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Borgeravis for Ny Hammersholt, Lille Sverige, H
 ammersholt,
Brødeskovparken, Nr. Herlev, Freerslev – og alt det midt imellem!

BRØDESKOV
BORGERAVIS

Læs om:

Nyt om Petras hus,
trafikken i vores område,
Anders Bohn 90 år
– og meget mere

Luksus i hverdagen
Forkæl dig selv eller giv en unik gave
Besøg myglas.dk eller book en aftale
til et besøge mit værksted i Birkerød.

Kontakt mig på:
Facebook - MyGlas by Myrup
Instagram - myglasbymyrup
www.myglas.dk.
Mobil - 28500344
Britt Lind Myrup

Til en særlig lejlighed kan du også
designe dit eget glasprodukt efter
eget ønske, og jeg laver det til dig.
Bliv inspireret af farver og form på
www.myglas.dk.
Arbejder du med glas, kan du booke
tid til brænding eller du kan deltage i
private glaskurser hos mig.

CAFÉ /RESTAURANT
SELSKABSLOKALE
DINNER TRANSPORTABLE
Se på vores hjemmeside vedr. åbningstider.
Du kan også sende en mail eller ringe på 40 33 03 36.
Venlig hilsen Anders Kjergaard

Støt Brødeskov Lokalråd
med 100 kr. om året

Nu kan du betale
med MobilePay
på 94329
Et års medlemskab, der dækker hele husstanden, koster
kun 100 kr. Hvis du betaler på MobilePay, skal du skrive
dit navn i beskedfeltet. Du kan selvfølgelig også stadig
overføre dem på 6300 – 1583230.
Som medlem støtter du indsatsen for at
forbedre forholdene i området samt udgivelsen af
Brødeskov Borgeravis.

Mobil

ePay

100 k
r.
9432
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Brøde

skov L
okalrå

d

Restaurant Nysøgaard

Nysøgårdsvej 9, 3400 Hillerød
Tlf.: 48 26 56 85
info@nysogaard.dk
www.hillerodgolf.dk

Næste nr. (240) er på gaden 21. - 28. maj 2022.
Indleveringsfrist den 30. april 2022 – husk at overholde den!
BBavis@brodeskov.net
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N Y T F R A B R Ø D E S KOV LO K A L R Å D

Et nyt år med
visioner og fejring
Nu skriver vi 2022, og lad os håbe det bliver bedre end de 2
foregående år.
Lokalrådet ser frem til en stor, men også spændende opgave, nu
hvor vi skal arbejde med at formalisere landsbyvisionerne, så de kan
blive til de helhedsplaner som byrådet over en bred kam bakker op om.
Men det er også året hvor vi skal følge op på de mange tilkende
givelser vi har set, da der var vælgermøder i golfklubben, Hammersholt
Forsamlingshus og på Brødeskov Skole. Inddragelse af lokalråd og
lokale borgere, var nok det der først og fremmest blev gentaget på alle
møderne. Det handler om at vi selv skal være med til at tegne udviklingen hvor vi bor, og det ser vi meget frem til.
Derudover blev vi lovet opbakning og velvilje til at se på infrastrukturen i området. Der blev drøftet Uvelsevej ved Nr. Herlev, flytning af
Brødeskov Station, cykelstiforbindelse via golfbanerne, Brødeskovvej
og Hammersholt Byvej. Det lød desværre til at være nyt for mange af
de fremmødte, så lokalrådet vil derfor gøre sit til at det ikke bliver
glemt - igen.
En af de første sager er Petras Hus, som er blevet forladt af skolen, og
har været på vej mod et bortsalg – og trænger til en kærlig hånd. En
gruppe ildsjæle har sat sig for at sikre at huset stadig kan være et
lokalt samlingspunkt, og det håber vi der er lokal opbakning til. Og ikke
mindst politisk vilje.
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Måske har du nogle gode idéer, eller gode minder fra Petras Hus? Der
er oprettet en gruppe på Facebook, hvor du kan følge med.
Lokalrådet gør hvad vi kan for at få en dialog i gang med byrådet, så vi
kan få indflydelse på husets fremtid.
Desværre har COVID-19 spændt ben for et par større arrangementer.
Lokalrådet har rundet 50 år, men uden en fejring. Det råder vi bod på
nu. Følg med på Facebook, og tilmeld jer vores mailliste. Vi forventer at
kunne fejre jubilæet først på sommeren, hvor pandemien har det med
at løsne sit greb om os.
Og så har vi besluttet at gennemføre generalforsamlingen i år. Det
sker 23. marts i Brødeskov Idrætsforening. Det er lidt specielt, nu vi
har sprunget to år over. Vi har blandt andet besluttet at alle er på valg.
Derfor håber vi at mange vil møde op og være med. Ikke mindst hvis
der skulle være nogle, der gerne vil være en del af bestyrelsen.
Godt nytår, og vel mødt d. 23. marts. Vi glæder os til at se jer.
På bestyrelsens vegne
Mathias Skarby
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ntreprenør

