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Forord 

Det er med stor glæde, at foreningen igen i år har mulighed for at udsende den traditionelle 
årbog. Nu for 34. gang og lige så flot som de foregående år. Det er mange historier at fortælle 
om livet i Gladsaxe, og hvis du har en god historie, som bør fortælles, hører vi gerne fra dig. 

I sne og slud skal posten ud, lyder det i en af sangene fra en julekalender for år tilbage. Det 
skulle den også i Bagsværd, og det vil Finn Malm fortælle noget om. Før i tiden var Gladsaxes 
landsbyer ikke store, men nok til at have eget posthus. Det var vel også begrænset, hvor meget 
der blev skrevet. Dette bliver fortalt gennem breve, postkort og stempler. 

Buddinge Trælasthandel lå i kommunen i mange år, indtil den lukkede i 2008. Den startede 
med frøavl og dyrkning af maltbyg og sluttede som moderne byggemarked. Ole Gabrielsen 
var den, der lukkede og slukkede, og har skrevet en spændende virksomhedshistorie. 

De frivillige foreninger og klubber har der før været skrevet om, men denne gang er det om 
FDFs historie i Gladsaxe. Ved starten i 1902 var det kun for drenge, men i 1951 kunne piger 
også komme med. Eva Malin fra Gladsaxe Byarkiv har talt med tidligere og nuværende med
lemmer og fået en flot historie ud af dette. 

En tilbageværende tradition er "Året der gik", som Jens Mortensen tager sig af. Han "løber" 
de lokale blade og hjemmesider igennem og plukker ud, hvad han syntes, det er interessant at 
fortælle om. 

Bestyrelsen har også valgt at indrykke en omtale og fotos af tidligere udsendte årbøger, så 
medlemmerne og andre interesserede har mulighed for at anskaffe sig lige den bog, der har 
den artikel, de har interesse i at læse om. 

En stor tak skal lyde til bidragsyderne og til Gladsaxe Kommune. Uden støtte herfra havde vi 
ikke mulighed for at lave årbogen. Men denne kulturarv skal jo også redigeres og trykkes, og 
her skal Erik Starup have en stor tak for det arbejde, han udfører som redaktør og tilrettelæg
ger af årbogen. 

Arne Fogt 
Formand 
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POSTEN I GLADSAXE. BAGSVÆRD 

Bagsværd havde ikke eget postkontor men var fra 1771 og frem til 1 .8 .1859 underlagt 
Lyngby's postkontor og det 's private postbude. 

Lyngby's første stempel, et ANT IIb blev 
efter reparation i juli 1854 til et ANT III. 

Det blev anvendt til april 1863 

Ultimo oktober 1852 fik Lyngby ligesom andre byer nye annullerings stempler med nummer. 
Lyngby fik nr. 39. 

Landsportobrev fra Gladsaxe og Herløvs sogneforstanderskab til Frederiksberg 2l.9.1855. 

Brev fra Gladsaxe og Herløv's sogneforstanderskab den 21.9.1855. 



Posten i Gladsaxe 
Af: Finn Malm 

Bagsværd fra gammel tid er det så som så at komme 
i gang med at fortælle om, idet Gladsaxe's enkelte 
landsbyer ikke var store nok til at have eget post
hus og så var det heller ikke almindeligt at "bebo
erne" i Bagsværd sendte breve. 

Fra 1771 og frem til 1.8.1859 blev Bagsværd 
postrnæssigt betjent af Lyngby's private postbude. 

I august 1859 etableredes en daglig fast postrute 
med dagvogn fra Farum via Bagsværd kro til 
Købmagergade's postkontor. Allerede 1.10. samme 
år blev ruten skåret ned til 3 gange om ugen nem
lig fra Bagsværd mandag, onsdag og lørdag. 

Den 1.9.1868 overtages Bagsværd kro af gæstgiver 
P Pedersen og samtidig starter han jobbet som brev-

Brev fra gårdmand Jens Sørensen, Bagsværd skrevet torsdag 25.7.1860 og afsendt med dagvognen lørdag 27.7.1860 til 
Købmagergades postkontor, hvor brevet forsynes med håndskrevet Bagsværd af hensyn til Evt. returnering og stemples og 
videresendes med fodposten til Skindergade i København. 
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Brev fra Gladsaxe og Herløvs sogneråd den 20.9.1874 til 
København 

j 
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Bagsværd station med postkassen i gavlen. 
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samler, der både modtager og afsender posten fra 
Dagvognen. Denne funktion har han kun til 30.6. 
1871 hvor Bagsværd igen lægges ind under Lyngby, 
som har en landpost ved navn Adam Bruun, som 
henter og bringer post til Bagsværd kro via sin dag
lige rute fra Lyngby via skolelæreren i Virum, møl
leren i Frederiksdal, en gårdejer i Kollekolle, skole
læreren i Lille Værløse og kroejeren i Bagsværd. 

Først i 1878 opsættes postkasser ved Stralsund og 
ved Bagsværd kro og disse tømmes af Adam Bruun 
fra Lyngby. 

Men så den 19.4.1906 åbnes jernbanen København 
L via Buddinge og Bagsværd til Slangerup og pr. 
1.5.1906 får Bagsværd eget brevsamlingssted og 
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poststempel, nemlig stjernestemplet, som dog kun 
bruges i 4 måneder. Derefter tages det velkendte 
brotypestempel i brug. 

Bagsværd asylmærket var et velgør
enheds mærke som i lighed med 
julemærket blev anvendt på breve 
som støtte til Gladsaxe 's første 

børneinstitution beliggende på Bagsværd Hoved
gade som nabo til den senere Bagsværd skole. 

Den 21.2.1949 får Bagsværd et rigtigt postkontor 
med tjenestemandsansat postmester og flytter til 
Til Jernbanen 14 i en af de tiloversblevne tysker
barakker, som var blevet brugt til at huse de mange 
flygtninge, der kom til Danmark sidst i 1944 og i 
starten af 1945. Men Bagsværd voksede og den 
2.12.1958 flytter Postkontoret til Bagsværd Torv 8. 

Den 3.1 .1965 går det galt for en postbil, der i glat 
føre torpederer en lysmast på Bagsværd Hovedgade 

r"Ir . ~ .1"Jr.:l) . CJ -' us . Al d _<.4 h 0 ilr 
ershvl.l evej 23B ' 

Bagsværd 

DENMARK 

, 
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~~ Post 

December 1993 

I forbindelse med afsked af en medarbejder har 

vi desværre konstateC'et at vedkol'llPl.ende i decem

ber øAned 1992 har gemt post i sit garderobeskab. 

-;. Vi fremsender vedlagt.e forsendelse/r til Deta med 

godt eet åre forsinkelse hvilket vi meget bekla

ger, da posten jo ikke har samme betydning efter 

så lang tid. 

Vi er på Bagsværd Postkontor kede af det skete 

og vi beklager de ulemper og den ulejlighed Bom 

sagen har medført for DelU. 

Vi ønsker Dem en glædelig jul samt et godt nytår. 

M-:J~rn 
JY~J 

Ke ld Brodersen/postbes tyrer 
Æi& 

I 

I 

I 
I 

I 

i 
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3 breve til Aldershvilevej med undskyldning fra over
postmesteren. 

og bryder i brand. Brevene er under transporten 
bundet sammen med snore i store stakke og ved 
branden blev mange af brevene kun svedet i kan
ten. Derfor kunne modtageren af brevene findes og 
få overbragt dem om end de var i en lidt skadet 
tilstand. 

Værebroparkens mange beboere fik eget post
indleveringssted 6.5.1968 men det blev senere ned
lagt i 1996. I 2007 genopstod det som postbutik i 
det lokale supermarked. 

lO 

Der var beboere i Bagsværd der manglede julekort 
fra familie og venner op til julen 1992. De kom dog 
med et års forsinkelse idet et postbud ved sin af
sked fik åbnet sit garderobeskab, der var fyldt op 
med gemte julekort til modtagere i Bagsværd. 

Gladsaxe var i mange år vært for mesterskaber i ro
ning på Bagsværd sø og i den forbindelse blev der 
af postvæsenet fremstillet et specialstempel til euro
pamesterskabet 12.8.1953. Også Bagsværd fri
mærkeklub fik i forbindelse med juniordagen 
8.4.1972 et specialstempeJ. 

Bagsværd postkontor blev omdannet til en post
butik i det lokale supermarked 19.11.2007. 

Første gang man hører noget postmæssigt om Bud
dinge er i 1862 da overpostmester Carstenschiold 
på Købmagergades postkontor fik ansat gårdmand 
J ørgen Nielsen som brevsamler i Buddinge fra 
1.7.1862 at regne. Hovedlandevejen fra København 
til Bagsværd gik jo ad den nuværende Søborg Ho
vedgade - den nuværende Buddingevej og ad nu
værende Gammelmosevej til Bagsværd Hovedgade. 

Så det må vel antages at Jørgen Nielsen boede på 
Buddingevej nær Buddinge landsby. Der kendes ikke 
p. t. postforsendelser, der har været gennem Jørgen 
Nielsen's hænder. Ligesom Brevsamleren i Bag
sværd blev også Jørgen Nielsen opsagt 30.6.1871. 

På samme tid som Bagsværd 1.5.1906 blev Bud
dinge station åbnet som postindleveringssted med 
ejet poststempel nemlig stjernestemplet, som kun 
anvendes til 1.12.1906 da det kendte brotype
stempel tages i brug. 

Posten i Gladsaxe 



Posten i Gladsaxe 

POSTEN I GLADSAXE. BAGSVÆRD 

Europamesterskaber i roning og fiimærkeudstillinger for juniorer 
skaffede Bagsværd sine 2 speciaIstempler. 

J /I .Fn d n ) 5 PlC 

,./ 

FOR DAIIUARKS JUNIORER ,m 

Europamesterskabet den 12.8.1953 ogjuniordagen 8.4. og 9.4.1972. 

I 

l 
i 
l· 

~.,~~o;r~.-.. ~...-:r .... ~Jt 
., 
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Stemplerne. 
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Buddinge Trælasthandel 
Det startede med frøavl og dyrkning af maltbyg, og endte med at blive 
et moderne Byggemarked, der nu er gået over i historien 

Af: Ole Gabrielsen 

Den 31. juli 2008 er for nogle bare en dato. Men for 
mig og min familie er det en helt særlig dag. Og en 
begivenhed der er værd at huske. 

Denne dag blev sidste arbejdsdag i en af Gladsaxe 
Kommunes gamle virksomheder. Da jeg låste por
ten for sidste gang, var det et farvel til Buddinge 
Trælasthandel som havde været min arbejdsplads i 
over 40 år. Det blev mig som den kun 3. og sidste 
ejer der tog beslutningen, lukkede og solgte det 
netop moderniserede byggemarked. 

Landmand, frø
av ler, trælast
handler, politiker 
og borgmester
kandidat Hans 
Christoffersen 

Adressen Buddingevej 272-278 beliggende på ma
trikel nr. lSf blev rammen om 87 års spændende 
lokalhistorie. 

Historien om en trælasthandel, startet af en af by
ens mest modige og driftigste mænd frøavler og 
landmand Hans Christoffersen blev afsluttet af mig 
Ole Gabrielsen, som gerne her fortæller historien 
om Buddinge Trælast som jeg husker den og har 
fået den fortalt gennem årerne. 

Initiativet til at starte en trælasthandel i Buddinge 
tog agronom Hans Christoffersen født i Borre på 
Møn 20 . september 1888. Oprindeligt var han 
landmandsuddannet på Møn, inden han med sin 
uddannelse som bagage drog til København og tog 
job på Løjtegård på Amager. Netop ejeren af Løjte
gård på Amager havde i en årrække haft tætte rela
tioner til de store gårdbesiddere i Gladsaxe, Bud
dinge og Mørkhøj. Hans Christoffersen havde hørt 
om Gladsaxe, da han forlod Amager i 1917 og ryk
kede til kommunen, hvor han tog ansættelse som 
forpagter og dermed korn til at stå for driften på de 
store gårde Gladsaxegård og Grønnegård de næste 
4 år. 

Købte sit eget jordstykke i Buddinge i 1921 

Ansættelserne som forpagter på disse store gårde 
havde givet Hans Christoffersen muligheden for at 
lægge til side og spare så meget op, at han med sin 
baggrund som agronom og frøavler, kunne få fo-
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den under eget bord. Hans Christoffersen blev selv
stændig landmand, i 1921 da han køber matr. m. 
15f beliggende på Frederiksborgvej i Buddinge tæt 
ved Buddinge Station. Her fik han som genbo an
lægsgartner Christian Sørensen der ejede matt. m. 
15h. Christian Sørensen drev anlægsgartneri i Bud
dinge men boede privat i Gentofte til han i 1918 
besluttede sig for, at bygge en pragtvilla på gartneri
grunden ved Frederiksborgvej. En villa den dengang 
32 år gamle Hans Christoffersen 3 år senere i 1921 
købte sammen med den tilhørende grund. 

Villaen på Buddingevej 

Villaen set fra hovedindgangen mod øst ud til Buddingevej 
i 1956. 

Det var en fantastisk pragtvilla anlægsgartner Chri
stian Sørensen lod opføre i 1918 på Frederiksborg
vej - vejen blev senere i 1926 til Buddingevej og fik 
husnummer 272-278. De høje numre forklares ved 
a t Buddingevej i 1926 startede i Lyngby med de små 
husnumre og sluttede med sidste og højeste num
mer ved Gladsaxe Kirke hvor Gladsaxe Mejeri havde 
adresse Buddingevej 539. 

Villaen blev bygget i 1918 på hovedlandevejen der 
var forbindelsen fra København gennem Søborg og 
Buddinge til Bagsværd og videre til Frederiksborg 
Slot i Hillerød. Tæt på den nye Buddinge Station fra 
1906. Efter datidens forhold var det en kæmpe her
skabsvilla på 360 kvadratmeter med kælder, stue, 1. 
sal og loft, hvor der var indrettet pigeværelse. Sene
re blev der yderligere bygget til med både havestue 
og en ny knast på til indgang. 

