landet. Ballerup Stadsarkiv 1997,
s.146-149.
Ena Hvidberg og Hannelene Toft Jensen: Nordvestegnen – fra bondeland til
bylandskab. Københavns Amtsmuseumsråd 1987, s.72-75.
Morten Westrup: Projekt Måløvhøj. En episode under 1930’rnes arbejdsløshed, i: Erhvervshistorisk Årbog 1974, s. 171f.
Svend Jørgen Jensen: Fra børnehjemsbarn til sognerådsformand 2. del, i:
Byhornet, 43. årgang nr. 2, august 2014. Udgivet af Ballerup Historiske
Forening.
Se flere billeder fra Måløvhøj på foreningens hjemmeside:
http://balleruphistoriskeforening.dk
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Bydammen 8 • 2750 Ballerup
”Vi skaber resultater ved at gøre jura forståeligt”
Hallgren Advokater er et moderne generalist advokatkontor
med et ungt team af højtkvalificerede medarbejdere. Gennem
nytænkning og en innovativ tilgang til sagsbehandlingen
rådgiver vi såvel erhvervsvirksomheder som private indenfor
en lang række juridiske fagområder.
Nærhed, åbenhed og tydelige resultater er elementer, som
kendetegner samarbejdet med vores klienter.
Tag Hallgren Advokater med på råd. Det kan være første skridt
til at komme sikkert og trygt i mål.
Få svar på dine spørgsmål eller book et uforpligtende møde
Vi giver gerne en kop kaffe
Ring til os på telefonnummer 4497 1414
Skriv til os på mail@hallgrenadvokater.dk
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Danmarks ældste bevarede
frimærkesamling er lavet
af en 11-årig dreng
fra Ballerup
HANS KJÆR

D

		
anmarks ældste bevarede
		
frimærkesamling stammer fra
		
1868. Frimærkerne i samlingen er samlet af Peter Julius Paulsen,
som på dette tidspunkt var 11 år gammel. De er samlet i et hæfte, på hvis
titelside man kan læse følgende tekst
i sirlig skråskrift: »Til Frimærkesamling for P.J. Paulsen den 11. September
1868«.
Samlingen består af ca. 180 frimærker fra 32 lande, som ser ud til at være
indsat på én gang, og der er efter 1868
kun indsat tre mærker, dels to fra 1869
blandt andet fra Amerika, og ét fra 1872
fra Sverige. Der er ca. 7–12 mærker fra
mange lande som Danmark, Norge,
Sverige, Østrig, Frankrig, Holland og
Belgien. Særligt mange er der fra England (16 stk.) og Amerika (13 stk.). Der
er enkelte mærker fra lande som Spanien, Italien, Grækenland, Schweiz,
Luxemburg samt mærker fra tyske stater
som Norddeutscher Postbezirk, Preussen, Hamburg, Bayern, SchleswigHolstein, Sachsen, Württemberg, Hannover, Mecklenburg-Schwerin og
Baden. Mere eksotiske lande har også
fundet vej til samlingen, idet der er
frimærker helt fra Rusland, Trinidad,
16

Hong Kong, New Zealand, Sydafrika
og Australien inklusive mærker fra
New South Wales og Victorialand.
I løbet af 1890’erne har Peter Julius Paulsen fået fat i de prislister for
brugte frimærker, som var tilgængelige
fra 1891. Ud for de sjældne mærker er
nemlig angivet en værdi som f.eks. 3
kroner for 2 RBS (AFA 2a), hvilket er
mindre end de 8 kroner som fremgår
af et katalog fra år 1900. Det lyder jo
billigt, når katalogværdien i dag for
samme mærke er 20.000 kr.
Hvem var Peter Julius Paulsen?
Peter Julius Paulsen blev født den 1.
marts 1857 i Ballerup. Forældrene Carl
Henrik Poulsen og Maren Hansdatter
blev gift den 3. maj 1851. Hans far var
på det tidspunkt en 35-årig mælkekusk,
mens hans mor var fem år yngre. Begge
var tilknyttet Lautrupgård, men ingen
af dem kan findes som fødte og døbte i
sognet, så de må være tilflyttere.
Peter Julius får efternavnet Poulsen,
da han bliver hjemmedøbt den 13.
marts 1857, men dåben er først »publiceret« i kirken den 26. april samme år.
Det var helt normalt dengang med en
meget hurtig dåb på grund af den høje

Forside og titelside i Peter Julius Paulsens frimærkesamling.
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Luftfoto af Lautrupgård. I baggrunden til venstre Rosengård, til højre Borupgård.

børnedødelighed, hvor børnene helst
skulle sikres en plads det »rigtige«
sted, inden de måske døde. Hvorfor
de bruger navnet »Paulsen« f.eks. på
frimærkesamlingen fremfor »Poulsen«,
vides ikke, men det bliver først officielt
ændret i 1908 ifølge kirkebogen. Ved
fødsel og dåb af Peter Julius angives
hans far nu som mælkeforpagter stadig tilknyttet Lautrupgård. En mælkeforpagter købte mælken op og solgte
den til forbrugerne. Lautrupgård var
på dette tidspunkt en større proprietærgård kendt for sin mælkeproduktion. Gården blev siden en forsøgsgård
for mejeriet Enigheden og derefter opkøbt af Løvens Kemiske Fabrik inden
den blev solgt til Ballerup Kommune,
hvor lokalerne i dag bruges som musikog kulturhus.
På et tidspunkt splittes familien,
18

for da Peter Julius skal konfirmeres i
1871, bor han på Frederiksberg hos en
forpagter fra Mariendal på Falkonér
Allé. I kirkebogen på Frederiksberg
angives, at forældrene nu er gårdejere
i Kirke Helsinge, men spørgsmålet er,
om dette er rigtigt, idet kirkebøgerne
her ikke kender til dem, og de fremgår
ikke af folketællingerne i 1870 og
1880 i Kirke Helsinge. Derimod findes
en Maren Poulsen ved folketællingen
i 1870 boende hos en familie i et hus
i Skovlunde med navnet »Poulsen«,
hvilket kan være noget af mandens
familie (en hjulmager, hans kone og to
børn). Hvis dette er Peter Julius’ mor,
er det mest sandsynlige derfor, at hans
far er »forsvundet« udenlands som
tusindvis andre, hvorefter hans mor
er flyttet ind hos noget familie, mens
Peter Julius er sendt til nogle bekendte

på Frederiksberg. En sådan forklaring
underbygges af, at mælkeforpagtere på
den tid hurtigt blev udkonkurreret af
fællesmejerierne, som netop startede
på den tid vest for København, og at
hans far dukker op i 1891 igen, da hans
barnebarn skal døbes, og hvor han bor i
Athen.
Det er ukendt, hvornår præcist Peter
Julius flytter til Frederiksberg, hvorfor
det også er ukendt, hvor han var, da
samlingen blev udarbejdet i 1868. Det
første frimærke udkommer i England
i 1840, og Danmark kommer med i
1851. De første frimærkehandler opstår i København i 1861 i Fiolstræde,
og i løbet af 1860’erne kommer der en
række frimærkehandlere til – de fleste
i København. Mødet med frimærkerne
kan derfor være sket efter, at han kom
til Frederiksberg, men det er også muligt, at han har fået frimærkerne gen-

nem brødrene Reehs købmandshandel,
som åbnede i 1867 i Ballerup, så samlingen er lavet i Ballerup inden afrejsen
til København.
Historien bag Reehs købmandshandel er, at lysestøber Johan Michael
Reeh kom fra København til Ballerup,
hvor han slog sig ned sammen med
sine to sønner. Den 15. marts samme
år fik den ældste af de to brødre, William Reeh, næringsbrev som den første
i byen, og den 10. maj åbnede han en
købmandsforretning. De måtte på dette
tidspunkt kende til idéen om at samle
på frimærker, som sikkert var den nye
dille i København. Reehs købmandshandel blev siden udvidet og omdannet
til det nuværende spillested Baghuset.
Uanset hvad kan vi derfor forestille
os, at Peter Julius har lavet sin lille
samling af frimærker, som på den tid
må have virket som eksotiske pust fra