Generalforsamling
i Brødeskov Lokalråd

stiansen

Christiansen
ygaden 7
r. Herlev
00 Hillerød

Onsdag den 23. marts 2022 kl. 19.30 i Brødeskov
Idrætsforenings lokaler på Kollerødvej 1.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af forslag til budget og medlemskontingent.
5. 	Indkomne forslag (Forslag skal fremsættes skriftligt og være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
6. Valg af op til 9 bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år).
7. Valg af op til 2 bestyrelsessuppleanter (vælges for 1 år).
8. Valg af 1 revisor (vælges for 1 år)
9. Valg af 1 revisorsuppleant (vælges for 1 år).
10. Eventuelt.

l 51 50 00 59
t 48 24 75 68

ord & beton
oak & anlæg
Udføres

emer & shampoo
ge råvarer og urter
egen have

alt indenfor
Brudebuketter
Dekorationer/Buketter
Borddekorationer
Kranse/Bårebuketter
Kistedekorationer

butikken i Hammersholt

ge 10 – 13 el. aftale

mykker, pileflet, håndlaapir, akvareller

RSHOLT BYVEJ 43
48 17 03 71
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Har du en sag, som du synes bestyrelsen burde kaste sig over, så
bør du overveje om du vil lade dig vælge ind i bestyrelsen, særlig
hvis du bor i et område, hvor den nuværende bestyrelse ikke er
repræsenteret.
Alle med hjemsted i foreningens område som har betalt kontingent i
2022 kan stemme og stille op til valg til bestyrelsen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes
til bestyrelsen@brodeskov.net inden den 15. marts 2022.

Forfriskende anderledes
Gå til fagmanden
6
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Bevar
Petras hus
En gruppe beboere i Ny Hammersholt skrev i midten af
januar et brev til Hillerød kommune. Denne artikel er en
redigeret udgave af dette brev, som blev indledt med et
citat fra Hillerød Kommunes Kulturstrategi 2021:
”Samarbejde, fælles ansvar og frivillighed er et særkende for
kulturlivet i Hillerød Kommune. Det er herfra, at kulturelle initiativer,
fællesskaber og oplevelser gror.”

Aktiviteterne skal være på tværs af alder - fra små børn til seniorer –
med ønske om at skabe et netværk mellem generationerne, hvilket vil
skabe et større sammenhold og fællesskab her i vores landsby. For nye
tilflyttere vil et hus med mange aktiviteter her i byen især være en
god måde at komme ind fællesskabet på. Flere har netop at spurgt til,
om der er et aktivt og socialt fællesskab i byen.
Eksempler på ideer til brug af huset og udenomsarealet:

Årsagen til henvendelsen var, at beslutningen om et eventuelt salg af
Petras Hus skulle behandles på et møde i økonomiudvalget den 19.
januar. Kommunens ønske om at sælge Petras Hus har vakt stor
frustration, da huset har stor betydning for mange i Ny Hammersholt.
Desuden, anfører gruppen, er der et stort potentiale i Petras Hus for
byens beboere. Gruppen har tidligere kontaktet kommunen flere
gange, og i november sendte de et brev, hvori de gjorde kommunen
opmærksom på ønsket om at bevare Petras Hus og bruge det som et
fælleshus til forskellige aktiviteter for Ny Hammersholts beboere.
Desværre er der ikke kommet nogen konstruktiv respons på dette brev.
For et par år siden blev Petras Hus, hvor der tidligere var fritidsklub,
lukket ned. Huset ligger centralt placeret i byen, tæt på en eng og en
fodboldbane hvor der er mulighed for at lave udendørsaktiviteter.
Derudover har huset har en historie, der går mange år tilbage. I Ny
Hammersholt er der et stort ønske om at få åbnet Petras Hus, så der
kan skabes et fælleshus med aktiviteter for alle i byen og omegnen.
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•	Kreative aktiviteter og workshop for alle aldre
•	Fællesspisning for alle aldre, evt. hvor de unge samles
forinden og laver maden
•	Uden- og indendørsaktiviteter - leg, sport yoga, meditation,
krop og sundhed
•	Café med musik og foredrag
•	Sang og musikundervisning
•	Rammer om sociale arrangementer f.eks. byfest
•	Hyggeklub for børn og unge - eftermiddag/aften
•	Gamer-klub, hvor unge kan tage deres pc, tablet eller
andet med og spille sammen
•	Strikkeklub, kaffeklub, læseklub, filmklub, bridgeklub m.m.
•	Udendørs legeplads for større børn
•	Tumle/legerum for mindre børn
•	Mødested for dagplejemødre
>>>
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Der er blevet oprettet en Facebookgruppe for Petras Hus, hvor der pt.
er ca. 120 medlemmer og lørdag d. 13. november blev der afholdt et
møde, hvor alle i Ny Hammersholt var indbudt. Her blev fremtiden for
Petras Hus drøftet, og alle, der var til stede, var enige om, at Petras
Hus bør bruges som et fælles aktivitetshus for byens og områdets
beboere. Den fremtidige plan er at oprette en forening for Petras Hus
for at sikre den lokale forankring og støtte.
Gruppen bag henvendelsen til kommunen har tidligere forsøgt at få
adgang til huset, men det er pt. ikke lykkedes. På grund af denne
korte tidsfrist, og manglende mulighed for besigtigelse af huset, har
gruppen ikke noget konkret bud på økonomi, men de har gjort sig
nogle tanker om finansiering af renovering, fundraising, finansiering
af driften bl.a. ved kontingent og indtægtsgivende arrangementer f.
eks. en Engfest. Petras Hus er ikke i god stand, og trænger derfor til en
gennemgribende renovering. Her påtænker gruppen, at foreningen
(når denne er blevet oprettet) i samarbejde med kommunen, skal finde
en måde at foretage og finansiere renoveringen, opstartsfasen og den
videre drift på.
I brevet udtrykker gruppen overraskelse over, at kommunen ikke har
svaret på borgernes henvendelser. Og at de er gået videre med
planerne om at sætte Petras Hus til salg, når nu lokale kræfter så klart
har givet udtryk for, at de gerne vil bevare huset og skabe et kulturliv i
Ny Hammersholt. Brødeskov Lokalråd er heller ikke blevet involveret i
sagen, hvilket også kan undre. På det omtalte møde 19.1 blev det
besluttet at udskyde et eventuelt salg, og dermed give mulighed for at
få en dialog i gang mellem kommunen og gruppen. Det peger på, at
der stods alt er blevet lyttet, og at kommunen er indstillet på at
inddrage de lokale kræfter i beslutningen, og det er da positivt. Det er
dog stadig ærgerligt, at der ikke var nogen, der reagerede på de mails,
der blev sendt ind.
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Vi håber, at gruppens dialog med kommunen resulterer i en beslutning
om at bevare Petra Hus og udvikle stedet til et fælles mødested.
Hvis gruppen ønsker at inddrage Lokalrådet i processen, er de altid
velkomne til at skrive til bestyrelsen på bestyrelsen@brodeskov.net
Gruppens Kontaktperson:
Charlotte Kjær Nielsen
Hulvejen 30, Ny Hammersholt, 3400 Hillerød
Tlf.: 61 33 64 06 mail: charlottekn86@hotmail.com
PS: Har du lyst til at læse mere om historien bag Petras Hus? Så kan
du læse eller genlæse artiklen om Petras Hus i Brødeskov Borgeravis
nr. 197 fra september 2011. Du finder alle de gamle blade på
www.brodeskov.net
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N Y T F R A B R Ø D E S KOV I D R Æ TS FOR E N I N G