Ved et tryk på ringe knappen i stuen kunne man 
hurtig tilkalde pigen der boede på kvisten. Vores fa
milie flyttede ind i 1975 og blev villaens sidste be
boere da vi forlod den i 1997. Jeg gemmer stadig de 
gamle bygningstegninger, hvoraf det fremgår at 
anlægsgartner Christian Sørensen var bygherre og 
opførte villaen i 1918. Da vi på et tidspunkt gravede 
på grunden for at snuppe endnu et stykke af villa
haven til en ny udvidelse for at skaffe plads til at 
indrette en ny betonplads, dukkede der en mase 
gamle potteskår op af jorden fra tiden før 1921 da 
arealet blev brugt som gartneri. 

Byggeriet tager fat i Gladsaxe & Buddinge 
Landmand og frøavler Hans Christoffersen produ
cerede i 1921 maltbyg og leverede bl.a. til 
ølproduktionen på Carlsberg. Hans Christoffersens 
datter har fortalt, at han ved siden af sit landbrug 
tillige var rejsende i frø, hvor hans arbejdsområde 
var salg i Sverige og Danmark. 

Buddinge Trælasthandel 



I perioden efter 1. verdenskrig omkring år 1920 
bygger man for første gang offentlige sociale bebo
elsesejendomme i Gladsaxe som arbejderboligerne 
på Søborg Hovedgade (Frederiksborgvej) og på 
Mosevej ved Gladsaxevej. Små lejligheder til fat
tige familier. Arbejdsløsheden var jo stor efter 1. 
verdenskrig der sluttede i 1918. Et godt byggeri som 
stadig kan ses på Mosevej. Byggeriet på Frederiks
borgvej blev revet ned til fordel for Buddinge Skole. 
Netop i den periode var kommunen i gang med at 
udbygge Gladsaxe, Buddinge og Søborg. Gode ven
ner der kendte Hans Christoffersens vilje til at føre 
sine tanker og planer ud i livet foreslog ham, da en 
eksisterende tømmerplads lukkede, at starte en 
moderne trælasthandel. Det skulle viste sig det blev 
en rigtig god ide med alt det nye byggeri, der blev 
sat i gang. Det blev grundlaget for starten af Bud
dinge Trælasthandel i 1926. 

Drev den nye trælasthandel men solgte stadig frø 
Den 25. juni 1926 oprandt dagen da landmanden 
og frøavleren Hans Christoffersen kunne slå por
tene op til den nye tømmerhandel med privat
boligen beliggende i et hjørne af den meget store 
grund. Og med telefonnummer 411. Trods den nye 
tømmerplads fortsatte Hans Christoffersen med at 
rejse rundt i Sydsverige. Tørnmerhandelen den kla
rede fruen sammen med de 3 døtre. ja, det gik så 
godt at fruen og døtrene gik i gang med at udvide 
og starte det nye nødvendige byggeri med en ny 
lade og indretningen, mens Hans Christoffersen 
stadig rejste rundt og solgte frø. De mange besøg i 
Sydsverige for at sælge frø bragte ham i kontakt 
med flere svenske små savværker, hvor han købte 
træ op, som han fik sendt til Buddinge Station. Her 
kunne familien sammen med en enkelt medarbej
der så få tjansen med at tømme de tæt læssede bane
vogne. Køre det hjem og stablede det ind på lageret 
i laden på trælasthandelen. 

Buddinge Trælasthandel 

Hans Christoffersen og familien fik en god start 
Jeg fandt et årsregnskab eller dele af et regnskab på 
loftet i villaen, da vi var flyttet ind. Godt gemt væk 
på loftrummet over pigeværelset. Her kunne jeg se, 
at man dengang købte en hel jernbanevogn af gan
gen med lægter. I alt 40 kubikmeter for ca. 2.000,00 
kroner. Et gigantisk beløb og en stor investering i 
slutningen af 1920' erne. 

Hans Christoffersen var villig til at investere, og i 
almindelighed en meget driftig herre, så et indkøb 
eller en investering på 2.000,00 kr. var ikke ualmin
delig. Når træet så var læsset af togvognene og kørt 
den korte vej til tømmerpladsen skulle træet stab
les op og tørre på lageret i op til 2 år efter indkøb før 
det var klar til videresalg. 

Der blev også tid til en politisk karriere der endte 
som borgmesterkandidat ved valget i 1958 
Men der var andre interesser der skulle plejes. Hans 
Christoffersen havde fra sine unge dage bekendt sig 
til partiet venstre, der i 1946 valgte ham ind i sog
nerådet i Gladsaxe. Samtidig stillede han op som 
partiets kandidat til folketingsvalgene. 

Han bliver første gang valgt til sognerådet i 1946, 
men fik ikke genvalg i 1950-1954. Hans Christoffer
sen kom dog tilbage og blev valgt igen til perioden 
1954-1958. Og perioden 1958-1962. Ved valget i 
1958 havde han så mange venstrevælgere bag sig, 
at han kunne trække endnu en venstremand med 
ind i den nye kommunalbestyrelse. 

I en periode så det ud til at han skulle blive 
Gladsaxes nye borgmester i 1958. Her havde de 
borgerlige efter mange år et flertal. Blandt andet 
fordi den radikale Hans Nielsen op til valget pe
gede på de borgerlige og specielt på Hans 
Christoffersen som borgmester. Men de konserva
tives Jørgen Jørgensen ville absolut ikke støtte en 
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venstre borgmester og så det blev i stedet, som alle 
ved, socialdemokraten Erhard Jacobsen der blev 
valgt som Gladsaxes borgmester i 1958. Mens han 
passede det politiske arbejde havde Hans 
Christoffersen overladt ansvaret for tømmer
handelen til sin bestyrerIforvalter der passede den 
daglige drift. Hans Christoffersen stoppede i kom
munalbestyrelsen et år før tid i 1961 i en alder af 73 
år og overlod sin plads i kommunalbestyrelsen til 
sin suppleant Else Hansen. 

Mens Hans Christoffersen sad i kommunalbesty
relsen besluttede kommunen udvidelsen af 
Buddingevej til Ringvej. Det betød at man måtte 
droppe stopsignalerne og togoverskæringen. I ste
det kom den nye jernbanebro over Buddingevej ved 
Buddinge Station. Byggeriet betød endvidere, at et 
stort areal ud til den nye Ringvej krævede en eks
propriation af en del af Buddinge Trælasthandels 
grund. En beslutning som Hans Christoffersen ikke 
kunne være uvidende om. Han nåede dog lige, kort 

De tre røde boligblokke Buddinge Park i Baggrunden byggede Aage Hansen på et grundareal han købte af Hans Christoffer
sen før krigen. (Foto: Kaj Bonne Mortensen 2008). 

16 Buddinge Trælasthandel 



før beslutningen, at udvide Buddinge Trælast med 
en ny isenkramforretning ud mod Buddingevej . 
Bygget i elementer, fornuftigt samlet med storm
kroge. Da ekspropriationen kom, fik Hans 
Christoffersen naturligvis sin erstatning for det eks
proprierede areal og sin isenkrambygning. Bygnin
gen blev dog ikke skrottet eller revet ned, men blot 
skilt ad, læsset på en blokvogn og flyttet til datte
rens adresse på Rolf Krakes Alle. Hans Christoffer
sen sælger tømmerhandelen til Aage Hansen 2. 
september 1962 og flytter til Hellerup i en alder af 
74 år. 

Den nye ejer Aage Hansen kom fra O. Nielsens 
tømmerhandel i Gentofte 
Det var ellers lagt op til at den ene af Hans Chri
stoffersens døtre skulle drive Trælastfirmaet videre 
sammen med familien. Men ægtemanden fik uven
tet et hjertetilfælde og datteren måtte sige fra. Hur
tigt skulle Hans Christoffersen derfor finde en ny 
ejer og valget faldt på Aage Hansen der havde den 
nødvendige erfaring og heldig hurtigt sagde ja til 
at købte Buddinge Trælasthandel. 

Aage Hansen kom til at drive trælasthandelen de 
næste 10 år. Tilbuddet kom på et for Aage Hansen 
godt tidspunkt. Han bestred et job som prokurist 
hos O. Nielsen der var ejer afTømmerhandelen der 
lå i Gentoftegade bag Gentofte Bio, hvor Super
Brugsen i dag har forretning. Hele hjørneejendom
men med boligkomplekset og biografen var ejet af 
O. Nielsen der foruden ejendommen og tømmer
handelen også drev købmandsforretning. 

Det var en opstået uenighed om udstykningen af 
konsortiet O. Nielsens i Gentoftegade der fik Aage 
Hansen til at søge nye græsgange og takke ja til 
købet af Buddinge Trælasthandel. Aage Hansen 
havde godt nok fået et tilbud om at forpagte O. Niel
sens Tømmerhandel i Gentoftegade, men køb-
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mandsforretningen blev han ikke tilbudt. Den blev 
separat forpagtet bort til købmand Rasmussen. Det 
blev for meget for var Aage Hansen og ikke det han 
var stillet i udsigt. 

Aage Hansen og Hans Christoffersen kendte hin
anden godt i forvejen og havde lavet forretninger 
før. Aage Hansen havde blandt andet tidligere købt 
det jordstykke bag trælasthandelen på Klausdals
brovej, hvor senere de tre store røde vinkel ejen
domme Buddinge Park med 75 lejligheder blev op
ført og færdigbygget under krigen. Ejendommene 
er i dag andelsboliger. Dengang han byggede Bud
dinge Park anede Aage Hansen ikke han mange år 
senere skulle blive ejer af Buddinge Trælasthandel 
og slet ikke, at den unge mand som han ansatte 
som forvalter 1. maj 1968, skulle blive den kommen
de og sidste ejer af trælasthandelen. 

Der var mange kendte trælasthandler i Gladsaxe 
Da Aage Hansen kom til Gladsaxe var der mange 
store veldrevne trælasthandlere så konkurrencen var 
stor. Blandt de store kolleger/konkurrenter var Træ
lasthandelen Kiær på 0strnarken, der nu har nav
net Søborg Tømmerhandel. Den var ejet af Kiærs 
efterfølger. En udflyttet afdeling fra den store tøm
merhandel Harald Kiær i København, hvis søn star
tede op for at prøve kræfter med det hastigt vok
sende Gladsaxe. På Tobaksvejen lå Byggeriets Træ
lasthandel ejet af Aage V. Jensen, hvor nu Teknisk 
skole er beliggende. En adresse hvor senere typehus
firmaet og tømmerhandler Johannes Christensen 
boede. Det var her de berømte præfabrikerede ty
pehuse blev produceret. Aage V. Jensen byggede 
senere i Gladsaxe bl.a. Buddinge Centeret og det 
ene Højhus i Bagsværd. På Hjørnet af Søborg Ho
vedgade og Christianehøj lå Rasborg Tømmerhan
del. En stor tømmerhandel med flere filialer bl.a. i 
Virum og Nærum. Kommunen købte ejendommen 
og her blev kommunens første motorcenter for de 
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unge etableret indtil det hele blev revet ned da den 
ny Buddinge skole blev bygget. Så var der Jeppes
ens Sawærk på Gladsaxevej med sine bjælkehuse 
udstilling af sommerhuse på Søborghus Alle. 
Løvtræs-Sawærke & K. Torp Olsen på Gladsaxevej 
og Rosenkæret, Hareskov Tømmerhandel og Bag
sværd Trælasthandel. 

Drømmen om at blive min egen herre 
Det blev altså mig og familien Gabrielsen der som 
3. ejer blev dem der lukkede og slukkede den 31. 
juli 2008. efter mere end 40 år på Buddinge Træ
lasthandel. Derved afsluttede et langt og vigtigt 
erhvervskapitel i Gladsaxes historie. Jeg var deri
mod aldrig selv i tvivl om hvad der skulle til for at 
opfylde drømmen om blive min egen herre da jeg 
startede. Masser af arbejdstimer. En stor portion held. 
Og ikke mindst et godt bagland med en familie der 
altid stod klar til at bakke "chefen" op. Men hvem 
var jeg egentlig? Hvem var det som Aage Hansen 
ansatte 40 år tidligere den 1. maj 1968? 

Jeg blev født 14. juni 1945. Voksede op i Hørsholm, 
gik på Hørsholm skole hvorfra jeg tog mellemskole
eksamen, som halvdelen af alle unge fik med sig 
videre ud i livet. 

Efter skoletiden gik turen videre. J eg valgte en han
delsuddannelse som trælastmand på Hørsholm 
Sawærk og Trælasthandel. En læreplads der alle
rede 3 måneder senere blev byttet ud med en vide
reuddannelse på et sawærk i Ratvig ved Mora i Sve
rige tæt på Siljansøen. Som næsten alle andre unge 
mænd kaldte værnepligten. Den blev aftjente på 14 
måneder som menig på Høvelte Kaserne i Danske 
Livregiment. 

Efter militær*nesten der sluttede 31.12.1967 star
ter jeg så igen i et nyt job i Lyngby hos Johannes 
Fog 1. januar 1968. Mens jeg var ansat hos Fog blev 

jeg kontaktet af min gamle lærerrnester Per Bruun 
fra Hørsholm, der havde hørt at Aage Hansen i 
Buddinge Trælast stod og manglede en forvalter. Den 
tidligere forvalter havde forladt firmaet meget hur
tigt og som rygtet fortalte smidt ud med 180 km i 
timen. 

Per Bruhn bad mig om at ringe til Aage Hansen, 
der havde et sikkert job til mig. Det var lige sidst i 
marts måned 1968. Da jeg blev ansat hos Johs. Fog 
i Lyngby 3 måneder tidligere var det lidt af en gen
nemgangslejr eller rettere et aktivt uddannelsessted 
hvorfra efterspørgslen efter uddannet personale var 
meget stor. Folk var typisk kun ansat et halvt eller 
helt år ad gangen, før de fik et godt tilbud udefra. 
Og så var det bare om at komme videre. Men jeg 
havde et særligt problem. Da jeg blev ansat efter 
min værnepligt, fik jeg at vide, at man gerne ville 
ansætte mig. Men jeg måtte garantere at jeg ville 

Villaen blev rammen om Inges og mit liv fra 1975 til 1997. 
(Foto: Kaj Bonne Mortensen) 
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blive i længere periode. Hvilket jeg naturligvis lo
vede. Jeg skulle nok blive. Mig kunne Johannes Fog 
i hvert fald roligt regne med. Med det løfte havde 
jeg det utroligt dårligt, da jeg tog ud og snakkede 
med Aage Hansen i Buddinge Trælast efter kun 3 
måneders ansættelse hos Johannes Fog i Lyngby. 
Aage Hansen var dog så fair at han ringede til min 
gamle chef Falkenberg hos Johs. Fog og talte med 
ham ikke mindst om det løfte jeg havde givet. Et 
løfte som jeg ved mødet havde orienteret Aage 
Hansen om. Alt gik nu hurtigt i orden og jeg kunne 
starte i mit nye job som forvalter den 1. maj 1968 i 
Buddinge Trælast. 