Brødrene Reehs købmandshandel og lysestøberi i Ballerup 1869.
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Thora Augusta og Peter Julius Paulsen.
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Frimærker fra Norge i Peter Julius Paulsens frimærkesamling.

den store omverden, og hvem ved,
måske med tanke på en far derude.
Datteren Olga
Det næste, vi ved, er, at Peter Julius
er ved militæret i Århus og bor sammen med sin hustru Thora Augusta
Paulsen (født Poulsen). Hun kommer
fra Rungsted, hvor hendes far var gartner på Rungstedlund.
De får en datter, Olga, den 11. juni
1891, og hun døbes i Vor Frue Sogn
i Århus. Af kirkebogen fremgår det,
at hun er døbt den 7. august i kirken.
Som forældre er angivet stabssergent
Peter Julius Paulsen og hustru Thora
Augusta Paulsen, og som adresse er angivet Rytterikasernen. Som faddere er

ud over forældrene angivet en frøken
Julie Mortensen, og derudover, meget
interessant, nævnes den forsvundne
far C.H. Poulsen, som nu angives som
rentier boende i Athen. En rentier lever af sine penge, hvilket nok også var
nødvendigt, for C.H. Poulsen må på
dette tidspunkt være ca. 75 år gammel.
Senere ved vi, at Peter Julius og Thora Augusta boede på Jægersborgs Allé
i Charlottenlund, da der er bevaret et
brev sendt af Olga fra hendes sommerhus ved Hornbæk i 1920. Peter Julius
arbejder nu som toldassistent. Fra Olga
er bevaret både et pas fra hendes rejse
til Tyskland fra den 20. august til den 8.
september i 1922, hvor hun var i Nürnberg ved München, to postkort og en
21

Sider med frimærker i Peter Julius Paulsens frimærkesamling.
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beskeden samling engelske frimærker.
Olga arbejdede hele sit liv ved postvæsenet blandt andet som overassistent
på Ordrup/Charlottenlund postkontor.
I fritiden underviste hun i klaverspil,
og hun rejste meget og havde venner i
Italien, Frankrig og Schweiz. Interessen for fremmede lande ligger åbenbart
til familien.
Peter Julius dør 78 år gammel den
26. januar 1934 et halvt år efter sin
kone, Thora Augusta. De bor her på
Ole Bruuns Vej 1, 2. sal i Ordrup. Han
er i kirkebøgerne nu både angivet som
statistiker og afdelingschef. De bliver
begge begravet på Ordrup Kirkegård,
hvor også deres datter Olga bliver begravet i 1970. Olga bliver hverken gift
eller får børn.
Hvad skete der med samlingen?
Samlingen har i alle disse år ligget
urørt. Først arver Olga samlingen efter
sin far, og ved hendes død går samlingen videre til Svend Aage Damsbo,
hvis bedstefar var en bekendt af familien Paulsen, mens han selv kun har
»kendt« Olga på hendes gamle dage.
Jeg overtager samlingen i 2001, og
får Svend Aage til at skrive så meget,
han ved, om historien, som for ham er
knyttet til Ordrup. Men alle, som kendte den lille familie nærmere, er »under
mulde«, som Svend Aage Damsbo formulerer det. Jeg får ligeledes tilbudt
alle tilknyttede papirer, som nu ligger
samlet. Svend Aage Damsbo døde selv
i 2013.
Erik Jensen, museumsinspektør på
det tidligere Post & Tele Museum, har
vurderet, at samlingen må være Danmarks ældste bevarede frimærkesamling, og samlingen blev i 2001 udstillet

i særudstillingen »Min Skat« på museet
med et samlet besøgstal på ca. 70.000
og senere samme år på den internationale frimærkesamling HAFNIA 01 i
Bella Centeret i dagene 16.–21. oktober med ca. 35.000 besøgende.
Jeg har først for nylig via kirkebøgerne, som nu ligger online, trevlet
familiehistorien op. Det er derfor også
først nu, at sammenhængen til Ballerup bliver opklaret. Jeg synes, det er
en sjov lille familiehistorie med mange
tidstypiske elementer fra midten af
1800-tallet, og den er jo særlig relevant
for Ballerup.
Kilder
Kirkebøgerne fra Ballerup Sogn,
Københavns Amt.
Kirkebøgerne fra Frederiksberg Sogn,
København.
Kirkebøgerne fra Vor Frue Sogn i
Århus, Århus Amt.
Kirkebøgerne fra Hørsholm Sogn,
Københavns Amt.
Kirkebøgerne fra Ordrup Sogn, Københavns Amt.
I øverste højre hjørne – danske
frimærker i 150 år. Redaktion: Knud B.
Pedersen, Birgitte Wistoft, Lis Birkedal. Post Danmark, 2001.
Skriftlige breve og dokumenter fra
Svend Aage Damsbo.
Prisliste nr. 13 af N.S. Nedergaard fra
år 1900.
https://baghusetballerup.dk/historie
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Erik fra Måløv
CHARLOTTE HOLM HANSEN

I

		
Måløv bor Erik Andreas Han		
sen og Hanne Andersen, et
		
ægtepar, der gennem mange år
har brændt for lokalsamfundet og stået
bag utallige arrangementer og samarbejder i byen. De mødte hinanden
i 1981 i Kantineledernes Landsklub,
hvor Hanne blev formand for Hovedstadsområdet i KL, men de blev først
kærester i 1985 og gift i 1989. Siden
har de hængt sammen i tykt og tyndt,
og Erik har været en uundværlig støtte
for Hanne både som formand for par-

Erik Andreas Hansen og Hanne Andersen.
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tiforeningen og særligt, når der skulle
føres valgkamp, for Hanne er socialdemokrat og har været politiker siden
2002. Hun kom ind i Københavns
amtsråd i 2001 og sidder nu i Regionsrådet i Region Hovedstaden.
Erik blev født i 1938 og har boet i
Måløv næsten alle årene siden 1950.
Han boede som lille i Jylland, men
forældrene søgte tættere mod København, for her var lønnen højere. Fjorten
flytninger blev det til, før familien,
Erik og hans to søskende Knud (født

Lindeskolen 1954. Erik bagest til venstre.

1948) og Vivi (1944–2015), »landede«
i Måløv i 1950.
Eriks far byggede hus til familien
på Engtoften 5. Erik husker, at hvis de
skulle bruge vand, måtte de gå hen til
den fælles vandhane på Bavnevolden
og transportere tunge 25 liters dunke
med vand hjem.
Erik var 12 år, da familien kom til
Måløv, og han nåede kun at gå kort tid
på Måløv Skole, for så hed det sommerferie og dernæst Lindeskolen i
Ballerup. Eriks mor fik rengøringsjob
på Måløv Skole, og faren, som var i et
entreprenørfirma, var også fritidspedel
på skolen, hvor han blandt andet fejede
gården og skovlede sne om vinteren.
Efter få år på Engtoften flyttede
familien ind i en lejlighed på Annexgården (hvor Sognegården ligger i