Godt på vej i
det nye år
Optimismen er i behold i idrætsforeningen, selv om det er op ad bakke
med de udfordringer en forening som vores har. Det gælder både med
corona, som er en spiller som vi ikke har behov for, samt at have
hænder nok, når vi gerne vil tilfredsstille de ønsker, området har til
hvad vi kan levere.
Dette har desværre betydet, at vi ikke har kunnet starte et ungdoms
hold op for de 5 til 6-årige, da der skal være frivillige forældre nok til at
hjælpe til. Dette vil være vores fremtidige udfordring. Når der startes
nyt op, skal der være hænder nok til at bære det, så skal BIF nok
hjælpe med hjælpere og til dels trænere.
Når dette er sagt er det en super velfungerende klub med det, vi kan
tilbyde.
Det er lige fra Krible-krable om lørdagen for de 2-5 årige i hallen, hvor
der vil blive tænkt i lidt nye ting her til opstart. Der er stadig badminton-muligheder både træning for ungdom om fredagen og banetider.
Hvis man ønsker tider, så skriv til badminton@broedeskov.dk. Der er
også mulighed for ski-fitness om tirsdagen og hockey om torsdagen.
Fodboldtennis om mandagen fortsætter, efter at det har været i en
prøveperiode. Der er deltagere, så det er der taget godt imod.
Alle de aktiviteter vi har, kan ses på hjemmesiden ellers skriv til
kontakt@broedeskov.dk
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Fodbold. Vi ser frem til, hvordan damesenior og herreseniors forskellige
hold vil klare sig i foråret. De 2 dameseniorhold trænes fortsat af Rene og
Jonas. På herresiden skulle der ny træner til, så vi indgik aftale med Daniel
Peterse. Han er 33 år, kommer oprindeligt fra Lolland Falster. Daniel har
været træner mere ind 7 år, og har stærke kompetencer indenfor især
klubkultur.
Vi er meget spændte på at se dette samarbejde blomstrer, og lære Daniel
endnu bedre at kende – velkommen til. På ungdomssiden kører de forskellige hold videre dem ønsker vi en rigtig god forårsturnering, der er for
nuværende ikke nogen nyheder omkring trænerskift på nogen ungdoms
hold – god vind til alle.
Da BIF er en idrætsforening, som har aktiviteter hele året er der jo godt
gang i hallen og kunsten ser frem til at aktiviteterne øges her hen over
foråret, hvor coronaskyggen forhåbentligt er overstået, så vi kan gi den
fuld skrue.
Ser frem til at se jer på stadion og hallen.
Venlig hilsen
Kenneth Sørensen
formand for Brødeskov Idrætsforening
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Din lokale hestevogn
kører gerne...
skovture med familien, børne
fødselsdage, kunstrute (til 7 lokale
kunstværksteder) eller hvad du
kunne ha’ lyst til.
Ring til kusken og hør nærmere
på 2164 9866 efter kl. 18

Støt Brødeskov IF
Venner
BIFs venner (eller vennerne i daglig tale) har til formål
dels at skaffe midler til idrætsforeningens drift, dels at
skaffe frivillig arbejdskraft til de mangeartede små og
store opgaver, som driften kræver.
Det kan være fodboldturneringer i ind- og udland, miniputstævner på
eget anlæg eller de årlige afslutningsfester for både små og store
medlemmer.Vennerne har også ansvaret for kioskens drift.

Kaniner
sælges
Velegnede både
til slagtning og
som kæledyr.

Tue Tortzen
Slettebakken 1 Ll. Sverige
22 85 73 62 eller
tt@hillerod.dk
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Aut. Skorstensfejermester

Christian Bast
Ring på 47 17 00 08

Rensning af kedler, brændeovne
og ventilation og rådgivning
om alt vedrørende brandsikring,
skorstene og ildsteder.
Se mere på www.skorstens-fejer.dk