Jeg havde nogle år før i 1964 mødt min senere kone 
Inge der var fra Hørsholm og uddannet damefrisør. 
Vi var blevet gift og sammen havde vi sønnen Kim 
født i 1966, da vi kom til Buddinge, Senere kom 
Tina i 1969 og Lars i 1973. Så vi var en stor familie 
da vi 7 år senere selv købte Buddinge Trælast 1. ja
nuar 1975. På nogle rigtige gode betingelser altså. 
Samme dag rykkede hele familien ind i den 360 
kvadratmeter store villa. Og så var det snart slut med 
at gå hjemme for Inge. Hun startede snart på kon
toret hvor hun overtog bogholderiet i 1977. Et ar
bejde Inge bestred til Buddinge Trælast stoppede i 
2008. 

Fra daglig leder til ejer og direktør 
Årsagen til at jeg fik tilbuddet om at købe forret
ningen var forudsigelig. Der skete det at Aage Han
sen døde i januar 1972 samtidig med kong Frede
rik den IX. Fra denne dato kørte jeg forretningen 
videre for fruen Rita Hansen. Jeg havde godt nok 
været daglig leder siden 1968. Men nu fik jeg hele 
ansvaret. 1112 år efter i 1974 dør så fruen Rita Han
sen og datteren arver trælasthandelen. Det var lige 
efter oliekrisen i 1973 og de gener og den efterføl
gende økonomiske afmatning havde medført at fa
milien Hansen ikke havde nogen interesse i at drive 
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Buddinge Trælast videre. Fruen Rita Hansen boede 
i villaen til sin død. J eg køber derfor selv trælast
handelen 1. januar 1975, som jeg erhvervede på 
meget rimelige vilkår. 1. januar 1975 rykkede vi fa
milien Gabrielsen så ind og overtog trælasthande
len og den store villa der blev vores nye bopæl de 
næste 22 år. En stor omvæltning fra adressen på 
Ellegårdsvej 43 i Gentofte, hvor vi boede til flytte
vognen til Buddinge blev bestilt. 

Min hustru Inge starter i trælasthandelen i 1977 
hvor hun overtog bogholderiet som hun passede 
til vi sluttede i 2008. Det var praktisk for både os og 
vore 3 unger. Vi var der altid når de kom hjem fra 
skole. Og det var et krav, at børnene kom over på 
kontoret inden de gik ind i villaen så alle vidste 
hvor alle var. Bolig og arbejdsplads på samme adresse 
viste sig at blive en kæmpe fordel. Var vi ikke fær
dige til lukketid kunne vi bare gå hjem og spise og 
så tilbage og fortsætte . Selvom en trælasthandel 
nok for de fleste var en drøm af en legeplads var det 
forbudt område for børnene. 

Hverken de eller kammerater måtte lege på bygge
pladsen. Tænk på alle de opstablede brædder og 
bygematerialer der kunne vælte. En stabel tunge 
brædder kunne slå børnene ihjel hvis de væltede 
ned over dem. Så der var helt klare regler. I kan tage 
alle de skolekammerater med hjem i ønsker var reg
len. I kan råbe og skrige og larme alt det i vil, men 
det skal være inde i den store have ved villaen. Der 
var absolut adgang forbudt til tømmerpladsen. J eg 
ville bare ikke have dem på pladsen, hvor vi kørte 
med lastbiler og gaffeltruck. Kom de under leg lø
bende ud på pladsen foran et af køretøjerne ville de 
blive slået ihjel på stedet. Der var ikke noget at 
snakke om. Det her var et firma og en forretning. 
Og så var det pludselig slet ikke så spændende, så 
de kom der aldrig. 
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Vi har bygget meget om i vores tid. Det første ny
byggeri er den bageste del af laden, så kom turen 
oppe ved vores Isenkram. Senere byggede vi om på 
pladsen, hvor vi rykkede kontoret ned i det lille skur 
ved indkørslen. Det var jo vanvittigt at vi havde 
kontoret i den anden ende langt væk fra indkørs
len. 

Genbo til Buddinge Kro 
Da jeg kom til Buddinge lå kroen der stadig som 
Buddinges samlingspunkt. Vi kom dog aldrig selv i 
den lokale krostue. Men jeg kunne ikke undgå at 
bemærke det var et sted med masser af liv. Tre gange 
om ugen var der bankospil i den store sal. En akti
vitet der fortsatte lige til kroen blev revet ned. Plad
sen foran og ved kroen blev også brugt som fest
plads. Bankospillerne der var startet i halvtredserne 
havde udviklet sig til at blive et fast mødested for 
mange mennesker. Det var de samme trofaste "spil
lere" der mødte op aften efter aften. Gerne i meget 
god tid. Man skulle jo sikre sig sin faste plads. 

Da kro eventyret stoppede sad de næsten og spil
lede banko i den ene ende af kroen mens man var i 
gang med at rive den anden ende ned. Men ned 
skulle den for at give plads til den nye retsbygning 
og politistation der blev bygget på grunden. Det var 
egentlig meningen at den nye Vadgård kirke skulle 
være bygget på arealet. Men kirkekonsortiet mage
skiftede grunden til det areal hvor kirken ligger nu. 
Kirken skiftede samtidig navn og blev til Buddinge 
Kirke. Kroen var ikke alene kendt for sine banko
spil, den lavede rigtig god mad og var kendt for sit 
gode køkken. Jeg var der nogle gange. Det hørte 
med når vi havde besøg af repræsentanterne, og 
havde gjort en større handel. Så krævede traditio
nen at de inviterede på en lille frokost på kroen. 

Kroen var også rammen om masser af fester hvor 
der blev slæbt nogle gevaldige branderter hjem fra. 
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Men som nabo har vi aldrig haft nogle negative 
oplevelser vi kan knytte til Buddinge Kro. Lidt støj 
fra kroen var intet imod de buldrende motortog til 
Farum. Vi stoppede med at bo i villaen på adressen 
Buddingevej 272 i 1997. Vi var netop klar til at gå i 
gang med et stor ombygning, men det skulle vise 
sig at det ikke kom til at gå som jeg ønskede, med 
de nye byggeplaner. Der gik hele 2 år før vi fik en 
byggetilladelse og vi havde hele tiden store sam
menstød og megen tumult med kommunen for at 
få lov til at bygge. Jeg havde allerede i 1991 søgt 
om at udvide med en ny lade da pladsen og tiderne 
krævede mere plads. 

Nye varegrupper kom på hylderne 
Der er sket en enorm udvikling i forventningerne 
til hvad en moderne trælasthandel skal kunne le
vere i min tid i Buddinge. Byggeindustrien har sat 
mange nye modetemaer i gang. Alle husker nok 
sidst i 70-erne hvor moden med eget svømmebas
sin i villahaven rigtigt bredte sig og skabte et stort 
marked for haveanlæggene omkring bassinet med 
sten grus og træ terrasser. 

Så kom perioden hvor ligusterhækken skulle ud
skiftes med raftehegn. Hegnene blev en stor salgs
artikel for trælasthandlerne og byggemarkederne 
med en bred vifte af muligheder. De første på mar
kedet var Colstrup hegn. Der skiftede udseende fra 
år til år. Så kom Plushegnene. Igen med hyppige 
designskift. Det gik stærkt og afløste den sunde for
nuft hvor folk bare satte nogle flækkede rafter op. 
Det samme var det også med bræddehegnene. Så 
skulle de ligge, så skulle de stå og så skulle de være 
skrå. Så skulle de være på hver sin side og så på 
løsholter. Det har været en lang skiftende mode. 

Det har jo resulteret i når jeg i dag går rundt i 
villakvartererne og kigger, så er det rædselsfuldt at 
se hvordan og hvor spraglet det ser ud. I stedet for 
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ensartede markeringer. Som jeg siger: - det giver et 
meget bedre billede af bebyggelserne og et flot ind
tryk i stedet for at Jens i nr. 2 vil have stensætning, 
Hans i nr. 4 vil have et bræddehegn og den næste 
en ligusterhæk. 

Fordele ved de nye hegn var der dog. Ikke mindst 
når jeg tænker tilbage på den tid med rigtige sta
kitter og trådhegn der begge krævede megen ved
ligeholdelse. 

Da Calstrup kom på banen med de første lamel
hegn fra 60'erne fulgte som noget nyt færdige til
hørende stolper. CaIs trup havde udviklet en 
imprægneringsteknik som man længe havde be
nyttet til produktion af NESA's telefonmaster. Da 
NESA stoppede fortsatte man produktionen, men 
teknikken førte man nu direkte over og anvendte 
den til hegn og stolper med salg til private. Her kom 
erstatningen for de granrafter man før havde be
nyttet. Og som kun holdt i ti år før de rådnede. For
rådnelsen og forrådnelse kan altid diskuteres. Fak
tisk sker der kun en forrådnelse ti centimeter under 
og over jordoverfladen hvor påvirkningen af fugt er 
størst. Længere nede i jorden får træet ikke luft og 
rådner derfor ikke, og det der ligger over jorden bli
ver vådt men tørrer. Trykimprægnerede stolper har 
en langt længere levetid. Men hvis man gjorde som 
i gamle dage og gav træstolpen en omgang Cuprinol 
eller Carolinium omkring hvor stolpen rammer 
jordoverfladen havde man ingen problemer. Tryk
imprægnering blev en fantastisk forretning. Mere 
og mere træ bliver i dag trykimprægneret, men 99 
% er faktisk spildt. 

I Buddinge Trælast havde vi i slutningen af tres
serne en stor forretning med udlejning og salg af 
specielt høje stiger. Og hvem husker ikke da vi alle 
skulle lægge tæppefliser i filt? De berømte Heugafelt 
fliser. 
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Skandalerne med formaldehyd 
Formaldehydproblemerne satte tømmerhandlerne 
på Danmarkskortet, da medierne begyndte at kaste 
sig over problemerne. Det hele startede faktisk på 
en børneinstitution i Fredensborg i Nordsjælland 
hvor man målte og konstaterede en for stor kon
centration af formaldehyd. Det der ligger i det er, at 
man mener det må stamme fra den lim der er brugt 
i rummet. Så børnene måtte pludselig ikke være der. 
Det blev en stor sag. Så viste det sig da man på 
Teknologisk Institut laver en undersøgelse hvor de 
tog en spånplade og en strygefri skjorte. Her kom 
man frem til et resultat, der viste at der mere 
formaldehydafkast fra en strygefri skjorte end der 
er fra de spånplader der er brugt i de rum. Men den 
historie kom ikke frem. Det var en storm i et glas 
vand og i branchen, har man ofte grinet af at pæda
gagernes beklædning var farligere for børnene end 
lokalebeklædningerne . 

Japanel pladerne 
De første træ paneler i plader der kom til landet var 
produceret af ægte finer fra ask, teak, eg eller p ali -
sander træ - meget flotte plader og fin kvalitet. 
Ulempen ved det var - at japanerne købte skov
arealerne op i Sydøstasien fældede skovene og pro
ducerede tynde væg paneler i utallige mængder i 
en meget tynd og dårlig kvalitet. Det blev en mode 
der på kort tid fik tapetet udskiftet i mange hjem 
med de meget nemmere håndterlige plader - pæne 
så de jo ud, og så var de overkommelige at sætte op. 
Senere blev træ fineren erstattet af papirbelagte væg 
plader og film. Moden forsvandt efter en halv snes 
år. Så vendte tapetet atter tilbage, før det blev mo
derne med glasvæv. For at få en flot væg. Det folk 
gør er typisk, når de laver et rum så bruges der træ
paneler ofte suppleret med et træloft, så man går 
ind i en trækasse. I stedet for at beklæde loftet og 
bare en eller to vægge med træ og så male resten, 
er det jo nemt for folk kun at skruede 4 lægter op i 
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loftet og vupti så havde man gemt alle skavankerne 
og havde et nyt flot loft. 

Træbeskyttelse med Solignum, Bondex og Cuprinol 
Træbeskyttelse var en af trælasthandlernes store 
salgsartikler. Mange af de kendte mærker Solignum, 
Bondex og Cuprinol fik vi direkte fra producenterne 
i Gladsaxe. I dag er fabrikkerne væk. Men de har 
efterladt nogle af Danmarks farligste giftgrunde. Den 
værste synder var Carlsen & Plenge der lå på Mørk
høj Bygade 30 overfor Mørkhøjgård nu fødevare
styreisen. Carlsen og Plenge producerede Solignum 
og havde sit lager liggende direkte på jorden. La
vede man en fejlproduktion hældte man bare skid
tet ud på grunden. Buddinge station var den største 
godsbanegård uden for Københavns Hovedbane
gård. Alle Cheminovas tromler fra Sydmarken til 
eksport blev sendt ned til Buddinge Station og læs
set direkte på jernbanevogne. Der har tit været dis
kussioner, hvor mange borgere bliver i tvivl. Har der 
nogensinde været en togforbindelse fra industrikvar
teret i Gladsaxe til Buddinge Station? 

Folk husker skinnerne ved fabrikkerne med hold
ende godsvogne. Nej der har ikke været tog
forbindelse. Industrikvarterets virksomheder havde 
ofte et lille stykke jernbanespor på deres grunde. 
Her stod togvognene og blev fyldt op for senere at 
blive afhentet af blokvognen - den berømte "Bjør
nen", der transporterede de fyldte godstogsvogne 
til Buddinge Station hvor de blev koblede ind på 
sporsystemet. 