dag). Her boede de indtil 1957. På det
tidspunkt var der en særlig klausul på
Eriks værelse, som betød, at rummet
skulle stå til rådighed for præsten, når
han skulle klæde om. Ikke altid det sjoveste, hvis man ville sove længe på en
søndag!
I mange år var lærer Munch og fru
Jacobsen lærere på Måløv Skole, men
så kom der et kuld unge lærere til med
frisk energi. Erik kunne særligt godt
lide Holger Rosendahl, som brændte
for teater og havde mange nye ideer.
Erik hjalp til på scenen, var en slags
regissør sammen med lærerne og
malede bagtæpper, ordnede kulisser
og trak fortæppet frem og tilbage ved
skolekomedier. Hans søster Vivi spillede på scenen i de år omkring 1952–54.
Forestillingerne blev holdt i den gamle
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gymnastiksal, som i dag er skolens
hvide bygning. Der var skolekøkken i
kælderen, så gymnastiksal med højt til
loftet, så sløjdlokaler og helt øverst var
der klasselokalet (kaldet Spurvereden),
hvor Erik gjorde rent.
Efter skoletiden kom Erik ind som
soldat, og han blev udlært kommis i
Hovedstadens Brugsforening. Erik
ville ellers gerne i lære hos den lokale
købmand på Måløv Hovedgade, som
også solgte korn og foderstoffer, men
som forældrene sagde: »Det har vi ikke
råd til.«
Faderen havde bygget nyt hus på
Kratvej 29, og der var ikke så meget
plads til en familie på fem, så Erik var
heldig at få et klubværelse i Valdemarsgade på Vesterbro i 1960. Han

blev også gift (og senere skilt) og fik
to børn, Frank (født 1962) og Claus
(født 1965). Hanne har også to sønner,
Jack (født 1967) og Ken (født 1970),
og tilsammen har Hanne og Erik otte
børnebørn.
Den 7. juli 1969 blev året, Erik aldrig glemmer. Han mistede begge sine
forældre, sin svigerinde og lille nevø i
en voldsom bilulykke. Det var en svær
tid. Forældrenes hus røg på tvangsauktion, men Erik fik mulighed for at købe
det og bo der i alle årene fra 1971 til
2016, da Hanne og Erik flyttede til Tueholmen med udsigt til søen ved Søndergårdsområdet.
Lokale samarbejder og handel og
håndværk har Hanne og Erik gennem årene lagt meget energi i. Faktisk

Børnetøjsforretningen Cirkeline på Måløv Hovedgade.
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Hanne Andersen og Erik Andreas Hansen i deres have på Tueholmen, varm sommer 2018.
åbnede Hanne og veninden Alice Maischnack i 1992 børnetøjsforretningen
Cirkeline på Måløv Hovedgade 59 og
67. Deres mænd Erik og Arne lagde
gulvene, malede vægge og skruede reoler op. Cirkeline eksisterede i fire år.
Selvom Erik blev uddannet kommis,
kom han til at arbejde i en noget anden
branche. I 35 år stod han hver morgen
op for at passe sit arbejde som maskinpasser (og kantineleder) på Den Kgl.
Mønt på Amager og i Brøndby. Her lavede han en- og tokroner til det danske
land. Erik sluttede jobbet på Mønten,

efter at have passet kantinen i 16 ud af
de 35 år. Det var svært at skulle stoppe
der og gå på pension allerede i 1996.
Men så var der mere tid til at være aktiv
med både politikken og det lokale og
sociale liv.
Tak til Erik og Hanne for historier og
billeder.
Læs flere beretninger fra Måløv på
bloggen »Der var engang i Måløv«
http://dervarengang.blogspot.com/
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Min morfar
Tale ved åbningen af Ballerup Museums særudstilling
»Champignon og blomsterløg«
ALICE NØRHEDE

D

		
et er en stor glæde for mig at
		
stå her i dag og skulle åbne en
		
udstilling, som omhandler
min families liv og virke i Ballerup i
min morfars tid. Den kunne ikke være
fortalt så udførligt, hvis ikke min mor
havde samlet så meget materiale om
slægten i årene før hendes død.
Jeg vil starte med at sige en stor tak til
Ballerup Museum og Mette Jensen for

at tage initiativ til at fortælle lige netop
min families historie og virksomhed
her i Ballerup med denne udstilling.
Og hvis I får lyst til at vide mere om
familien, så læs Svend Jørgen Jensens
artikel i Byhornet – som jeg også gerne
vil takke for ved denne lejlighed.
Min familie har rødder i Ballerupområdet tilbage til før år 1900. Min
tipoldefar på min mormors side var

Alice Nørhede og museumsinspektør Mette Jensen ved åbningen af museets
særudstilling. Foto: Svend Jørgen Jensen.
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træskomand i Måløv med værksted og
hus lige over for kirken, hans søn blev
skomager i Ballerup med forretning
på det, der nu hedder Centrumgaden
og – skomagerens kone (min oldemor
og mor til min mormor) havde rødder
tilbage til Ledøje.
Udstillingen her handler imidlertid
om min morfars liv – en mand, som fik
en lidt svær start på sit voksenliv, men
endte som foregangsmand inden for
blomsteravl og champignondyrkning,
og som entreprenant foreningsmand
inden for sit fag. Han var idemand til
Vallø blomsterpark, han havde mere
end en finger med i spillet omkring udflytningen af det gamle Grønttorv, og
han var stærkt medvirkende til et godt
resultat af overgangsordninger for det
danske gartnererhverv ved overgangen
til EF.
Arne Paulsen flyttede med sin mor
og far og mange søskende til Ballerup
omkring 1913. Faderen havde været
slotsgartner på Frederiksdals Slot, men
købte jord på Jonstrupvej for at starte
sin egen virksomhed. Imidlertid døde
faderen allerede i 1922 og efterlod sin
kone med adskillige mindre børn at
forsørge. Arne var begyndt på seminariet for at læse til lærer, men meldte sig
ud for at hjælpe moderen i en periode.
Arnes mor var ikke tabt bag en vogn,
og det lykkedes hende at føre gartneriet
videre – blandt andet solgte hun selv
sine varer inde på det gamle grønttorv
– det der nu hedder Israels Plads.
Snart fik Arne også selv en lille
familie at forsørge, og der fulgte nogle
travle og trange år, hvor han dels var
gartnerkusk hos en gartner, dels kørte
taxikørsel om natten. Senere blev tilværelsen lettere, og for at gøre en lang

Alice Nørhede klipper snoren over og
åbner udstillingen om hendes morfar
og hans gartneri på Jonstrupvej.
historie kort – det endte med, at han
købte sine søskende ud af gartneriet i
Ballerup ved moderens død i 1931.
Derefter skete der noget. Jeg har selv
været vidne i 1950’erne og 60’erne til
store ændringer i valg af afgrøder, til introduktion af mere moderne dyrkningsmetoder som følge af bedre teknologi
og til store udvidelser af arealerne til
dyrkning af især blomsterløg. Jeg har
set min morfars første metode til fremdrivning af blomsterløg i mistbænke,
men jeg har også senere prøvet at stå i
drivhuse fulde af de mest vidunderlige,
duftende tulipaner – og senere endnu
set ud over kæmpe marker med tulipaner i fuldt flor i alle regnbuens farver.
Jeg levede i et eventyrland med de
dejligste blomster fra det år jeg begyndte i skolen og til jeg var fyldt 14. Jeg
boede nemlig på min morfars gartneri
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Alice Nørhedes morfar Arne Paulsen i
gartneriets varmecentral.