BIFs venner står for en række arrangementer, som til sammen udgør
Idrætsforeningens hovedindtægtskilder: Den årlige udstilling i
Frederiksborg Slotshave, Loppemarkedet og Byfesten i Hillerød.
Vennerne er altid på udkig efter nye indtægtskilder, og vi har været
involveret i diverse koncerter og plakatophængning.
BIFs venner består mest af forældre til nuværende og tidligere ungdomsmedlemmer, og alle er velkomne til at give en hånd med. Som
medlem yder du, hvad du har tid og lyst til, eller du kan nøjes med at
støtte vennerne med en årlig indbetaling på 100 Kr.
Ønsker du at blive medlem?
Så kan du betale på MobilePay nr. 71090 Eller
Reg. nr. 1551 Konto nr. 8214239
Husk at angive navn og adresse, så er du medlem.
Kontakt eventuelt Svend Beeck på mail svend.beeck@live.dk
Hilsen
Bestyrelsen
Brødeskov IF Venner
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Foredrag om
arkæologiske fund
Brødeskov Lokalhistoriske Forening (BLF) inviterer til et
spændende foredrag om de mange arkæologiske fund
ved udgravningerne i Favrholmområdet.
Kom og hør Esben Aarsleff, afdelingsleder i Arkæologi ved Museum
Nordsjælland, fortælle om de mange interessante fund, der er gjort
under udgravningerne i Favrholmområdet inden sygehusbyggeriet for
alvor gik i gang.

Et års medlemsskab koster blot 100 kr. pr. person eller, endnu bedre, 150
kr. for hele din husstand. Du kan på foredragsaftenen tegne et medlemsskab og betale kontant eller over MobilePay.
Du kan altid blive medlem ved at kontakte formand Margrethe Krogh,
mail: margrethekrogh@gmail.com Tlf. 30 11 72 32, kasserer Stig
Jørgensen, Mail: stig.jorg@adslhome.dk Tlf. 21 73 20 88 eller sekretær
Eva Vester, mail: evester55@gmail.com Tlf.42 44 20 74

Blandt de mange fund var bl.a. 3 vandmøller fra 3 forskellige århundreder. Her er et oversigtsbillede af den mellemste vandmølle fra 1552. Møllekanalen ses i midten af billedet.

Hvor: Arrangementet holdes i Sognegården, Kirkepladsen 1
i Nr. Herlev.
Hvornår: Tirsdag d. 8.3.2022 kl. 19.00-21.00.
Vi serverer kaffe/te og kage el.lign.
Pris: 25 kr. for alle, både for medlemmer af foreningen og for ikke
medlemmer. Der kan betales på stedet enten kontant eller over
MobilePay.
Vi glæder os til at se en masse af jer til dette lokale arrangement, der
vil blive et af flere spændende arrangementer fra Brødeskov Lokalhistoriske Forening i det nye år.
Skulle du have lyst til at melde dig ind i vores forening (BLF) kan dette
selvfølgelig også lade sig gøre d.8.3.2022.
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Den
historiske
klumme

Nr. Herlev
præstegård
Nr. Herlev, eller som det dengang hed, Nr. Herløv, præstegård lå tæt
syd eller øst for kirken. Vi har ingen kilder omkring den oprindelige
præstegård, alder, udseende m.m.
Præstehuset. Foto: Eva Vester