Vi fik her i Buddinge Trælasthandel selv vores 
trælastleverancer fra Sverige leveret på godsvogne 
til Buddinge Station. Her havde stationen en stor 
kran der løftede læsset af fra vognene. På samme 
måde skete losningen af tønderne fra Cheminova 
og Carlsen og Plenge. Faldt der en tønde af med 
plantegift eller lignende fik den bare lov til at ligge 
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og sive ned i jorden. Den nye Buddinge station blev 
bygget direkte ovenpå den forurenende jord. Et pro
blem man ikke satte så højt i 1958. Selv i dag når 
det har regnet kraftigt kan man se i vandspejlet på 
vandresorveiret på Vadgårdsvej se at vandet er i alle 
regnbuens farver. 

Fra Zink til plast 
Da jeg startede i branchen var der ikke noget der 
hed plast, da arbejdede man med zink tagrender. 
Så det var lidt af en revolution da tagrender og ned
løbsrør kom på markedet i plast. De bedst kendte 
var Plastmo tagrenderne der oprindeligt var udvik
let til Superfos specielt til syrefabrikken på Amager. 
Fabrikken som mange husker fra Olsenbanden. Når 
man dengang havde sat sine zinktagrender op 
kunne man opleve, i løbet af nogle år med al den 
forurening der kom bl.a. fra oliefyrene, at zinken 
blev tæret væk. Hos Superfoss fandt man ud af at 
tage nogle plastrør. Skar dem i gennem og lagde 
dem op som tagrender - det virkede - og blev den 
første spæde start til Plastrno tagrenderne. 

Gør det - selv- manden var født 
I midttresserne kom markedet for det elektriske 
hobbyværktøj med Black & Decker boremaskiner 
og alt det andet. Som oftest kom ideerne fra Ame
rika og skabte nogle helt nye muligheder. Nu da 
det blev mere og mere interessant at gøre arbejdet 
selv. 

Gør det - selv- manden var født. Nu skulle alle være 
hjemmehåndværkere hvor man selv kunne skære 
sine brædder op og sømme dem sammen. Så her 
kom behovet for de elektriske boremaskiner og alt 
det andet. Gør det selv - mandens indtog betød at 
mange af de ting og værktøjer der tidligere var solgt 
fra de mange lokale isenkram butikker nu kom på 
hylderne i trælasthandelen. 
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Vi trælasthandlere tog ideerne op og sagde: Det er 
i orden at vi tidligere kun har solgt brædderne. Nu 
kan vi ligeså godt sælge sømmene, hammeren og 
skruetrækkeren med også. Vi ser ofte en kunde der 
kommer ind og henter sine brædder også tager hvad 
han skal bruge. Spade og sin murske og andre ting 
med. Det er på den måde vi har udviklet vores for
retning til et byggemarked. Som jeg dog i dag syn
tes er gået over gevind. Til sidst solgte vi en helt 
række produkter der ikke havde en pind med os at 
gøre det er så en anden side af sagen med det var 
begyndelsen. 

r 1960' erne var der stadig nogle "gamle" isenkræm
mere i byen som Harder og Søn på Selma Lagerløfs 
Alle 52, hvor håndværkerne kunne få alt i små por
tioner. Her kunne kunderne komme ind i butikken 
og sige: Jeg skal bruge en skrue der skal se sådan 
og sådan ud, og så gik ekspedienten hen, trak en 
skuffe ud og fandt lige den skrue eller det søm som 
kunden efterspurgte. Men tiden overhalede den type 
forretninger og vi kunne se at vores omsætning i 
byggemarkedet eller isenkrambutikken voksede og 
voksede. 

De små forretninger fulgte ikke med, døde og kun
derne forsvandt. Vi havde i Buddinge Trælasthandel 
altid haft et speciale med at servicere håndværkerne 
og private med meget høje stiger. Et speciale vi fort
satte med. 

Krav til markedsføring og indkøb skabte 
indkøbskæderne 
Vi endte som kædebutik på det sidste. Det var ef
terhånden blevet en nødvendighed for at opnå de 
rigtige leverandørbonusser. Vi have lavet noget 
kædesamarbejde med 5 andre forretninger inden 
da og her kunne vi se at der var mange ekstra penge 
at hente. 
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Det var nødvendigt af hensyn til de voksende 
leverandørbonusser, fælles markedsføring med mere. 
r et kæde samarbejde fik vi forhandlet nogle helt 
andre indkøbspriser frem i lyset til glæde for vores 
kunder. Jeg husker den første kæde vi var med i hed 
Trækøb. En lille kæde med bare 15-20 forretninger. 
Senere kom vi med i den landsdækkende "Dendek" 
kæde. En kæde vi selv var med til at starte op alle
rede i 1970/71. Dendek udsprang af en ældre 
indkøbskæde "De sytten". En kæde af store 
trælasthandlere hvor hver havde sin specielle op
gave og sit speciale. Nogle forhandlede indkøbspri
ser på vinduer og døre andre på tagdæk, mursten 
og gasbeton. 

Men uanset indkøbskædesamarbejde har det na
turligvis altid været vores kunder der har bestemt 
hvilke varer vi skule handle med i trælasten. Hvis 
kunden forespørger et bestemt vindue så sælger vi 
ham selvfølgelig ikke et andet. Så ville vi hurtigt 
miste kunden. Efter Dendek kørte vi som selvstæn
dige i nogle år. Vi sagde på et tidspunkt nej tak til at 
blive et XL Byggemarked og blev i stedet en Bygge
kram forretning som var en underafdeling af Den
dæk. Råd & Dåd var navnet på de store bygge
markeder, de lidt mindre byggemarkeder bar nav
net Byggekram. 

Trælasthandlen skulle være busterminal 
r forbindelse med Handelsforeningen for Søborg og 
Omegns 50 års jubilæum i 1971 havde Gladsaxe 
Bladet fået kommunens stadsarkitekt Erik Nilsson 
til at give et bud på fremtidens udbygningsplaner i 
Gladsaxe kommune. Dengang var der planer om at 
bygge et stort butikscenter med lægehus og en lang 
række serviceforanstaltninger på begge sider af Sø
borg Hovedgade omkring Søborg Torv. Hovedga
den skulle sænkes og køre under torvet. r planerne 
indgik også et mindre center ved Niels Bohrs Alle. 
Og til min og de øvrige ansattes store overraskelser 
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skulle vores arbejdsplads Buddinge Trælasthandel 
vige for et stort busterminalprojekt. Her skulle alle 
busserne fra Søborg Torv fremover have sit nye knu
depunkt som nabo til Buddinge Station. 

Stadsarkitekt Erik Nilsson raslede længe med sab
lerne om at der skulle bygges en busterminal. Da 
jeg købte ejendommen 1. januar 1975. havde ar-

Travlhed på trælasten. (Foto: Kaj Bonne Mortensen) 
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vingerne efter Aage Hansen allerede tidligere haft 
højesteretssagfører A. Victor Hansen inde over sa
gen. - Planerne blev aldrig realiseret og vi undrede 
os på trælasthandelen over årsagen. 

Pludselig døde debatten og projektet ud. Først 
mange år senere blev vi opmærksom på den egen
tlige årsag. Det var oliekrisen der havde sat en stop-
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per for planerne. Et landsdækkende byggestop be
tød at Gladsaxe Kommune kun fik en meget lille 
byggekvote der ikke rummede muligheder for store 
nye byggeprojekter. 

Men et minde har jeg dog fra den tid. Kommunen 
sænkede Buddinge Trælasthandels bebyggelsesgrad 
og forringede vore udviklingsmuligheder. Fremover 
hed det nu kun max 10 % udvidelser, svarende til 
400 - 500 kvadratmeter. Det var hverken til at leve 
eller dø af, og et mindre areal end vi havde i forve
jen. Der gik mange år inden et nyt projekt bragte 
busserne til Buddinge i et mindre projekt end det 
planlagte fra 1971. 

Det betød at jeg var på udkig efter andre udvidel
sesmuligheder. Jeg var blandt andet ude at kigge på 
Bangs Tømmehandel i på Marienlundsvej i Herlev 
i 1975. 

Min advokat havde fået en henvendelse fra ejeren 
Wilhelm Bang om at han ville sælge tømmer
handelen, men ville beholde isenkramforretningen 
på Bangs Torv. Jeg var interesseret i at drive tømmer
handelen videre i samdrift med Buddinge Trælast. 
Bangs Tømmerhandel i Herlev boede i en usæd
vanlig smuk gammel bindingsværk bygning. Det 
var den gamle Valby Remise opført i Valby 1901-02 
der i 1954 var blevet flyttet til Herlev for at huse 
Bangs Tømmerhandel. Men bag det smukke ydre 
lå der gemt et kæmpe restaureringsarbejde og der 
skulle ofres store summer, hvis træbygningen fort
sat skulle kunne bruges som trælasthandel. Så pla
nen blev droppet. Men remisen findes stadig. I 1995 
blev den taget ned og flyttet til Sporvejsmuseet i 
Skjoldenæsholm. 

I 1986 kunne jeg læse i dagsordener fra teknisk 
Forvaltning i Gladsaxe Kommunalbestyrelse, at der 
igen var planer om at bygge en busterminal hvor 
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Buddinge Trælasts areal endnu engang blev berørt 
af planerne. 

Et planlagt generationsskifte blev aflyst 
I forbindelse med tanken om et generationsskifte 
kom der nye planer på bordet om den helt store 
ombygning. Min datter Tina var kommet på tale 
som ny ejer af forretningen. Vi tog sagen op på et 
familiernøde, hvor vi spurgte vores tre børn om der 
var nogen der var interesseret i at drive firmaet vi
dere. De to sønner var ikke i tvivl. - De ville absolut 
ikke arbejde i trælastbranchen. De lange arbejdsti
der og skrækken for at skulle styre et personale fik 
dem til at sige nej . Men Tina ville gerne og hun 
sagde ja tak. Tina havde i forvejen en kontoruddan
nelse fra Ballerup Kommune i bagagen og var på 
dette tidspunkt ansat i ældreplejen på lønkontoret 
i Søllerød. 

- Det er i orden sagde jeg. Men betingelsen var, at 
Tina gik i lære indenfor trælast så hun vidste, hvad 
hun havde med at gøre . Tina kom i lære i Superbyg 
i Glostrup og fik sin voksen læretid overstået på 2,5 
år. Tina var nu klar til at tage over så snart det nye 
byggemarked stod færdigt. Men byggeriet stødte på 
nye problemer konstant. Vi kunne ganske enkelt 
ikke få det færdigt. 

J eg havde lovet at trække mig når problemerne med 
det nye byggeri var på plads så Tina kunne starte på 
en frisk . Men tiden gik. Vi rodede med byggeriet i 2 
år fra 1999. I mellemtiden havde Tinas mand købt 
en bagerforretning i Vedbæk og det betød at Tina 
både skulle køre trælastforretningen og planlægge 
vagtplan for pigerne i bagerforretningen. Oveni 
købet kom der så en lykkelig familieforøgeise på 
tværs. Så generationsplanerne blev skrottet i 2002 
og vore veje måtte skilles sådan rent forretnings 
mæssig. 
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Byggeriet fik et kaotisk forløb 
Vi havde fået rejst stålspærreme allerede i decem
ber 1999 og NCC havde lovet at vi kunne rykke ind 
i februar 2000. På det tidspunkt skulle den nye hal 
være lukket af, så vi kunne stille inventar og ting 
og sager på plads. Planen var at åbne til påske. Men 
der var intet der gik som det skulle. Tingene kom 
bare ikke i orden. 

Vi havde endda nået at betale for to bygge
ansøgninger. Første gang i 1997 hvor vi i den for
bindelse fraflyttede villaen. Her havde vi et flot 
byggeprojekt klar. Men kommunen tøvede. De 
havde andre skjulte planer for området. Vi oplevede 
gang på gang at kommunen trak sagen i langdrag. 
Men smide os ud kunne de dog ikke. Det betød at 
vi ikke fik bygget i 1997/8. Kommunens smøle n 

Der blev bygget helt ud til kanten. (Foto: Kaj Bonne Mortensen) 
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betød at byggetilladelsen som havde kostet 100.000 
kr. udløb. Da vi endelig senere kom i gang med et 
nyt byggeri i 1999, måtte jeg betale for endnu et 
byggetilladelse. Jeg følte mig meget dårligt behand
let. Det der lå i det var at kommunen helst så vi 
ikke byggede. 

Men så fik Sophus Berensen lov til at bygge på den 
anden side af Klausdalsbrovej. Egentlig havde vi søgt 
samtidig. Jeg og min arkitekt ville larme og blive 
fuldstændig afsindige, hvis der skulle gøres forskel 
og der måtte bygges på den ene side af Klausdals
brovej men ikke på den anden side. Så vi fik ende
lig lov. Jeg fik samtidig besked på, at vi først måtte 
bygge når Sopus Berensens byggeri var færdigt. 
Klausdalsbrovej skulle holdes fri som udryknings
vej for politiet. Endelig, to år efter at vi havde for
ladt boligen på Buddingevej 272-78 i 1997, og købt 
hus i Hjortekær, kom vi i gang. 

Et bygningshjørne stak for langt frem 
Nye store problemer. Historien ganske kort er den. 
Da NCC skulle måle grunden ud tog de ikke højde 
for byggelinien. NCC målte de 40 x 20 meter fra 
oversigtshjørnet. Men glemte at sætte en landmå
ler på. Eller rettere NCC sparede landmålere n væk, 
der skulle have sat grunden af efter de gældende 
byggelinjer. Jeg gjorde byggefirmaet opmærksom 
på at de var kommet for tæt på. NCC rykkede så 
bygningen 2 meter tilbage uden at undersøge det 
nærmere. Så der kom en fejl med overskridelse af 
byggelinjen på 2 meter i den ene side og 29 cm i 
den anden side. Jeg hang på problemet som byg
herre, men har ikke haft nogen indflydelse. Sagen 
blev blæst op. Kommunen blandede sig. men det 
var jo amtet og ikke kommunen der rådede over 
Buddingevej . 