Bakkebo på Jonstrupvej i syv år. Min
far passede gartneriets regnskaber og
arbejdede også i gartneriet. Det var der
mange i familien, der gjorde – flere
af min morfars brødre havde i kortere
eller længere tid arbejde hos Arnefar,
som vi alle kaldte ham, min mormor
hjalp til med at pakke tulipaner og
påskeliljer, når der var travlt, og mine
morbrødre var også med.
Jeg ser stadig mig selv trave af sted
i røde træsko, med min morfar i hånden »ned i gartneriet«, som vi sagde.
Han havde brun alpehue på og en cerut i munden – en strikket trøje over
skjorten og en jakke på. Vi stoppede op
mange steder undervejs. Der blev givet
anvisninger til de mange ansatte, der
blev kigget ind i drivhusene, tjekket op
på termometeret og rettet på »luften« i
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tagene for at få den rette temperatur til
blomster og andre afgrøder.
Når vi nåede til varmecentralen, fik
jeg strenge ordrer til at blive stående,
mens morfar gik ned og tilså fyret, der
buldrede højt og varmede voldsomt.
Jeg kan endnu huske det postyr, der var,
når det var vinter. Så blev fyret også
kontrolleret flere gange om natten, for
det ville udløse tab af mange, mange
penge, hvis temperaturen i drivhusene
faldt og de mange planter frøs.
Det var trygt at gå med morfar i hånden. Han elskede sine blomster, og han
var altid i gang – hvis ikke det var gartneriet, var det haven, som var meget
flot – fuld af blomster, af frugtbuske og
frugttræer. Morfar spiste frokost kl. 12
og hørte Pressens Radioavis, og bagefter lagde han sig på sofaen med avisen
over hovedet og tog sig en lille lur på et
kvarters tid. Så skulle man være stille,
og bagefter var han klar igen.
Jeg var tit med i banken, både med
min far og min morfar, hvad enten
der skulle hæves penge eller afleveres
penge fra dagens salg på grønttorvet.
Der røg tykke bundter med pengesedler
over disken i alle tilfælde. En gang om
ugen skulle der udbetales lønninger til
folkene, som det hed. Pengene blev
lagt i kuverter med den enkeltes navn
på og overdraget personligt.
Der var mange ansatte hos min morfar, både voksne og skolebørn. Han
havde købt en gård nær Skibby, hvor
han drev sine blomsterløg, og hvor der
blev dyrket jordbær og kartofler. På
gartneriet var der i 30’erne, 40’erne
og begyndelsen af 50’erne både grøntsager, f.eks. blomkål og agurker, æbler,
hyld, rabarber, meloner, alpevioler,
begonier – men i løbet af 1950’erne

og 60’erne blev det fortrinsvis champignons og blomsterløg.
Der blev også tid til både kommunalpolitik og til foreningsarbejde. Jeg
kan se ham sidde ved skrivebordet med
sin cerut i munden. Han skrev på sin
skrivemaskine – en lille sort Remington – og han talte i telefon – og så
skulle man være stille.
Der er slet ingen tvivl om, at min
morfar havde en stor betydning for
udviklingen af gartnerfaget qua sit bestyrelsesarbejde i Almindelig Dansk
Gartnerforening, i Dansk Blomsterløgavlerforening, Erhvervsrådet for
Gartneri og Frugtavl og meget mere,
men der er heller ikke tvivl om, at hans
gartneri gav arbejde til en del mennesker i Ballerupområdet og betød noget for deres muligheder for at få brød
på bordet.
Jeg husker min morfar som et nysgerrigt, flittigt, engageret menneske. Glad
for musik, for fester, for diskussion og
samtale. Han var samfundsbevidst og
levende optaget af andre mennesker.
Gartnergenerne ligger dybt og er
stadig aktive i familien. Mærkeligt at
tænke på, at en gartner fra det nordlige
Tyskland engang omkring 1800 indvandrede til Danmark og har efterkom-

Arne Paulsen skriver på skrivemaskine
med to fingre og cerut i munden.
mere, der stadig har fingrene dybt i jorden. Mine morbrødre var gartnere, min
mor elskede sin have, der blomstrede
året rundt, min kusine og min fætter
har de smukkeste haver, og min datter
og jeg selv kan ikke forestille os en dag
uden et kærligt blik på en blomst. Det
er en smuk arv at efterlade sig. Så tak
til morfar.

Arne Paulsens gartneri på Jonstrupvej 1954.
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Byen i forandring
– Skovlunde Centret
Af museumsinspektør METTE JENSEN

U

		
nder temaet »Byen i foran		
dring« sætter museet i 2019
		
gennem indsamling, dokumentation, historiske undersøgelser og
formidling fokus på de bydele, hvor
der sker ændringer i dag. Projektet blev
skudt i gang med et udstillingsspot, der
handlede om Skovlunde Centret, der
forandres netop nu. Udstillingsspottet,
der har været vist på museet i november og december sidste år, kunne i de
første vintermåneder ses i Skovlunde

Kulturhus. Denne artikel fortæller
om Skovlunde Centrets historie og
om fremtiden for området. Derudover
efterlyser vi dine erindringer og fotografier.
Skovlunde vokser
Skovlunde voksede, ligesom resten
af kommunen, eksplosivt i starten af
1960’erne f.eks. blev etageejendommene på Lundebjerggårdsvej opført
som en del af Ballerupplan I. Med

Juleudsmykning i Skovlunde Centret. Ballerup Museums billedsamling.
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Finn Andersens vandkunst på centertorvet i Skovlunde Centret. Tegning af Kjeld
Johansen, september 1996.
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den voksende befolkning fulgte også
behovet for butikker og andre servicefunktioner.
I 1957–58 opførte Boligselskabet
Skovlunde Park 13 forretninger omkring et lille torv ved den daværende
Torvevej (i dag Bybuen) samt yderligere 8 forretninger, som kom til at ligge
langs vejen i forlængelse af butikstorvets forretninger. 10 år senere blev
Skovlunde Centret med forretningerne
omkring Torvestrædet bygget, og i
1978 blev butikscentret syd for Ballerup Boulevard opført.
Fra byens nerve til nedrivning
Siden 1960’erne har Skovlunde Centret været byens nerve. Centret var
ved anlæggelsen et af landets første
butikscentre. Med tiden løb udviklingen fra det åbne butikscenter, der gennem årene havde fået stadig større

konkurrence fra de indendørs storcentre, der skød op som paddehatte i hele
Storkøbenhavn. Efter mange års manglende vedligeholdelse og fornyelse
var Skovlunde Centret nedslidt, og en
dårlig spiral af butikslukninger, kriminalitet og stigende utryghed gjorde, at
centret ikke længere kunne tiltrække
kunderne.
Skovlunde kædes sammen
I 2014 vandt tegnestuen Vandkunsten
arkitektkonkurrencen for fremtidens
Skovlunde Bymidte. Vandkunstens
plan for fremtidens Skovlunde Bymidte karakteriserede sig ved at genforene
og sammenbinde bymidten. Både ved
at indføre et nyt bystræde som byens
nye nerve, og ved at neddrosle de større
veje i og omkring bymidten. Planen indeholder sammenhæng af byfunktioner
som mødesteder, butikker og boliger

Afsløring af vejviseren i Skovlunde Centret. Ballerup Museums billedsamling.
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Indgangen til Skovlunde Centret. Til venstre Irma, til højre Idémøbler. I baggrunden Privatbanken og HCM. Ballerup Museums billedsamling.

for forskellige aldersgrupper. I 2016
blev den nordlige del af Skovlunde
Centret solgt til en ny ejer, og der blev
udarbejdet en lokalplan for området
med baggrund i Vandkunstens oplæg.
I 2017/18 startede nedrivningen af
denne del af centret. Ballerup Boulevard er allerede blevet lagt om med ét
spor i begge retninger og en overgang,
der skaber sammenhæng mellem den
nordlige- og sydlige del af centret.
Del dine erindringer og fotografier
Museet er interesseret i at indsamle
dine erindringer og fotografier fra
Skovlunde Centrets historie. Fortæl os
om, hvilke butikker du handlede i, hvor
gik du til frisøren, hvordan var det at
være til fastelavn i centret, hvordan var
stemningen osv. Send også gerne dine

private fotos fra centrets historie. Mail:
ballerupmuseum@balk.dk
»Når min mor kiggede på tøj i butikken Svend E., var det sjovt at gå med. I
kælderen sad nemlig den meget snakkesaglige beostær. Nogle gange gik vi ind
i butikken kun for at tale med fuglen.«
Forfatterens erindring om Skovlunde
Centret i 1970’erne.
Læs mere om Skovlunde Centrets historie i bogen »Skovlunde før og nu« af
Svend Jørgen Jensen.
Fremtidsplanerne for området kan ses
på Ballerup Kommunes hjemmeside:
https://ballerup.dk/skovlundebymidte
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Nyt fra

FORENINGEN

Det var en positiv oplevelse at møde
ind til vores generalforsamling igen i
år i marts måned. Vi var i alt 57 medlemmer samlet – lidt flere end sidste år.
Det var bare skønt, når vi nu skulle sige
tak til vores nye æresmedlem Kjeld Johansen for hans flotte tegninger, som
vi fortsat må bruge til at illustrere artiklerne her i Byhornet med. Tak til
Kjeld Johansen og til alle I, som kom
og gjorde aftenen til noget særligt!
Vi glæder os over alle de gæster, der
fortsat kommer og ser museets udstillinger og strømmer til de traditionelle
hyggedage på museet med påskepynt,
sommeraktiviteter og høstmarked, og
vi ser frem til fortsat at samarbejde
med museet i forbindelse med afholdelsen af Søndagssalonerne. I efteråret
finder Søndagssalonen sted den 17.
november kl. 14–16. Temaet er »Kongens jagtgilde«, og ensemblet »Danske
Horn« spiller på gamle danske instrumenter og fortæller. Arrangementet vil
blive nærmere omtalt i det næste nummer af Byhornet, men sæt allerede nu
kryds i kalenderen.
Desuden har vi gennem nogle år indbudt til erindringstræffet »Glemmer du,
så husker jeg«. Det fortsætter vi med.
Disse træf trækker tidligere balleruppere til, og måske vil de en dag også
blive vores trofaste medlemmer! Det
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vil vi arbejde på. Vi har desværre været
nødt til at aflyse erindringstræf nr. 6,
fordi Ballerup Kommune er i gang med
en større renovering af Loen, og den
kunne ikke nå at blive færdig til den
15. maj. Næste gang, der er erindringstræf, bliver den 6. november kl. 15–17
i Loen på Ryttergården. Vi håber, at
vi her kan præsentere det samme program, som vi havde planlagt til 15. maj.
Alle interesserede er velkomne.
Vi deltager ligeledes i samarbejdet
under Grantoftegård for at skabe et
samlet Pederstrup. Selvom det altid
kræver ekstra kræfter og energi at koordinere indsatsen, så skønner vi, at tanken er fin, så omgivelserne ved, at vi
gør vores bedste på hver vores front.
Det, der nu følger, er et nyt problem,
og jeg nævner det blot for at gøre opmærksom på, at vor forening er kommet ind i en epoke, hvor mange af vores
lidt ældre medlemmer ikke mere bor på
deres tidligere adresser. De kan være
flyttet til tryggere boliger eller andet.
Men ofte oplever vi, at den, der hjælper
dem med at flytte, ikke får givet vores
kasserer Jørgen Bragge (tlf. 44652425
eller 40552425) besked om den nye
adresse. Derefter bliver det så et problem for vores trofaste frivillige omdelere, der kommer ud til adressen – og
her står der så et nyt navn på døren. Vi

har jo ikke som privat forening adgang
til folkeregisterets oplysninger. Derfor
beder vi om hjælp fra familien eller
naboerne i disse tilfælde. Jeg håber,
at I vil hjælpe vores medlemmer, så
Byhornet altid kommer frem til rette

person, hvis I er pårørende eller naboer
til ældre i jeres område og ved, at disse
er medlemmer af Ballerup Historiske
Forening og normalt får Byhornet. På
forhånd tak og på gensyn i Pederstrup.
Gurli Lytzen

Mindeord
Den 25. februar 2019 døde fhv. overlæge Flemming Kobberøe Skov. Han
blev 80 år.
Flemming Skov blev uddannet som læge i 1964 og blev speciallæge i
klinisk blodtypeserologi. Han var først læge på Rigshospitalet, men i 1985
blev han overlæge i Nykøbing F. og organiserede blodbankerne i Storstrøms
Amt. Han var desuden en internationalt anerkendt forsker.
Flemming Skov var en uhyre flittig og omhyggelig slægtsforsker, og Ballerup Museum og Byhornets redaktør har haft meget glæde af hans ekspertise på området. Ofte henvender folk sig til museet og beder om hjælp til
at finde oplysninger om deres slægt, og i forbindelse med besvarelserne af
disse henvendelser har Flemming Skovs arbejde været en stor støtte. Han
var altid klar til at hjælpe og gik meget op i arbejdet, som har resulteret i
mange interessante artikler i Byhornet.
I Byhornet 2011:3 har han skrevet om, hvordan hans egen familie Nielsen
og Skov »invaderede Ballerup«. Hans bedstefar, Poul Skov, købte i 1919
Pederstrupgård, som nu danner ramme om en del af Ballerup Museum,
og hans far, Jens Kobberøe Skov, skrev sine erindringer fra Pederstrup i
foreningens jubilæumsbog »Ballerup og omegn – et tilbageblik« (1986).
Da Flemming Skov blev pensionist, var det derfor naturligt, at han sammen
med sin kone Hanne Vangsgaard flyttede til Måløv. Den sidste tid tilbragte
Flemming Skov på Plejecenter Sønderhaven.
På museet vil vi savne hans venlige, imødekommende og hjælpsomme
måde at være på og hans ekspertise som slægtsforsker. Det er et stort tab for
os, at han ikke er her mere.
Svend Jørgen Jensen
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Referat af generalforsamling
i Ballerup Historiske Forening
tirsdag den 12. marts 2019
Generalforsamlingen fandt sted i Baghuset, Sct. Jacobsvej 1, Ballerup. Til
stede var 57 medlemmer. Foreningens
formand Gurli Lytzen bød velkommen,
og en særlig velkomst til foreningens
æresmedlem Kjeld Johansen, som blev
fejret efter generalforsamlingen.
Pkt. 1: Valg af dirigent
Formanden foreslog Ole Carlsen, som
blev valgt. Han takkede for valget og
konstaterede, at generalforsamlingen
var lovlig indvarslet i henhold til vedtægterne. Der var ingen indsigelser.
Dirigenten gav herefter ordet til formanden, som aflagde bestyrelsens beretning.
Pkt. 2: Bestyrelsens beretning
ved formanden
Formanden sagde følgende: »Vi har
i Ballerup Historiske Forening haft
mange gode oplevelser sammen i året,
der er gået. Til de aktiviteter, som
foreningens bestyrelse har arrangeret
sammen med museets leder og medarbejdere, har vi haft hjælp fra super
villige medlemmer i forskellige sammenhæng. Det er f.eks. hjælp til at
flytte borde og stole, dække og pynte
kaffeborde m.m. Her har vi en en-kvindegruppe med et medlem, der er noget
helt for sig selv – nemlig BlomsterHanne. Hun pynter op med blomster
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hele året og til alle arrangementer! Tak
for det, Hanne.
For nylig fik foreningen en flot og
aktiv hjemmeside, og det var også et
hjælpende medlem, som sammen med
Svend Jørgen Jensen fik den kreeret, så
vi kan findes på nettet – tak til dig Henrik Mogensen. Det er skønt at kunne
slå op selv – og allerbedst at henvise
andre til en gennemtænkt hjemmeside!
Tak for den.
Så er der omdeling af vores læseværdige blad Byhornet, som redaktør
Svend Jørgen Jensen samler historier
og illustrationer til og bringer til trykkeren. Bladet har sandelig også helt sin
egen frivilliggruppe – omdelergruppen.
Også tak til jer. Byhornet udbringes af
disse frivillige, som nu styres af Niels
Larsen, inden for kommunegrænsen –
til udenbys og oversøiske medlemmer
sendes bladene stadig med Postnord.
Tak til alle vores hjælpere. Jer sætter vi
pris på hele året.
Samarbejdet med museet er godt og
roligt. Vi er to fra Historisk Forening,
der er valgt til Fondsbestyrelsen af
Historisk Forenings bestyrelse. Vi erfarede i dette arbejde, at der i 2018 var
kommunale tanker fremme om, at det
skulle være frivillige, der skulle drive
museet. Det reagerede gruppen af frivillige museumsmedarbejdere på i en
skriftlig protest. De enkelte medlem-