Da bygningen endelig stod færdig, kom der nye 
krav. Gladsaxe Kommune fremlagde et krav om at 
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der skulle opsættes et hegn med rustfrit stål og lær
ketræ ud mod Klausdalsbrovej. Et hegn der ville 
koste 1500 kr. pr. m. Et hegn var nødvendigt for at 
holde uvedkommende ude efter åbningstiden. Så 
jeg fik fat i Ishøj Hegn. Det gav ballade med kom
munen så det endte med det hegn der står i dag og 
trådhegnet bagved. J eg havde blandt andet via mine 
mange foreningskontakter til kommunen et fanta
stisk godt forhold og samarbejde med politikerne. 

Derimod kneb det gevaldigt når det var kommu
nens embedsmænd og forvaltninger jeg forhand
lede med. Jeg følte en gang imellem at f.eks. Ole 
Andersen sad som en lus mellem to negle når vi 
forhandlede vores byggesag. Vi ville gerne begge 
sikre os at det ikke gik ud over vores forenings
relationer. Men Ole Andersen skulle jo også lytte 
og tage hensyn til embedsværket. Det har sikkert 
ikke været nemt mange gange. 

Vigtigt at være en del aflokalsamfundet 
Foruden at drive Buddinge Trælast var det vigtigt 
for mig at interesserede mig for andre ting. Jeg følte 
mig hurtigt som en del af lokalsamfundet og det 
var helt naturligt at jeg engagerede mig i det lokale 
foreningsliv. Så et medlemskab af den lokale hånd
værkerforening og handelsforening var helt natur
ligt. Medlemskaber som jeg fortsætter. Det var mø
belhandler Aksel Kristensen eller bare AK som han 
kaldtes der fik mig ind i Handelsforeningen. Det 
skete med en opfordring optil Handelsforeningen 
for Søborg og Omegns 50 års jubilæum i november 
1971 til at deltage i jubilæumsfesten på Orkide
terrassen i Rødovre Centrum. 

I 1984 kom jeg med i Lion Club Søborg. Her fik jeg 
prøvet mange sjove opgaver. To gange som præsi
dent. 5 år som loppedirektør på Turbinevej og ikke 
mindst opgaverne der fulgte med det store "Hjerte
ambulance Projekt". 
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Så er det farvel. I forgrunden ses jeg sammen med min hustru og trofaste bogholder Inge Gabrielsen omgivet at de medar
bejdere der var med til at slukke og lukke. Det er Lasse, Martin, Morten, Jan, Lisbeth, Allan, Kasper, Erik og Ebbe. 
(Foto: Kaj Bonne Mortensen) 
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Et projekt der samlede stor sympati. Ideen var at 
indkøbe defilibratorer der skulle installeres i Køben
havns Amts ambulancer. En lille taske med et ud
styr der kunne yde hjertestarthjælp på stedet. Og 
meget vigtigt var, at det skulle være nemt at be
tjene. Et af de første store projekter som jeg kom til 
at stå for var en indsamling af midler ved at købe 
en hel teaterforestilling på Gladsaxe Teater til mu
sicalen "Tordenskjold" med Stig Rossen. 

Lion købte en hel forestilling. Men det viste sig at 
det var svært at få afsat billetterne. Trods en ihærdig 
markedsføringsindsats fra Gladsaxe Bladets side gav 
projektet underskud. Men annonceringen og om
talen fik sat så meget gang i indsamlingerne rundt 
om i kommunen at det endte som en succes. I 
Hjertestartforeningen var repræsentanter for Falck, 
Lion Søborg og Bagsværd samt Gladsaxe Syd Rotary 
Klub. Med et godt beløb på kontoen i Hjertestart
foreningen kunne foreningen indkøbe de lovede 
defilibratorer. 

Der var kun nogle få steder i Danmark man havde 
disse hjertestartere. Så der kom hurtigt et pres på 
amterne. Og snart var det vedtaget at det skulle være 
standardudstyr på ambulancerne. Vi fik alle vore 
penge retur og da de var indsamlet fra anonyme 
kilder kunne de ikke bare returneres. Derfor er de 
blevet brugt til at købe og placere hjertestartere i 
svømmehaller, på rådhus og hvor der ellers mødes 
mange mennesker. Gladsaxe Teaters Venner er en 
anden forening som vi har støttet siden den star
tede. Det er sjovt at tænke tilbage på. Trods de mange 
slagsmål med kommunens embedsmænd var det 
en helt anden side af det officielle Gladsaxe jeg op
levede når vi mødte de lokale politikere i forenings
regi. Her har jeg altid følt at der var et godt og posi
tivt samarbejde, især med borgmestrene Tove 
Smidth, og senere både Ole Andersen og Karin 
Søjberg Holst. 
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Mange købere 
Gennem årerne har der været mange interesserede 
købere der uopfordret har meldt sig på banen. Jeg 
havde i snit to interesserede der bød på ejendom
men hvert år. Men grunden havde jo også en per
fekt beliggenhed, der ikke kunne findes bedre i 
Gladsaxe. Køberne havde ofte svært ved at forstå, at 
jeg dreven forretning og ikke var interesseret i at 
sælge. Vi boede jo også i villaen helt frem til okto
ber 1997. 

Men de mange problemer med ombygningen og 
frygten for kommende lokalplaner for området, og 
så ikke mindst vores alder førte mig ind i nogle ufor
melle forhandlinger. På de tidspunkt var forhand
lingerne om at sælge ejendommen så langt frem
skredet at det kun var et spørgsmål om tid før den 
skulle sælges og den 31. juli 2008 bliver sidste dag 
på Buddinge Trælast. Køberen af grunden havde 
planer om at opføre et ni etagers højhus. Men før 
det sker, er der mange formalia der skal klares. 
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En gang FDF'er altid FDF'er 

Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv 

FDF - eller Frivilligt Drenge Forbund - blev startet i 
1902 som et supplement til en søndagsskole på 
Frederiksberg. 

Forbundets formål var dengang som nu at "møde 
børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus", 
som der står i forbundets grundlov og vedtægter. 

I 1951 oprettede FDF sin første pigekreds. På ren 
forsøgsbasis. Det blev en stor succes, så i 1952 be
sluttede FDF at lave et tilsvarende landsforbund for 
piger, FPF - eller Frivilligt Pige Forbund - og i Glad
saxe var man blandt de allerførste til at oprette FPF. 
I 1974 blev de to forbund lagt sammen til det, der 
kom til at hedde FDF/FPF, men som siden 1994 -
atter - blot har heddet FDF. 

Flemming Anthoni 
Denne artikel er skrevet på baggrund af omfattende 
interviews med Flemming Anthoni, som har været 
aktiv FDF' er det meste af sit liv. Flemming blev født 
i Københavns Nordvestkvarter i 1932. Hans mor 
var blomsterbinder og hans far, som var udlært bød
ker, havde skiftet branche til Københavns Sporveje, 
hvor han i mange år kørte på linie seksten, fem og 
syvs ruter. 

Lille Flemming var det første barn i familien, og 
forblev enebarn, så han blev grundigt forkælet af 
både forældre og bedsteforældre. Forkælelsen blev 
ikke mindre af, at Flemming var et svageligt barn, 

tuberkulose, sådan at han måtte tilbringe flere må
neder på et sanatorium. 

Lærkevej, hvor Flemming boede de første år, lå, så 
han kunne se ned til Kapernaums Kirken. Her holdt 
en gruppe FDF'ere til, og lille Flemming kunne fra 
familiens vinduer holde øje med dens aktiviteter. 
Her, i familiens vindueskarm, lagdes grunden til en 
livslang passion! 

I 1939 begyndte Flemming i skolen. Han gik på 
Frederikssundsvejens Skole. Men kvarteret var ikke 
godt for en skrøbelig dreng, så hans far købte en 
selvbyggergrund på Augustvej 71. Her opførte han, 
godt hjulpet - ikke mindst økonomisk - af Flem
mings farfar, et hus på rekordtid. 1. november 1939 
kunne familien flytte ind i det nye hus, og samme 
dag startede Flemming i første klasse på Marielyst 
Skole. 

som fik både engelsk syge og siden åben lunge- Selvbyggerhus bygget af Flemming Anthonis far i 1939. 
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Mørkhøj anno 1939 
Det var ikke just noget mondænt kvarter, den lille 
familie flyttede ud til. Mørkhøj var kun lige begyndt 
at blive bebygget, så veje, kloakker, belysning, of
fentlig transport, børnehaver, skoler og al den slags, 
vi i dag anser for basale livsnødvendigheder, fand
tes enten slet ikke eller var bare endnu ikke færdig
anlagt. 

Vejene var endnu ikke asfalterede. Når Flemming 
skulle i skole, skulle han passere den endnu ikke 
færdigbyggede Hareskovvej og via en cykelsti gen
nem Mørkhøj By ned til Gladsaxevej, som var as
falteret. Der var 2,5 km fra Augustvej til Marielyst 
Skole. Om vinteren foregik turen ofte på ski, for vin
trene dengang var langt strengere, end vi kender til 
i dag. Hareskovvej endte indtil 1962 ved Gladsaxe 
Møllevej. 

Flemming Anthoni som 2. pilt i 1943. Der er to striber på 
skulderen, deraf kan man se, han er 2. pilt. 
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Der var mange børn i Mørkhøj, men endnu ingen 
fritidsaktiviteter, de kunne gå til. Der var heller in
gen FDF' ere, men Flemming havde ikke opgivet 
og i 1941 startede han i K 26 i Husum. "K"'et står i 
øvrigt for København. Sådan navngiver man FDF 
grupper i større byer, så en gruppe i Århus kan hedde 
f.eks. Å 9, og på Frederiksberg hedder alle grupper 
noget med F. 

FDF i en krigstid 
Det var slet ikke let at være uniformeret forbund 
under 2. verdenskrig. Allerede i marts 1936 fik vi 
uniformsforbud i Danmark. Forbudet gjaldt alle 
uniformerede korps og forbund, og ramte derfor rig
tigt hårdt hos spejdere og FDF'ere. Det var bare slet 
ikke spejdere og FDF ere, politikerne ønskede at 
ramme. På det tidspunkt var enkelte politiske par
tiers ungdomsafdelinger blevet temmelig glade for 
skråremme, lange støvler og noget, der lignede na
zisternes strækmarcher i alarmerende høj grad. Det 
var dem, der skulle rammes af loven, og efter et år 
fandt man da også en løsning, så spejdere og 
FDF' ere blev undtaget, og atter kunne trække i de
res respektive uniformer. 

Det var heller ikke nemt at finde steder at afholde 
møder, for tyskerne benyttede en del af de lokaler, 
som FDF' erne havde brugt før krigen. Så da Flem
min g begyndte sin karriere som pilt i oktober 1941, 
foregik det i et privat hjem. Forældrene i Mørkhøj 
skiftedes til at følge deres små drenge den lange vej 
til mødestedet. Kredsmøderne foregik i Husum Kirke 
en gang om måneden. 

Flemmings første lejr var pinselejren i 1942. Her 
sov han i halm på en bondegård, og det var en 
meget stor oplevelse for den da lO-årige knægt. 

Sommerlejrene i 1940'erne var ikke blot en uge, 
som i dag. De varede 14 dage, og kostede omkring 
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25 kroner + rationeringsmærker. I 1942 gik som
merlejren til Klinteborg. Egentlig skulle der have 
været landslejr det år, fordi forbundet fyldte 40 år, 
men tyskerne ville ikke give tilladelse. 

Krigs"lands"lejr 
For at omgå tyskernes forbud, havde man i stedet 
fundet på at lave såkaldte baunelejre. En baune er 
et bål, der tændes et sted, så man kan se det det 
næste, hvor de også tænder et bål, og så fremdeles, 
til man med en hel kæde af bål har sendt et signal. 
Signalet på baunelejren skulle gå fra den ene ende 
af landet til den anden efter mørkets frembrud, så
dan at alle FDF' ere trods forbud mod en stor lands
lejr, kunne føle sig forenet. Det blev dog aldrig helt 
til noget, for mange turde simpelthen ikke tænde 
baunerne af hensyn til tyskerne. Tyskerne huserede 
også tæt på Klinteborg, så her nøjedes man med 
fredsommelige lejrbål på stranden. 

Sommerlejren i 1944 blev også afholdt på Klinte
borg. Pilte og væbnere holdt lejrbål på stranden, da 
der pludselig i det fjerne hørtes kanontorden. Det 
viste sig senere, at en engelsk ubåd var blevet lok
ket i baghold i Sejerøbugten, men først efter krigen 
fandt Flemming ud af, at der faktisk ikke var sket 
noget med ubåden og dens mandskab. 

Suttepatruijen. Det er Flemming Anthoni, som står med fa
nen. K26 står for Husum Kredsen. 
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I 1945 sluttede fire FDF'ere sig sammen til Sutte
patruljen. En sut var på det tidspunkt ikke noget, 
man puttede i munden på et spædbarn. I hvert fald 
ikke i drengenes univers. Det var øgenavnet på en 
krigssko, hvor sål og overlæder skiltes, fordi kvali
teten var så elendig. Suttepatruljen var sammen 
med resten af K26 det første hold på Egeruplejren 
ved Skælskør i sommeren 1945. 

Gladsaxe Kreds oprettes 
I 1946 flyttede en del FDF-førere (ordet ,Jeder" er 
relativt nyt i spejder og FDF-regi) til Gladsaxe. Det 
drejede sig om skolelærerne A.H. Andersen og J. 
Slemming samt "Senneps" Mikkelsen. Mikkelsen 
var salgschauffør hos Bahncke, deraf øgenavnet. Så 
var der grønthandler Peter Rasmussen og farvehand
ler Niels Baden -Jensen. 

Overlærer A.H. Andersen fra Søborg Skole blev før
ste kredsfører, men efterfulgtes i 1954 af Niels 
Baden-Jensen. Baden-Jensen var erhvervsmand og 
orkesterleder, og borgmester Erhard Jacobsen brugte 
ham ofte til internationalt arbejde. Det var blandt 
andet Niels Baden-Jensen, der stod bag de to 
Skotlandsture for FDF i henholdsvis 1956 og 1960. 
Ligesom han i perioden 1960 til 1962 blev turieder 
på mange udvekslingsrejser mellem Gladsaxe og 
Vestberlin for unge mennesker. At han så i nogen 
grad forsømte kredsarbejdet for alle de øvrige akti
viteter, kan næppe helt undre nogen. 