mer i fondsbestyrelsen skrev ligeledes
til
kulturudvalget/kommunalbestyrelsen.
Også vi i Ballerup Historiske
Forenings bestyrelse gjorde indsigelse
imod tankerne om, at frivillige skulle
styre og lede andre frivillige. Det vil aldrig gå! Vi har respekt for de faglige og
administrative opgaver, som skal løses
på Ballerup Museum på en ansvarlig
måde – som nu. Vi blev hørt, og det var
godt!
Vi understregede i vores indsigelse,
at den flotte samling, som fortidens balleruppere har videregivet til foreningen, og som foreningen i 2005 overdrog til museet, bør vedligeholdes og
drives af dygtige og professionelle museumsmedarbejdere. Der indleveres jo

stadig effekter, som folk tror og håber
på, at museet registrerer og passer på
med faglig ekspertise. Derfor er en
blanding af folk med faglig kunnen og
ildsjæle den bedste bemanding, man
kan have på museet!
Pederstrup er landsbyen, der holder
fast i traditionerne lokalt. Arrangementerne, der afholdes på museet er alle
gode gamle traditioner med visse variationer og nye tiltag, der understreger en
folkelig nerve.
Det oplevede vi i 2018 både til
fastelavn, i forbindelse med påske og
til høstfesten, hvor et markedseventyrteater optrådte foran en af længerne
til Pederstrupgård. Samtidig med, at
der blev solgt lækre kandiserede æbler,
havde Sofie og jeg en tombola med fine

Foreningens formand Gurli Lytzen aflægger bestyrelsens beretning. Foto: Ole
Carlsen.
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præmier doneret af lokale handlende.
Der var også gøglere på færde den dag
på det grønne område mellem Pederstrupgård og Lindbjerggård. Alt i alt
gode tiltag – og alt er planlagt og arrangeret af museet og dets frivillige, og
fra vores forening deltog en del glade
hjælpere! Ude i krydderihaven var der
salg af pesto – og man fik fortællinger
om dufte og smagsprøver på lækkerier
fra urtehaven.
Vi oplevede den samme »eventyrånd« blandet med de gamle traditioner
til julemarkedet, hvor der virkelig var
tilstrømning alle steder. Man lavede
julepynt og dekorationer, og der blev
opført en julegyserteaterforestilling på
Ryttergården. Den dag var hele Pederstrup samlet om at holde julemarked
(et samlet Pederstrup) – aktiviteter alle
steder i landsbyen! Her må jeg lige
skifte spor og tilføje:
Kommunalbestyrelsen har jo i nogle
år haft et udvalgsarbejde kørende med
titlen »Et samlet Pederstrup«. Man
ønskede fra kommunens side, at de
forskellige institutioner i Pederstrup
skulle samarbejde og koordinere arrangementerne. Men først skulle der
via et administrativt tiltag ansættes en
egnet direktør, der kunne styre disse
vilde tanker. Tanja Høper blev facilitator/direktør på Grantoftegård i december 2017 i dette projekt, og hun
har arbejdet for at lære området godt
at kende. Hun har kaldt alle til møder
på Grantoftegård, hvor vi kunne afsløre
vores kommende planer. Mette fra museet, de frivillige, beboerforeningerne
i Pederstrup, skoletjenesten, Ballerup
Historiske Forening, Frøindsamlere,
Konditorgården. Måske har jeg glemt
nogen – men ikke med vilje! På sær40

lige dage vil man i fremtiden regulere
og styre parkeringen i området, indføre fælles annoncering, forsøge at aftale hvilken slags mad, der kan købes,
og sørge for, at alle ikke udbyder de
samme lækre ting. Det er blot i sin begyndelse. Vi håber, at det vil gavne og
styrke fællesskabet i Pederstrup.
Vores arrangement med museet
omkring Søndagssalonerne var blevet så attraktivt og efterspurgt, at alt
for mange ønskede at deltage. Derfor
måtte vi flytte til et lidt større lokale, da
vi måtte sige »udsolgt« til for mange.
Det blev så flyttet til stuehuset på Ryttergården. Her kunne være ca. 20 flere
tilhørere.
Første salon i 2018 blev en fejring
af 50-året for Ungdomsoprøret i 1968.
Historiker Morten Lander Andersen
holdt foredrag om optakten og frustrationerne blandt datidens unge, der førte
til oprøret imod regeringen og de »toneangivende«. Musiker og entertainer
Øyvind Ougaard akkompagnerede
sangerinde Mette Marckmanns protestsange fra den gang og fællessangene.
Der var virkelig tryk på sangene. Nogle
børn, der legede på græsset uden for
stuehuset, holdt sig for ørerne, når de
passerede! Der var virkelig en medrivende proteststemning.
Ballerup Historiske Forening har
i det forløbne år støttet genoptrykningen af »Eventyret om de tre hvide
bjørne«, der er illustreret af storfyrstinde Olga. Den bog forventer man jo
ligger til salg i museumsbutikken!
Bjørnebogen blev præsenteret den 12.
juni ved en hyggelig reception »Picnic
i det grønne« uden for købmandsbutikken sammen med et fantastisk hæfte
»Fortællinger om krydderurterne«. De

En del af deltagerne i foreningens generalforsamling. Foto: Ole Carlsen.

frivillige havefolks formidling af viden
om planterne er nu blevet til et hæfte,
der indeholder planternes kulturhistorie, opskrifter m.m. og er illustreret af
tegne- og malegruppen i Pederstrup.
Originalerne af akvareller og tegninger
i hæftet var samtidig udstillet i Skomagerhuset. Virkelig et manifesteret
samarbejde mellem flere frivillige
grupper på museet. Flot resultat!
Ballerup Historiske Forenings bestyrelse kårede den 30. oktober 2018
kunstneren Kjeld Johansen til æresmedlem i foreningen, og i den anledning har vi valgt, at vi i aften vil hylde
ham og præsentere hans virke og trofasthed i Ballerup og i Pederstrup.
Historisk Forenings erindringstræf
»Glemmer du – så husker jeg« i Loen
i maj og i november 2018 blev til det,
man vil kalde en god og dejlig tradi-

tion. Selvom vi ikke havde annonceret,
hvem talerne var, mødte der henholdsvis 85 og 106 gæster op på en almindelig hverdag eftermiddag fra kl. 15 til
17 til en kop kaffe og et stykke hjemmebagt brød! Stemningen er bare i top
ved disse møder.
Det, der trækker, er muligheden for at
træffe nogen, man kender fra sin ungdom eller barndom, og trangen til at
høre »den gode historie« fra Ballerup
Kommune – og her vil jeg understrege,
at talerne er plukket ud, så vi lige gerne
lytter til en ven fra Måløv, Skovlunde,
Pederstrup eller Ballerup. Det styres af
Hanne Nygaard, der er vores kontaktperson på dette arrangement. Da Hanne
er født og opvokset i byen, så har hun
de bedste forudsætninger for, at vi får
spændende talere. Til jer, der ikke var
med i Loen i 2018, vil jeg fortælle, at
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tidligere borgere kommer langvejs fra
for at deltage, og alle hygger sig. Vi
havde i 2018 indbudt Gerd Belhage,
der fortalte om at være barn i Skovlunde under Anden Verdenskrig, og Gustav Blomberg, der fortalte om sin barndom i Måløv og voksenliv samme sted
– altså Mr. Måløv. Blomberg er bare så
munter at lytte til! I november fortalte
Finn Bendixen om sine forældres danseinstitutter og om sin egen karriere på
dansegulvet, og Svend Jørgen Jensen
fortalte om sine forældres sommerhus i
Skovlunde og om hans egne oplevelser
omkring det at flytte til Skovlunde. En
dejlig god familiehistorie, som mange
kunne ønske sig. Man satte sig et mål
og fuldførte opgaven – selvom det var
lidt svært at flytte et helt sommerhus!
Bestyrelsen indbyder jer til at komme
og være med i 2019 den 15. maj og den
6. november i Loen. Her vil I opleve et
erindringstræf, og I vil opleve en masse
glade mennesker på udkik efter gamle
venner.
Bestyrelsen ønsker et godt år for
museet og for Ballerup Historiske
Forening. Vi glæder os til at se jer til
alle arrangementer i Pederstrup – og
skulle I have ønsker om et bestemt
emne, vi kan opfylde, er I velkomne til
at kontakte mig!«
Der var ingen kommentarer til formandens beretning, der blev godkendt
med akklamation.
Pkt. 3: Regnskab for 2018
Jørgen Bragge gennemgik det omdelte
regnskab og oplyste, at foreningen har
i alt 258 medlemmer. Regnskabet blev
godkendt uden bemærkninger med akklamation.
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Pkt. 4: Kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent 300 kr. pr. husstand. Forslaget
blev vedtaget.
Pkt. 5: Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Pkt. 6: Valg
a. Valg af formand: Gurli Lytzen blev
genvalgt for 2 år.
b. 2 bestyrelsesmedlemmer: Jette Garder og Svend Jørgen Jensen blev genvalgt for 2 år.
c. Suppleanter til bestyrelsen: Hanne
Lind blev genvalgt, og Niels Larsen
blev nyvalgt – begge for et år.
d. 1 revisor: Birthe Olsen blev genvalgt
for 2 år.
e. 1 revisorsuppleant: Mogens Klestrup
blev nyvalgt for 1 år.
Pkt. 7: Nyt fra Ballerup Museum
ved Mette Jensen
Museumsinspektør Mette Jensen tog
udgangspunkt i museet årsrapport for
2018. Det startede med en udstilling
om Ballerups mange ansigter. Seks
flygtninge, som er kommet til Ballerup inden for de sidste år på flugt fra
krige og politisk forfølgelse, var blevet
interviewet om deres historie og deres
drømme for fremtiden. Positiv oplevelse, der mundede ud i en kagereception i det grønne på museet.
I samarbejde med KLIMA har der
været en udstilling i Skomagerhuset,
hvor man »kom bag om Skammerens
datter 2«, og her kunne man opleve
kostumer, rekvisitter m.m. fra forestillingen, som blev opført i Baltoppen
i september måned, men også ude på
museet. Der kom mange børn og vok-

sne for at se udstillingen.
Høstmarkedet stod i eventyrets tegn.
Der var teater fra Odense med mobilt
dukketeater og hønemor, der fortalte
eventyr.
I uge 7 2018 blev otte æg sat i en
rugemaskine, og det kunne følges via
livestreaming på hjemmesiden. Den 5.
marts klækkede æggene, og det blev
til tre kyllinger, hvoraf de to er blevet
voksne høns, en sort og en hvid. I år
er der sat 20 æg i rugemaskinen, og de
vil blive udklækket omkring den 25.
marts.
Bogen »Eventyret om de tre hvide
bjørne« er blevet genoptrykt, og en
gruppe frivillige har arbejdet med
at formidle historien om planterne i
krydderhaven. Det er blevet til hæftet
»Fortællinger om krydderurterne«,
som er sponsoreret af Grønt Råd i Ballerup Kommune.
Museet har fået mange genstande
blandt andet et skilt fra Måløv Kro
og et Olga-maleri, et typisk maleri af
vindueskarm med blomster på Knudsminde. Det er nu hængt op i udstillingen. Yderligere har museet modtaget
tre malerier fra Skovlunde samt Morian Hansens instruktion til en DC3’er.
Der er kommet nyt registreringssystem – SARA, som giver en del hovedbrud. Besøgstallet er faldet fra 2017
til 2018. I 2017 var besøgstallet ekstraordinært højt. Der var 22.042 gæster
og i 2018 19.915 gæster. Arrangementerne blev så populære, at for mange
mennesker mødte op, hvilket havde en
negativ konsekvens for både deltagere
og værter. Derfor har museet indført
tilmeldinger i 2018 og et max. deltagerantal på en række arrangementer.
Butikkerne køres af de frivillige, og

der købes specialvarer ind til forskellige arrangementer og højtider.
Mette sluttede med at oplyse, at
årsrapporten bliver udsendt, når den er
blevet godkendt.
Pkt. 8: Eventuelt
Der var ingen bemærkninger eller
kommentarer under eventuelt. Dirigenten Ole Carlsen takkede for god
ro og orden. Formanden takkede Ole
Carlsen for, at han sikrede, at vi kom
godt igennem dagsordenen.
Efter en kort pause begrundede formanden Gurli Lytzen, hvorfor Kjeld
Johansen var blevet udnævnt til æresmedlem, og kunstneren blev hyldet af
forsamlingen.
Aftenen sluttede med fremvisning af
to film, som blev introduceret af Svend
Jørgen Jensen. I den første film fortalte
Kjeld Johansen om sin arbejdsplads
Atlas. Den anden film var »Krigsbarn
i Skovlunde«, som Ballerup Historiske
Forening har fået produceret.
Referent
Hanne Nygaard
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NYT FRA MUSEET
I vintermånederne har vi været optaget
af erindringsindsamling vedr. Skovlundes historie samt opbygning af to
udstillinger, der begge åbnede i marts.
Den 23. juni er vi klar igen med en ny
udstilling »Kongens jagtgilde«. Med
udstillingen og andre aktiviteter vil
vi i det kommende halve år formidle
historien om kongens jagtgård i renæssancens Ballerup. Vi er også parate til
at tage hul på sommerperioden med
blandt andet rundvisninger og fire
nye aktivitetslørdage. Til museums-

samlingen har vi fået flere spændende
genstande forærende. Og i løbet af de
kommende fire måneder kan vi fejre to
runde fødselsdage.
Erindringsindsamling i Skovlunde
I februar holdt vi som en del af projektet »Byen i forandring« en meget
succesfuld erindringsindsamling med
fokus på Skovlunde Centrets historie
i Skovlunde Kulturhus. Der var stuvende fuldt i lokalet, hvor ca. 50 mennesker deltog. Arrangementet startede

Irmas personale, 1989. De to personer i hvide bluser og Irmapigekjoler var gæster.
Foto lånt af Conny Sørensen, der var førstedame i Irma i Skovlunde.
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Frederik Ganderup og hans russiske hustru Alma i Danmark, 1925. Foto: Privat
eje (udlånt af Elise Jensen).