Foruden de allerede nævnte, var der salgsdirektør i 
Slagtericentralen Ingemann Rasmussen og Kaj Jen
sen. Disse syv herrer med højst forskellig baggrund 
og erhverv var enige om en ting: at Gladsaxe burde 
have sin egen FDF kreds! Og deri var forbundet enig. 
Kaj Jensen fulgte med over i Søborg Kredsen, da 
der efterhånden i 1958 var over 300 medlemmer af 
Gladsaxe Kredsen, og den derfor blev splittet i to. 
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FDF orkesteret på øvetur rundt om Effata på Buddingevej cirka 1955. 

Den nyoprettede Gladsaxe Kreds fik fra starten i 1946 
til huse i Effata på Buddinge Hovedgade 119, der 
hvor der i dag er DK tank. Effata var Gladsaxe Sogns 
menighedshus og fungerede fra 1937 til 1979, hvor 
Laden blev bygget ved Gladsaxe Præstegård. Glad
saxe Kredsen blev officielt stiftet 25. juni 1946. 

Flemming bliver Gladsaxe FDF 'er 
Imellemtiden var Flemming fortsat hos FDF i Hu
sum. Her var han i 1944 begyndt at spille på garder
tromme i FDF-orkestret, som endnu ikke blev kaldt 
et tambourkorps. Gardertrommen var lille og ret flad 
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og havde røde vinkler. I 1947 var det tid til at gå på 
patruljeførerskole. Da den var overstået, ville Flem
ming naturligvis helst være fører med det samme, 
men der var for mange førere og for få væbnere, så 
Flemming fik ikke en patrulje. 1947 blev derfor året, 
hvor han besluttede at holde op! 

Samtidig var det også året, hvor han gik fra 
folkeskolebænken til skolebænken på Teknisk Skole 
i Søborg. Skolen lå der, hvor det nye posthus ligger 
i dag ved SøborgTorv. Flemming var kommet i tøm
rerlære, og om aftenen gik han på skole. Her mødte 
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FDF pilte fra Gladsaxe Kredsen i fuld unifonn i Effatas have, hvor kredsmødeme foregik. Det er Flemming Anthoni, der 
står som piltefører til venstre bagest. Flemming blev udnævnt til piltefører i 1953. Fra 1957 var han piltechef 

han tømrerlærling Helge Jacobsen, som så, at Flem
ming på sin arm bar et FDF-emblem. Helge Jacob
sen blev straks meget interesseret, og da han hørte, 
at Flemming egentlig var på vej ud af det hele, fore
slog han, at han i stedet gik med i den nystartede 
FDF-kreds i Gladsaxe. 

Hverdagsliv for en FDF 'er 
I Gladsaxekredsen gik Flemmings drøm om sin 
egen patrulje i opfyldelse. Patruljen bestod af otte 
væbnere med Flemming i spidsen, og de kaldte sig 
Vikingepatruljen. En anden patrulje med Helge i 

En gang FDF'er altid FDF'er 

spidsen hed Hjortepatruljen, og en tredie patrulje 
var Finn Langstrup Petersens Danerpatrulje. Tage 
Poulsen og Alf Larsen startede en patrulje for pilt
ene, de yngste drenge på 7-10 år. I alt var der her i 
1947 omkring 100 medlemmer af FDF i Gladsaxe. 

Der var patruljernøde en gang om ugen. En gang 
om måneden blev patruljernødet suppleret med et 
kredsmøde. Desuden var der meget fokus på legem
lige udfoldelser, så ud over møderne, gik alle 
FDF' eme til gymnastik en gang om ugen i hele vin
terhalvåret, der strakte sig fra oktober til april. Fra 
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april til juni og igen fra august til oktober mødtes 
drengene en gang om ugen til udendørs fodbold. 

Der udover havde førerne et månedligt førerrnøde, 
og dem, der spillede et instrument mødtes også en 
gang om ugen. FDF kunne med andre ord udfylde 
enhver fritid i et ungt menneskes liv. 

Flemming deltog naturligvis også i alt dette, men 
han indrømmer, at da han blev udnævnt til patrulje
fører, holdt han op med at gå til gymnastik i vinter
halvåret. Til gengæld tog han en ekstra tørn om 
sommeren som fodboldinstruktør og dommer på 
Gladsaxe Skole, hvor de spillede. 

Svend Erik Jespersen, kaldet "Jesper", som kom til Gladsaxe 
Kredsen i 1953. Jesper døde desværre relativt ung af maler
syndrom i 1976. 

En gang gik det rent galt med bolden. Flemming 
var dommer, bolden blev skudt i hans retning, en 
dreng besluttede at nikke bolden en skalle, men 
skulle træde baglæns for at få den i hovedhøjde. 
Desværre havde han ikke set Flemming, der stod 
bag ham, så det endte med at de begge væltede, og 
Flemming brækkede sit håndled. 

Nye kredse 
I 1959 var Gladsaxe Kredsen som sagt vokset så 
voldsomt, at den måtte deles i to. Denne deling gik 
ved Tinghøjvej, så på den nordlige side af Tinghøj -
vej hørte man til Gladsaxe Kreds, på den anden side 
til Søborg Kreds. Søborg Kredsen fik til huse i loka
lerne ved Søborg Kirke, og "onkel Sam", sognepræst 
Sten Andersen, blev kredsfører. 

I Lyngby havde den derværende FDF-kreds beslut
tet at starte en kreds i Stengård. Det skete allerede i 
1953, men Gladsaxe Kredsen dækkede endnu fint 
Stengård, som da også lukkede igen kort tid efter. I 
stedet blev der i 1964 oprettet en FDF kreds i Bag
sværd, et område, som Gladsaxe Kredsen ikke kunne 
dække pga. den alt for lange vej mellem Bagsværd 
og Gladsaxe. 

I 1985 startede en FDF kreds i Mørkhøj, og i 1992 
åbnede en FDF kreds i Buddinge. I dag er kreds
betegneIsen langt henad vejen erstattet af ordet 
gruppe, men hvis man kigger på FDFs officielle 
struktur, så hedder det stadig kredse. 

Et førerforløb hos FDF 
Man forbliver sjældent på samme niveau gennem 
et helt liv, hverken i privatlivet, på jobbet eller hos 
FDF. De to patruljeførere Helge og Finn startede i 
det nye FDF-orkester i 1948. I 1950 var Flemming 
fyldt 18 og fortsatte sin FDF-karriere med at gå på 
instruktørskole. I 1950 var der også landsorkester
stævne i Århus. Drengene trænede gymnastik og 
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march mm. på Søborg Skole hos overlærer A.H. 
Andersen, og selvom Flemming ikke længere spil
lede noget instrument, blev han fanebærer og del
tog i stævnet. 

I 1952 blev Flemming udlært tømrersvend. Dernæst 
blev han indkaldt som soldat, og fordi han havde 
gode kvalifikationer, blev han sendt til Tyskland for 
at aftjene et helt års værnepligt. Ind imellem fik han 
dog orlov og kom til Danmark. I foråret var han 
således hjemme, og ved en fest mødte han Bente 
Jacobsen, som siden skulle blive hans hustru. Også 
i FDF-regi var der opgaver at løse. Det år var der 
atter landslejr, og Flemming var i lejrpolitiet, gik 
nattevagt og var i det hele taget med til at opret
holde roen i en lejr, hvor der for første gang i FDFs 
historie var samlet mere end 9000 mennesker. 

Året efter var Flemming hjemme igen, og nu blev 
han udnævnt til piltefører. Samtidig i 1953 kom en 
leder fra K16 til Gladsaxe. K16 var lig med Kaper-

Edvard Nielsen blev ordineret som kaldskapellan ved Sten
gård Kirke d. 31. oktober 1971. Her står han sammen med 
hustruen Vibeke. 
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naums Kirkes Kreds, så den mand, industrimaler 
Svend Erik Jespersen, kaldet Jesper, som trådte ind 
i Gladsaxe Kredsen, var en af dem, som Flemming i 
sin tid havde beundret fra vindueskarmen. 

"Jesper" var en ildsjæl. Han var gift med Ida, og 
sammen startede de senere et seniorarbejde op i 
Gladsaxe Kredsen. Seniorarbejdet foregik om fre
dagen, og var med til at fastholde de unge drenge, 
der skulle blive kommende førere, i kredsen. Det 
var ikke helt nyt med seniorarbejde, for Baden-Jen
sen havde fra sit kontor på 1. salen, der lå over farve
handlen på Buddingevej 217, ydet megen hjælp og 
støtte til de unge mennesker. Men det var ikke et 
formaliseret seniorarbejde, som det "Jesper" og Ida 
nu startede. 

Tilbage i året 1953 blev det også året, hvor Karl In
gemann Martinussen flyttede fra Nykøbing Mors 
til Gladsaxe og blev ny piltechef. En post som Flem
ming overtog efter ham i 1957. 

Fra 1966 til 1972 blev Flemming kredsfører. Fra 
1972 til 1976 var han distriktsmedarbejder eller 
distriktsinstruktør. I 1976 stoppede Edvard Nielsen 
som distriktsleder, og i stedet blev Flemming 
distriktsleder for alle kredsene i Gladsaxe. Denne 
post bestred Flemming nu i 14 år indtil 1990. 

Efter 1990 fungerede både Flemming og hans hu
stru Bente, som medhjælpende ledere i Stengårds 
Kreds, hvor de hjalp til på sommerlejre, og hvor der 
ellers opstod behov. 

I 1999 fik Flemming Gladsaxe Kommunes 
Ungdomslederpris. Kort tid derefter holdt han 
omsider op som aktiv FDF'er, men sidder dog sta
dig i kredsbestyrelsen. Med både sølvnål for 25 år 
og guldnål for 50 års aktivt FDF-liv. 
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Onkel Bibber var så stor en seværdighed, at den røg med i Baadfartens sæsonprogram flere år i træk som særlig seværdig
hed! Billedet her er fra cirka 19750 
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Gladsaxe Kredsens kredsførere/-Iedere: 
1947-1954: Lærer A.H. Jensen kaldet "AH" 
1954-1958: Farvehandler Niels Baden-Jensen 
1958-1960: Grønthandler Peter Rasmussen 
1960-1967: Svend Erik Jespersen kaldet "Jesper" 
1967-1972: Tømrer Flemming Anthoni 
1972 -1973: Preben Dissing 
1973-1980: Holger Jespersen 
1980-1980: Claus Gundersen 
1980-1984: Per Jungersen 
1984-1994: Henrik Palsby 
1994: Bjarne Hansen, Rene Nielsen, 
Finn Christiansen og Henrik Anthoni 
1994-1997: Rene Nielsen og Finn Christiansen 
1998-2003: Rene Nielsen 
2003-2004: Rita Irgens-Mikkelsen 
2004 - : Christina Svendsen 

Samarbejde med Stengård Kirke 
Stengård Kirke blev bygget i 1962, men allerede tre 
år forinden havde man afholdt gudstjenester på 
Stengård Skole, hvor der af samme årsag også be
fandt sig et klokketårn i skolegården. 

Det er meget normalt, at hvor der er knyttet spej
dere og/eller FDF' ere til en kirke, så får disse også 
et sæde i menighedsrådet. 

I Stengård Kirke var man oven i købet så heldige, 
at få en kaldskapellan, Edvard Nielsen i 1971, med 
særlig interesse for FDF, som han selv var og er dybt 
involveret i. 

I 1977 avancerede Edvard Nielsen til Stengård Kir
kes sognepræst. Det har uden tvivl forstærket det i 
forvejen gode samarbejde mellem kirken og FDF. 
På et tidspunkt i 1970'erne var Edvard Nielsen så
ledes kredsleder for mere end 200 medlemmer i 
Stengård. 

En gang FDF'er altid FDF'er 

I 1983 eller 84 var der landslejr for pilte. Gladsaxe 
distrikt med sine kredse fik en borgmester. Finn 
Christiansen blev udnævnt til borgmester for Glad
saxe distrikt, mens Flemming var udnævnt til præst. 
Som "præst" måtte han forestå gudstjenesten, men 
ikke altergangen, dertil måtte han låne nabobyens 
præst, som også i det civile liv var præst. En hed 
debat udspandt sig i den anledning, for måtte en 
ikke-autoristeret "præst" lyse velsignelsen? 32 "rig
tige" præster og tre "ikke-autoriserede" præster 
deltog i diskussionen, men Edvard Nielsen endte 
debatten ved at forklare, at naturligvis måtte alle 
lyse velsignelsen, hvad skulle menigmand måske 
ellers gøre, hvis de stod overfor en døende eller død, 
og der ingen "rigtig" præst var i nærheden? 

Flemming trådte ind i Stengård Kirkes menigheds
råd i 1988, og deltog på mange fronter. Først blev 
han medlem af kirkegårdsudvalget, som i dag hed
der kirkegårdsbestyrelsen. Her var han aktiv i 28 år! 
Allerede fire år efter, altså i 1992, blev han tillige 
kirkeværge. Kirkeværgen skal bestille håndværkere, 
når noget går i stykker, sørge for at kontakte forsik
ringen, være med ved gennemgangen af embeds
boligerne, som der er hele tre af i Stengård Sogn og 
meget mere. I 2008 var der menighedsrådsvalg, her 
blev Flemming genvalgt nok engang. Samme år 
forlod han stillingen som kirkeværge, men han sid
der stadig i kirkegårdsbestyrelsen. 

Søhytten, Svalen og Onkel Bibber 
Omkring 1968 fik FDF i Gladsaxe lov at lej e 
Søhytten ved Lyngby Sø for beskedne 100 kroner 
om året. Det var en aftale, som borgmester Erhard 
Jacobsen var meget engageret i, for han var glad, 
når han kunne støtte ungdommen. Søhytten lig
ger for enden af Kongshvileparken og er delvist fre
det, men de bådehuse, der er bygget til på grunden, 
har ikke givet anledning til klager. 
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Julsøhuset blev bygget af Gladsaxes Søkorps i foråret 1972 på Løvtræ-Savværkets grund på Gladsaxevej, hvor Gudmund 
Hansen var ansat. Det var i tre etager plus radiotåm, og der var rejsegilde i april. Bagefter skilte søkorpset huset ad og 
transporterede det med til Julsølejren. Her boede de unge mennesker plus skibshunden Valdemar under hele lejren. Billedet 
her er taget ved Julsø nær Silkeborg, altså på selve lejren. 

I virkeligheden var grunden til, at FDF manglede 
søadgang, at man havde seks store tømmerflåder, 
lavet af blå plastictønder, som man efter endt som
merlejr på Gudenåen ikke havde noget sted at an
bringe. Søhytten blev efterhånden en hel attrak
tion. Dvs. hytten blev ikke, men en meget speciel 
"hjuldamper" ved navn Onkel Bibber blev. Histo
rien startede med et fartøj, som hed Svalen, og er 
som følger: en udligger, altså en mand, der besty
rede et af kommunens udsteder, et fjerntliggende 

4° 

sted nede ved Bagsværd Sø, som blev kaldt onkel 
Bibber byggede en båd, der hed Svalen. Svalen 
kunne desværre ikke sejle, og det var onkel Bibber 
ret ked af. Men FDF'erne besluttede at hjælpe. De 
fandt en 90 HK motor fra en gammel Volvo, og den 
forsynede de Svalen med. Ved standerrejsningen i 
maj 1972 skulle Svalen så på langfart på Bagsværd 
Sø. Men motoren satte ud, og uanset hvad de gæve 
unge mennesker fra søkorpset gjorde, så kom Sva
len heller ikke til at sejle denne gang. 
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Det var ellers lige op til Valdemarsdag. Valdemars
dag er den dag, hvor der hvert år under stor pomp 
og pragt uddeles flag og faner i Holmens Kirke. 
Kong Frederik IX var stor tilhænger af FDF, og in
den sin død i januar 1972 havde Frederik IX udvirket, 
at FDF ernes søkorps i Gladsaxe skulle tildeles hele 
to splitflag ved ceremonien d. 15. juni 1972. Et til 
brug på standeren ved søbredden og et til brug på 
Svalen. Det sidste kom aldrig rigtig i brug, forstås. 

I stedet gik FDF' erne nu i gang med at bygge et nyt 
og mere sødygtigt skib på aftenskolen på Egegård 
Skole. Her byggede de den såkaldte "hjuldamper", 
som af veneration for onkel Bibber og den stran
dede Svalen blev opkaldt efter ham. Hjuldamperen 
havde skovlhjul på siderne, som da også for et syns 
skyld kunne dreje, når den sejlede, ligesom den 
havde en skorsten, som kunne udlede lidt røg. Mast 
var der såmænd også, og sejle kunne den omend 
ikke særlig stærkt. Baadfartens gæster var så begej
strede, når de så Onkel Bibber, at den røg med i 
Baadfartens sæsonprogram flere år i træk som sær
lig seværdighed! 

I øvrigt byggede man også et par kanoer på Ege
gård Skole, mens Den danske Bank og Privat
banken sponsorerede et par optimistjoller og Ar
bejdernes Landsbank donerede to såkaldte flippere, 
som er sejlbåde med en fok og et storsejl, så de skal 
bemandes med to mand. Der var også en motor
båd, den blev brugt som redningsbåd, og ingen 
måtte sejle ud på søen, uden at motorbåden, som 
blandt andet havde walkie-talkie, var bemandet. 

Især omkring Gåseholmen i Bagsværd Sø er der 
megen turbulens, og der kæntrede en del roere. De 
havde naturligvis redningsveste på, men som eks
tra sikkerhed kom motorbådens redningsfolk og 
hjalp med at få dem op af vandet. 
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Julsølejren 
1972 var ikke kun bemærkelsesværdigt for søkorpset 
på grund af den strandede Svalen. I 1972 var der 
nemlig også atter landslejr. Julsølejren blev noget 
særligt for søkorpset i Gladsaxe, for på lejren skulle 
der være en pæleby på vandet, og Flemming 
Anthoni, som jo var udlært tømrer, hjalp "admiral" 
Helge Jacobsen og "generaldirektør" Gudmund 
Hansen med et ambitiøst projekt om et hus i tre 
etager plus radiotårn. Hele herligheden blev byg
get som elementer, så det kunne skilles ad og trans
porteres til og fra Julsølejren. Både piger og drenge 
i søkorpset knoklede med byggeriet hele vinteren, 
og i april var der rejsegilde på pælehuset ved sø
bredden i Bagsværd. 

Særlige uniformer fik søkorpset også. Edvard Niel
sen havde i sin tid været hornblæser på Peder Skram, 
og gennem ham fik FDF lov at købe hatte og trøjer 
for et symbolsk beløb til det nye søkorps. Den nye 
søkorpsuniform kom til at ligne den oprindelige 
FDF-uniform med hvid matrosbluse og rund hat 
med hvidt betræk, hvor hattebåndet er udstyret med 
navnet FDF Søkorps. I dag er der mange søkorps i 
Danmark, og man får syet uniformer på mere for
maliseret og central vis, end dengang Edvard var 
mellemmand. 

Lejrgrunden 
I 1964 købte FDF Gladsaxe en grund ved Ganløse 
Ovre. De to foregående år, havde FDF' erne lejet selv
samme grund. Senere er grunden overgået til di
strikte t. Den har ca. 11 tønder land ind. to søer, som 
i alt optager knapt halvdelen af grunden. Men der 
er stadig meget tørt land, og her har FDF opført to 
shelters. For dem, der ikke er gamle FDF' ere eller 
spejdere, kan det fortælles, at en shelter er en slags 
fastbygget bivuak, altså et lavt halvtag, hvorunder 
man kan sove. 



I efteråret 1955 gennemførte aktive forældre fra Forældreforeningen en storstilet skrotindsamling. Der var store penge i 
metalskrot. Leder af skrotindsamlingen var direktør Victor Rasmussen. Han mente, at Forældreforeningen og FDrerne på 
en weekend sagtens kunne indsamle 9 jernbanevogne med skrot. En del mente, han var skør, men de tog deres ord retur. Fire 
fædre med stort kørekort stillede med lastbiler ved Effata, hvorfra forældre og FDF'ere spredtes ad forskellige ruter. Forud 
for weekenden havde pilte og væbnere sat sedler op alle vegne om den forestående indsamling. Og der blev samlet ind til 9 
jernbanevogne! Som tak fik alle deltagere et blåt bånd med et syvtal, som Victor Rasmussen havde lavet til dem. I 1956 
gentog man successen med hele 11 fyldte jernbanevogne, men derefter overtog andre ideen, og så var der ikke længere så 
mange penge i den. For de indsamlede midler købte FDF i Gladsaxe en lejrgrund i Ganløse. 
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Området er fredet i klasse C, så der er ikke bygget 
meget på den. Ud over de to shelters er der et 
lokumsrum, et lille redskabskur og et par rafte
stativer. 

Hattemiks 
I det private liv fik Flemming og hans Bente to børn, 
som i dag har formeret sig yderligere med fem bør
nebørn og tre oldebørn. I 1972 købte Flemming og 
Bente et sommerhus ved Løserup Strand pr. Udby 
ved Isefjorden. Huset blev sat i optimalt god stand 
og gennemisoleret. Flemming var jo ikke udlært 
tømrer for ingenting! Til spot og spe for sine an
satte, som syntes, at det var lidt skørt at isolere et 
sommerhus så gevaldigt. Men så kom oliekrisen, 
og det var Flemming, der lo højest... I dag er som
merhuset udvidet med store terrasser og et gæste
hus, så der er plads til den store familie både som
mer og vinter. 

Efter at svendebrevet var i hus, blev Flemming snart 
udnævnt til tømrerformand for lokale tømrersjak. 
Men det blev for meget. Eller for lidt. For meget 
papir og for lidt håndværk, så de næste 11 år af ar
bejdslivet var han på Jeppesens Savværk på Glad
saxevej 36-44. Derefter blev han tømrerformand. 
På et tidspunkt havde Flemming således syv sjak
formænd og 94 håndværkere under sig. 

Desuden var Flemming altså dybt engageret i Sten
gård Kirkes liv og udvikling. Flemming var menig
hedsrådets tilsynsførende ved byggeriet, da kirken i 
1991 blev udvidet med atriumgård og multisal med 
mere. En funktion, som han bestred med naturlig 
autoritet, eftersom han i det private liv havde fun
geret som byggeleder. Forinden havde man i me
nighedsrådet sparet op efter aftale med provstiet 
gennem flere år, så der var 8,5 millioner at gøre godt 
med. Det blev arkitektfirmaet Wohlert & Graae, som 
også i første omgang havde tegnet kirken, der kom 

En gang FDF'er altid FDF'er 

med skitseudkast og tilbud. Hvorefter man måtte i 
gang med at hugge en hæl og klippe en tå, for at få 
budget og tilbud til at hænge sammen. Den nye 
længe blev to meter kortere end planlagt, til gen
gæld fik man en underjordisk gang over til 
konfirmandstuen. Der skulle have været operatør
rum over multisalen, men i stedet fik kirken lemme 
i gulvet med stik til højttalere, mikrofoner og den 
slags. 

Ildsjælen Flemming 
Og skulle nogen nu være blevet trætte bare af at 
læse om al den aktivitet, som Flemming Anthoni 
er eller har været en del af, så skal det straks næv
nes, at de her uddybede kasketter blot har været 
nogle af mange. 11991 meldte Flemming og Bente 
sig ind i Ældresagen i Gladsaxe, hvor Flemming 
siden 2004 har været formand. Bente blev i 2006 
leder af Ældresagens besøgstjeneste, hvor Flemming 
i øvrigt er aktiv. Desuden har Flemming siddet i 
afdelingsbestyreisen for GAB Bytaften i 24 år. En 
stor tak til Flemming Anthoni, som her har delt sin 
viden om især FDF' ernes historie i Gladsaxe med 
alle os interesserede. Flemming er ikke længere 
aktiv FDF' er, men sidder dog stadig i kredsbestyrel
sen for Stengårdskredsen, det er derfor ikke urime
ligt at sige en gang FDF' er altid FDF' er. 
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Året der gik - Gladsaxe 2008/09 
- samlet af Jens Mortensen 

Oktober 
Kommunen vil udbygge fjernvarmen for 240 mio. 
kr., da det er mere C02-venligt end olie og gas. 
60 borgere deltog i workshop om omdannelse af 
en del af Bagsværd industrikvarter til blandet bolig 
og erhverv. 
44 km skinner blev udskiftet på Farumbanen over 
sommeren. Resultat: 10 minutters drift i dagtimerne 
og hurtiglinje i myldretiden. 

November 
Ungdomslederprisen gik til Jacob Jensen fra Copen
hagen Caledonian Pipe Band 
Årets erhvervspris gik til den internationale søfarts
organisation BIMCO for en vellykket renovering af 
domicilet på Bagsværdvej 161. 
Nyt butikscenter åbnede på hjørnet af Buddinge 
Hovedgade og Stengårds Alle. 
Bagsværd Kostskole fejrede 100 års jubilæum. 

December 
Byrådet uddelte årets idrætspriser: Idrætsprisen gik 
til kajakroeren Henriette Engel Hansen fra klub
ben '361' og idrætslederprisen til Yan Sørensen fra 
Bagsværd Boldklub. 
Terapeutisk sansehave indviet på omsorgscentret 
Bakkegården i Bagsværd. 
Kommunens samling af grafik til udlån bliver af
viklet af sparehensyn. 
Indbyggertallet voksede i 2008 til 62.562 indbyg
gere. 

Januar 
Buddinge Batteri ønskes fredet og overtaget af kom
munen' der inden for de næste 10 år skal foretage 
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rydning af området. Uenighed med nuværende ejer 
om overdragelsessummen. 
Musikprisen går til accordeontalentet Bjarke 
Mogensen. 
50% af borgerne bestilte pas via internettet i 2008. 
Under testkørsel af centrifuge på Alfa Laval reven 
33 kg del sig løs og blev slynget 350 m gennem 
luften fra Maskinvej til Klausdalsbrovej. 
Efter lukningen af Radio Gladsaxe blev det muligt 
at lytte til transmissioner fra byrådsmøderne via 
podcast på Gladsaxe.dk. I 2008 hentedes lydfiler 
8.215 gange. 

Februar 
Demonstration mod forslag om at lukke de to spe
cialskoler Lill Mørkhøj og Lille Stengård. 
Boligselskaberne i Høje Gladsaxe gik sammen med 
kommunen om en boligsocial helhedsplan, der bl.a. 
skulle skabe beskæftigelse og social ansvarlighed. 
Regeringen afsætter 1,5 mia. kr. til at løse trængsels
problemerne langs Ring 3 og omegnskommunerne 
håbede på en letbaneløsning. 

Marts 
Gladsaxe Kirkegård blev udsat for hærværk med 25 
væltede gravsten, smadrede ruder og forsøg på at 
sætte ild i menighedshuset 'Laden'. 
Pladsgarantien på daginstitutionerne var under pres, 
da prognoserne for antallet af børn ikke viste sig at 
holde. 
Efter 40 år som formand for Gladsaxe Internatio
nale Venskabsforening (hele foreningens levetid) 
overlod lektor, lokalhistoriker m.m. Arne Hermann 
posten til Lars Abel. 



April 
Gladsaxes historie i form af 15.000 fotos fra 
byarkivets lokalhistoriske afdeling blev lagt på net
tet - www.gladsaxebilleder.dk. 
Teleselskabet Sonofon søgte om opførelse af mast i 
den fredede Gyngemosen. Kommunen bakkede op 
til boligforeningerne i Høje Gladsaxes store fortrydel
se. Danmarks Naturfredningsforening gik i dialog 
med teleselskabet, som derefter trak ansøgningen. 

Maj 
Ytringsfrihedsprisen (som uddeltes af Enhedslisten 
og SF) gik til 'Bedsteforældre for Asyl', der især har 
kæmpet for bedre forhold for børn i danske flygt
ningelejre. 
Kommunen gik i gang med at undersøge borger
nes interesse i selv at håndtere regnvand på egen 
grund bl.a. på baggrund af de senere års mange kraf
tige regnskyl. 
Gladsaxe Bio lukkede midlertidigt for at blive 
ombygget til kulturcenter i Bagsværd med såvel 
bibliotek som to biografsale. 