med oplæg fra museet, hvor der i ord
og billeder blev fortalt om Skovlunde
Centret og handelslivet i byen fra år
1900 til 1980’erne. Undervejs dukkede
der nye historier op og kommentarer
til billederne fra deltagerne. Efter
oplægget blev mange siddende og
fortalte deres erindringer. Flere havde
medbragt billeder, som vi har lånt og
scannet til museets billedarkiv. De bidrag, der blev afleveret i forbindelse
med arrangementet, skal være med til
at beskrive vores nyere lokale historie
med fokus på livet i forstaden og bydelenes udvikling i perioden 1950–1990.
Udstillingsåbning
Søndag den 17. marts åbnede vi udstillingen »Champignon og blomsterløg« ved en reception. Alice Nørhede,

der har foræret det materiale, der ligger
til grund for udstillingen, holdt tale og
klippede den røde snor til udstillingen
over. Udstillingen, der kan ses til og
med søndag en 9. juni i Skomagerhuset, handler om det familiedrevne
gartneri på Jonstrupvej i Ballerup,
hvor familien Paulsen fra 1930’erne til
1960’erne producerede grøntsager og
blomsterløg.
Russiske skæbner
I marts åbnede vi døren til udstillingen »Russiske skæbner«. Størstedelen
af udstillingen er udarbejdet og lånt af
Kulturcentret Assistens på Nørrebro.
I udstillingen findes også historier
om nogle af de danskere, der drog mod
Rusland i slutningen af 1800-tallet, og
som senere vendte tilbage til Danmark
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som følge af den russiske revolution i
1917. Disse historier har museet selv
udarbejdet.
Elise Jensen fra Måløv har fortalt
Ballerup Museum historien om sin
far Frederik Ganderup, der rejste til
Rusland i 1907. Frederik blev født i
Sønderjylland i 1886. Som ung havde
han været på valsen i Europa. Hans
bror Oluf var tidligere immigreret til
Rusland, hvor han først boede i Moskva og senere rejste videre til Sibirien.
Broderen ernærede sig ved mejeri- og
klædefabriksdrift i området omkring
Omsk. Oluf manglede arbejdskraft,
og han inviterede derfor Frederik til at
komme til Rusland og arbejde.
I Sibirien mødte Frederik en lokal
kvinde, der hed Alma, som han giftede sig med. Brødrene rejste tilbage til
Danmark i perioden 1921–23. Præcis
hvornår de rejste vides ikke. Med sig
på rejsen til Danmark, der foregik med
tog, medbragte de et dannebrogsflag,
der skulle sikre dem på den farefulde
færd ud af Rusland. Flaget havde de
syet i hånden af gamle stofstykker.
Danskere var vellidte i Rusland på
grund af deres arbejde med vigtige
områder som f.eks. mejeridrift og infrastruktur. Flaget er udstillet sammen
med en række dokumenter, rubelsedler
og fotografier.
Kongens jagt
Fra juni fortæller vi gennem forskellige
formidlingsformer historien om kongens jagtgård i 1500-tallets Ballerup.
Christian 4. (1577–1648) og hans
far Frederik 2. (1534–88) havde en
jagtgård i Ballerup. Jagtgården lå i det
område, hvor Ballerup Rådhus ligger i
dag.
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Skuespillere fra Skuespilskompagniet
medvirker i renæssancekostumer ved
årets høstmarked.

I skovene drev Frederik 2. jagt på
vildsvin og kronhjort og på de flade
strækninger på ræv, hare og fasan.
Efter hans død i 1588 overtog sønnen Christian 4. jagten. Efter jagterne
blev der ædt og drukket. For de lokale
bønder gav kongens jagt travlhed. De
mange folk og heste, der fulgte med
kongen, skulle have mad og drikke, og
bønderne skulle være med til at jage
vildtet træt, så kongen kunne springe af
hesten, sætte det royale jagtspyd i dyret
og høste æren for en vellykket jagt.
Den sidste gang, Christian 4. besøgte
jagtgården, var i 1642. Samme år fik
fæsteren Morten Ibsen tilladelse til at
drive kro på stedet.
Fra søndag den 23. juni og frem til
jul viser vi udstillingen »Kongens jagtgilde« i Skomagerhuset. Med udgangspunkt i historien om kongens jagtgård i 1500-tallets Ballerup fortæller
udstillingen gennem et veldækket og
stemningsfuldt skuebord om kongens
jagt i Hareskoven, mad, spisevaner,
selviscenesættelse og forskel mellem
bonde og adel i renæssancen.

Til årets høstmarked i Pederstrup
søndag den 1. september er temaet
også kongens jagt. Som en del af
markedet inviterer museet sammen
med Skoletjenesten Pederstrup nemlig til kongens jagt på plænerne bag
Ryttergården. Her kan man få fornemmelsen af, hvordan det foregik, når
kongen var på jagt i Hareskoven og
holdt gilde på jagtgården i 1500-tallets
Ballerup. Til dagen har vi blandt andet
hyret en falkonér, der laver fugleshow,
samt seks adelsmænd fra Skuespilskompagniet, der holder fægteskole og
agerer på pladsen hele dagen. I løbet af
efterårssæsonen planlægger vi desuden
flere aktiviteter inden for temaet.
Sommerlørdage og rundvisninger
Som et nyt tiltag holder museet åbent
første lørdag i måneden kl. 13-16 i
sommerperioden med forskellige aktiviteter. Det drejer sig om i alt fire
lørdage i perioden fra maj til august.
Vi byder blandt andet på lokalhistorisk
biograf og Smededag.
Traditionen tro er der igen i år mulighed for at følge med på sommerrundvisninger hver onsdag formiddag
i skolesommerferien. Rundvisningerne
er gratis, men husk at tilmelde dig. Se
program for sommerlørdage, rundvisninger og tilmelding på museets hjemmeside: www.ballerupmuseum.dk
Nye genstande til samlingen
Museet har i vinter- og forårsmånederne modtaget en række nye genstande til samlingen. Ballerup Kunstforening har foræret museet et maleri,
der forestiller Skovlunde Station. Maleriet er malet i 1947 af Carlo Jacobsen. Carlo Jacobsen var teatermaler og

lavede dekorationer til stumfilm i mellemkrigstiden. Han boede i en periode
i Gl. Skovlunde. Maleriet, der indtil
overdragelsen hang i Skovlunde Kulturhus, er nu sendt til en konservator
hos Bevaring Sjælland. Når det vender
tilbage, planlægger vi et lille udstillingsspot med og om maleriet.
Af en privat giver har vi fået en russisk dukke forærende. Givers morfar
Ejnar Bischoff var forvalter på Knudsminde fra 1930–36. Ejnar var gift med
Else og sammen fik de to børn Kirsten
og Niels. Kirsten er givers mor. Kirsten, der blev født i 1930, fik dukken
forærende som gave af storfyrstinde
Olga. Dukken er bygget op over en
bøjle, og det er sandsynligvis Olga

Den russiske dukke, der sandsynligvis
er lavet af storfyrstinde Olga. Foto:
Mette Jensen.
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årene til glæde for os alle tegnet og
malet mange smukke motiver fra Ballerupområdet og museet.
Frivillig medarbejder Henning Petersen fylder 70 år den 11. september.
Henning er en del af registreringsgruppen, der tager sig af at registrere genstande og billeder i museets samling.
Han er desuden en del af den lille
tegne- og malegruppe, der mødes hver
torsdag formiddag på museet. Gruppen er blevet til på initiativ af Kjeld
Johansen. Vi nyder godt at gruppens
motiver fra udstillinger og haver
f.eks. har gruppen tegnet krydderurterne i krydder- og dufthaven til hæftet
»Fortællinger om krydderurterne«.
Museet ønsker de to fødselarer et
stort tillykke med de runde dage!
Knudsmindes forpagter Ejnar Bischoff
med datteren Kirsten på armen.

selv, der har lavet den. Dukken er skrøbelig og skal til en konservator. Den er
derfor ikke udstillet.
Vores lokale tegner Kjeld Johansen
har doneret en række skitsebøger og
akvareller til museet. Skitsebøgerne
indeholder tegninger fra lokalområdet
og museet, genstande fra samlingen og
bygningerne. Akvarellerne er med motiver af bygningerne og Pederstrup. Vi
er meget glade for donationen. Tusind
tak Kjeld!
Runde dage
Vi kan fejre to runde dage i den kommende periode. Kjeld Johansen fylder
90 år den 16. juli. Kjeld har gennem
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Årsrapport 2018
Husk at læse årsrapport 2018. Årsrapporten, der i ord, billeder og tal
fortæller om 2018 på Ballerup Museum, kan læses via hjemmesiden og
hentes på tryk i hovedindgangen på
Pederstrupgård.
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