Juni 
Frit lejde aktion for aflevering af ulovlige våben ind
bragte bl.a. 67 skydevåben til Vestegnens politi. 
Købmand Henrik Petersen, Bagsværd, fremlagde 
forslag for bycenter i Bagsværd med plads til 20-30 
butikker og et Kvickly supermarked. 
Renovationsselskabet HCS, der har kontrakt på 
bortkørsel af affald i kommunen, blev ramt af strejke, 
der varede i tre uger. 
Byrådet vedtager kommuneplan, der over de næste 
fire år skal fokusere på udviklingen langs Ring 3, 
Bagsværd Park, Buddinge By og sikre en bæredyg
tig byudvikling. 

Aret der gik· Gladsaxe 2008/09 

Juli 
Ombygningen af skøjtehallen blev bl.a. på grund 
af sommerens voldsomme regnskyl forsinket, og 
det skabte frygt for medlemsflugt fra Gladsaxe Skøj
teløber Forening. 
Sommeren igennem plagedes også Gladsaxe af 
voldsomme regnskyl. Det medførte en debat om 
dimensioneringen af kommunens kloaknet. 

August 
Ny buslinje 160 fra Trafikpladsen til Egeparken ind
viedes - skal måske videreføres som Servicebus til 
Høje Gladsaxe, Aktiveentret og Hovedbiblioteket. 
Lille sal i Gladsaxe Bio genåbnede efter en gen
nemgribende modernisering. 
Birthe Kjær og Rocasino var årets hovednavne på 
Gladsaxedagen. 

September 
Boligafdelingen By toften med 123 nedslidte ræk
kehuse skal rives ned og 140 nye boliger opføres. 
Kommunen støtter med 15 mio. kr. 
Rendegravning på Maglegårds Alle frembragte 2 
flintøkser på hhv. 20 og 32 cm længde. 

Oktober 
På baggrund af blandt andre WHOs undersøgelser, 
der tydeligt viser en sammenhæng mellem solariers 
UV-stråling og hudkræft, har Gladsaxe Kommune 
besluttet at nedlægge solarierne i kommunens to 
svømmehaller. 

Kilder 
Bagsværd/Søborg Bladet, Gladsaxe Bladet, glad
saxe.dk 
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Foreningens publikationer 

~ 
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Årsskrift 1968 
Højgaardsfundets hagekorsfibula. Højgården i Bagsværd - bondegård - pensionat - råd
hus - gæstehus. Befæstningsanlæggene i Gladsaxe Kommune. Kulsvidning. En 
kærlighedshistorie fra Aldershvile. Glimt fra udstillingen 'Da vi var bønder' 

Årsskrift 1969 
Høvl eller husfred - vægmaleri af 'dørvogteren'. Svanen - vor glemte nærhedsatraktion, 
Baadfarten. Buddinge Byhoms sidste Brandtuder - erindring. På besøg i Bagsværd om
kring år 1800. Lillemosegaard - Gladsaxe kommunes første og største sociale institu
tion. Bagsværd Kro et 300 års jubilæum. 

Årsskrift 1970 
Gladsaxe sogn i middelalderen. Om Gammelmosen. Fra 'Pengeløse Overdrev' til Søborg 
Magle. 

Årsskrift 1971 
Gladsaxe sogn i middelalderen - fortsat fra årsskriftet 1970. Boligforholdene i Gladsaxe 
sogn til 1766. Prinsesseskolen - Kongens skole - et 250 års jubilæum. Havekolonien 
Voldly - et eksempel på et typisk forstadsbebyggelse. Ombygning af Højgaard - Iagtta
gelser ved ombygningen af Højgaard i Bagsværd 1969-71 

Årsskrift 1972 
Gladsaxe Kirke - en af hovedstadsområdets bedst bevarede middelalderkirker. Jægers
lyst, mit fødehjem af Jørgen Jørgensen. Bagsværd Kostskole - en af landets største pri
vatskoler. 

Årsskrift 1973 
Udskiftning af jordfællesskabet - et 20-års jubilæum. Johannes Schlanbusch, min far - af 
Karen de Linde. Gladsaxe Kommune i Oldtiden - efterladt historisk manuskript. Oldtids
og andre fund i Gladsaxe Kommune. Hvor blev fanen af? En mystisk historie om Bud
dinge skoles fane. Kort over oldtidsminder i Gladsaxe 

Årsskrift 1974 
Gamle vejspor og hulveje i Gladsaxe kommunes del af Store Hareskov. Da Bagsværd 
hørte under Frederiksdal. To flinteøkser - fundet ved Krogshøjvej i Bagsværd. Erindrin
ger om Mørkhøj og om den gamle rytterskole Bagsværd - fra landsby til villaby. 



Foreningens publikationer 

Årsskrift 1975 
Den Nordsjællandske Vildtbane - om kongelige jagter. København-Slangerupbanen. 
På Bagsværd Station år 1908 - yngstemands erindringer ved Georg Bakke. 
Københavnerbønder og andet Godtfolk. 

Årsskrift 1976 
Ildebrand på Bagsværd Kro - 1821. Den første børnehjælpsdag i Bagsværd - 1909. Sø
borg i nybyggertiden. En historisk-arkæologisk vandring over de nedlagte gårde Lunde
gårds og Hyldegårds marker - med kort. Gladsaxe Lokalhistoriske Arkiv 

Årsskrift 1977 
Erindringer om Bagsværd kirkes bygning og fuldendelse. Tilbageblik fra en skov under 
besættelsen. Breve fra en ung landmand - Kristian Worms breve fra 1893-98. 

Årsskrift 1978 
Stednavne i Gladsaxe Sogn. Den socialpolitiske udvikling i Gladsaxe - et tilbageblik. 

Årsskrift 1979 
Harreskoven i Gladsaxe kommune. Søborg Forskønnelsesforening. Vintersport i Bag
sværd - Højnæsbjerg. Hastighedsløb på Bagsværd Sø. 

Årsskrift 1980 
Det kommunale fattigvæsen i Gladsaxe indtil 1891. En gravhøj i Gladsaxe - Rævehøj 
ved Gladsaxe Skole. 

Årsskrift 1981 
På udgravning med eleverne. En strøgtur på Søborg Hovedgade i 1914. KFUM-spej
derne (de grønne spejdere) i Bagsværd 
Spejderliv i Harreskoven. Lidt om KFUK-spejderarbejde i tilknytning til Bagsværd Kost
skole. Glimt fra en udstilling i anledning af 40 års jubilæum i Selskabet. 
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Årsskrift 1982 
Kirkeminder fra Gladsaxe. Skovminder fra Gladsaxe. Forstlige titler. Kirketårne - klok
ker eller forsvar? 

Årsskrift 1983 
Farvel til en stol - Borgmester Tove Smidth. Toget - Ib Spang Olsen. Gøgeungen, der 
slog sig ned i mosen (om 1V-byen). 
Den mere beskedne tid - dengang - drengeår i Søborg. 

Årsskrift 1984 
Fra folke bogsamling til kulturhus. Biblioteksudvalgets opgaver før og nu. 
Fra læsestue til moderne skolebibliotek. De små lånere. As time goes by, Shu-Bi-dua og 
Handel. Lånte billeder på væggen. Kærlighed ved første lånerkort. Jeg går lige på biblo. 

Årbog 1985-86 
Arbejdet i de gamle sogneråd. Fredninger i Gladsaxe Kommune. 
Læge blandt venner og fjender - Kaj R.O. Jørgensen. Gudfrygtighed først og resten så 
måske. 

Årbog 1987-88 
Gladsaxe Kommune omkring 1820. Kongens bønder i Gladsaxe og landboreformeme. 
Svanerne på Kurstien. Fra det gamle Buddinge. En Bagsværddreng fortæller. 

Årbog 1989-91 
Mit Søborg. Søborg er verdens navle. Gladsaxe - huse med sjæl og identitet. 

Årbog 1992-93 
De gamle gårde i Gladsaxe Kommune. Erindringsglimt fra Tornehøjgård mv. Vi byggede 
Hus på Buddingevej baade i 1896 og i 1942. Et kvindemord under krigen. 
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Årbog 1995 

Gladsaxe Kommune under besættelsen 1940-45. 
Civilbeskyttelsestjenesten i Søborg under anden verdenskrig. 

Årbog 1996-97 

Provst Bentzons selvbiografi. Adskilligt i Vers og Prosa. Fra mejeridreng til tjeneste
mand. Min tid blandt de skrappe drenge på Stengården. 

Årbog 1998 

Idrætten før 1923. Vinteridræt i Bagsværd og Søborg. FIGs jubilæumsbog. Bagsværd 
Stadion. Skovdiget. Gladsaxe Idrætspark Marielyst. Bagsværd sø. Priser til idrætten. Store 
idrætsbegivenheder i Gladsaxe. 

Årbog 2000-2001 

Fra fattiglem til aldersrentenyder. En driftig cykelhandlerfamilie krønike (Bristol) . Da 
Mørkhøj var en idyllisk landsby . 

Jubilæumsskrift 1941-2001 

Baggrund og optakt. Verdens navle. 

Årbog 2002-2003 

To borgmestre (Erhard Jacobsen og Ole Andersen). Valdemar Henriksen og 
industrikvartererne i Gladsaxe og Mørkhøj. Lykkehjulet 2 - om Stengårdskvarteret. 

Årbog 2004 

Hanna-skolen, en skole bygget på værdier. Gladsaxe digte. 
Skoledreng og bondeka'l på Gladsaxevej i 1940'erne. 
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Arbog 2005 
Hanne Andersen på Hovedbiblioteket. Familien Binger og jeg 
Lille Edel og Møllerne fra Buddinge. Hareskov Kuranstalt - visioner og virkelighed. 

Arbog2006 
Rock og Pop i Gladsaxe (om Gladsaxe Teenclub og Beatforum). 
Gladsaxe Gymnasium 1956-2006. 

Arbog 2oo7 
Cirkus i Gladsaxe - om Cirkus Marenas vinterkvarter og stakit på Buddingevej. Søborg 
Ungdomshjem er gået over i historien. 
Åben himmel, blomster og dyr - sommer minder fra Bagsværd. 

Arbog2008 
50 år med Boligselskabet Kildevænget på Solnavej. Firmaet AJS Niro Atomizer. Arkæo
logisk undersøgelse ved afkørsel 20, Gladsaxe. Englandskrigene august, september og 
oktober 1807. 

Arbog200g 
50 år med den gyldne kæde - om bargmesterkædens jubilæum 
Erindringer af socialudvalgsformand Erling Schrøder. Gladsaxe fornyede Søborg Skole 
allerede i 1920'erne. Et broncestøberi formes - om Leif Jensens broncestøberi i Bag
sværd. Bagsværd Kostskole og Gymnasium 100 år. 

Ovenstående bøger kan købes for kr. 40, -/stk. - medlemmer kr. 25, -/stk. 

Register til Årsskrifter/Årbøger 1968-1995: kr. 40,- (for medlemmer kr. 25,-) 
Folketællingen 1787: kr. 40,- (for medlemmer kr. 25,-) 
Da vi var bønder - Gladsaxe gårdenes historie: kr. 175,00 (for medlemmer kr. 125,00) 
Jubilæumsskrift 1941-2001: kr. 15,- (for medlemmer kr. 10,-) 
Postkort: 1 sæt enkelte kr. 10,- , 1 sæt dobbelte kr. 15,- . 

Kontingent og betaling for publikationer: www.gladsaxelokalhistorie.dk 
Selskabet er medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening. 

5° Foreningens publikationer 



Personalia 

Ole Gabnelsen, født 14.juni 1945, gift med Inge. Mellemskoleeksamen fra Hørsholm Skole. Handelsud
dannelse som trælastmand på Hørsholm Savværk og Trælasthandel. Videreuddannet på Ratvig Savværk i 
Mora i Sverige. Værnepligt aftjent i Danske Livregiment i Høvelte. Startede 1. januar 1968 hos Johannes 
Fog i Lyngby. Blev kontaktet og ansat af Aage Hansen i Buddinge Trælasthandel som forvalter 1. maj 1968. 
Købte Buddinge Trælasthandel 1. januar 1975 af Aage Hansens barnebarn og flyttede med hustru og 3 
børn ind i villaen på trælasthandelen Buddingevej 272-278 Medlem af handelsforeningen for Søborg og 
Omegn fra 1971 og senere Gladsaxe kommunes Håndværkerforening. Medlem af Lions Club Søborg 
1984. Med i projektet bag hjertestarterforeningen og Gladsaxe Teaters Venner. Stoppede og solgte Bud
dinge Trælasthandel A/S 31. juli 2008. 

Finn Malm, født 1939 i København og har været frimærkesamler næsten lige siden. Flytter til Gladsaxe i 
1955, medlem af Bagsværd og Søborgs frimærkeklubber. Frimærkehandler med butik på Promenaden i 
Bagsværd i 90-erne. Har samlet og studeret Gladsaxe's posthistorie i ca. 20 år. 

Eva Malin, lokalarkivar ved Gladsaxe Byarkiv. Født 1967. Ansat i Gladsaxe 1994. Har i årenes løb skrevet 
mangfoldige artikler, guider og hæfter om alt fra børnehjem til kolonihaver, konditoropskrifter, fotomodel
ler og meget meget mere. Alt sammen med udgangspunkt i Gladsaxe Kommune. Laver også udstillinger, 
holder foredrag, hjælper borgerne med at søge oplysninger om dette og hint, passer og videreudvikler 
databasen Gladsaxebilleder, tager imod arkivalier fra privatpersoner og foreninger og stiller dem til rådig
hed for borgerne plus alt det andet. Plejer at sige, at jeg har kommunens bedste job :-) Det er i hvert fald 
meget varieret og alt andet end kedeligt. 

III ustrationer 
Billederne er udlånt fra Gladsaxe Byarkiv, lokalhistorisk afdeling. For enkelte illustrationer i dette 
bind har det været umuligt at finde frem til den retmæssige copyright-indehaver. Såfremt vi på 
denne måde har krænket ophavsretten, er det sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i 
denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen. 
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