I 1655 nedlagdes Nr. Herlev sogn som selvstændigt sogn og lagdes
ind under Frederiksborg Slotssogn. Efter denne sammenlægning
vedblev præstegården nogle år at følge præstekaldet som mensalgods (mensalgods er betegnelsen for jord, som var knyttet til et
kirkeembede, og som bidrog til underholdet af en kirkelig embedsmands hustand). Ved en kgl. Resolution af 19.3.1783 blev det tilladt at
bortsælge den til fordel for ”Kaldet”. Formentlig har præstegården
således fra slutningen af 1700 tallet eller starten af 1800 tallet
fungeret som ”anneksgård” til ”Herløvgaard” (senere Herlevgård).
I folketællingen fra 1840 fremgår det, at Præstegården nu ejes af den
bonde, der også ejer Herlevgård. I 1855 opføres en ny hovedbygning
”Herlevgård”, der hvor præstegården lå.
I slutningen af 1700 tallet stillede Herlevgård et arbejder hus til
rådighed for sognepræsten fra Hillerød med plads til hans hest og
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vogn og en stue, hvor han kunne klæde om. Huset har siden heddet
”Præstehuset” og er nu i privat eje.
I 1966 blev Nr. Herlev sogn igen et selvstændigt sogn, og Nr. Herlev
kommunekontor omdannet til præstebolig, da Nr. Herlev kommune
samtidig blev slået sammen med Hillerød Kommune.
Kilder:
Danmarks Kirker, Nationalmuseet. II, Bind 3(1970) s. 1935-1961.
Brødeskovområdets historie. Anders Bohn (BLF) 2020.
Danmark 4. udgave II Frederiksborg Københavns og Holbæk Amt.
J. P. Trap (1920) s.152-154.
Gamle dage i Nr. Herlev. Birthe Nordentoft Feilberg (2006).
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Nyt fra Hammersholt
Forsamlingshus
Sket siden sidst
HØSTFEST. Der var høstfest med optræden i forsamlingshuset fredag
den 1. oktober og lørdag den 2. oktober 2021. Det gik rigtig godt, og
der var udsolgt begge dage. Man kunne tydeligt mærke, at mange
havde glædet sig til igen at komme ud og feste.
Om fredagen startede vi med dejligt smørrebrød fra Lynge Brugs, og
bagefter var der cabaret/revy, hvor de optrædende leverede en
forrygende forestilling med sketches, sang og musik. Vi sluttede af
med kaffe og hjemmebagte kager.
Lørdag var der omkring 120 gæster i forsamlingshuset, så der var sat
telt op, så der var plads til alle. Der blev serveret Tunmousse og
Gammeldags oksesteg – med det hele – fra Skævinge Kro. Og ligesom
om fredagen fik vi bagefter et festfyrværkeri af en forestilling. Efter
forestillingen blev der serveret kaffe og hjemmelavet æblekage.
Bestyrelsen siger tusind til alle de medvirkende – både på og udenfor
scenen.
Efter forestillingen lørdag var der dans til Buffer Classic – så det var
næsten ligesom i gamle dage. Der var godt gang i danseskoene lige til
kl. 01:30. Så alt i alt gik det fuldstændig som vi havde håbet og set
frem til.
JULEMARKED – Søndag den 14. november 2021 havde vi det
traditionsrige julemarked i forsamlingshuset. Julemarkedet var
velbesøgt, men salget var lidt svingende. Der var desuden salg af
drikkevarer samt gløgg og æbleskiver.
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JULETRÆSFEST – Søndag den 5. december 2021 var der juletræsfest
med børnejuleteater. Der var 13 børn med fra lokalområdet, og de
gjorde det rigtig godt. Stykket hed ”Nisser på loftet”. Der blev serveret
gløgg og æbleskiver, og der var godteposer til alle børnene.
På grund af coronarestriktioner har Forsamlingshuset været lukket
ned fra midt i december til den 17. januar 2022. Men det ser heldigvis
rigtig godt ud med hensyn til udlejning og aktiviteter i resten af 2022.
Kommende arrangementer
Søndag den 20. februar 2022 kl. 13.00 afholdes den årlige generalforsamling for forsamlingshusets medlemmer. Efter generalforsamlingen bliver der serveret Stegt Flæsk med persillesovs fra Skævinge Kro.
Søndag den 27. februar 2022 kl. 14.00 er der fastelavnsfest med
tøndeslagning for børn og voksne. Vi glæder os – der plejer at være
rigtig mange fantasifulde, sjove og fantastiske udklædninger både
hos børn og voksne. Der vil være præmier i flere kategorier.

BESTYRELSE
Formand Lillian Schmidt
Næstformand Brian Jørgensen
Kasserer Ove Chr. Sørensen
Udlejer Gitte Pedersen
Sekretær Iben Theakston
Vicevært/diverse Niels Bagge

23 82 17 35
22 42 91 34
40 19 36 80
26 79 87 51
31 41 37 30
40 43 18 59

Vicevært/diverse Jan Bast Jensen 50 57 89 58
Suppleant Annette Novotni
24 67 79 09
Suppleant Niels Clausen
22 23 18 48
Forsamlingshuset er åbent hver
torsdag 17.30 - 19.00
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Boganmeldelse af Tue Tortzen

Ole Sam Nielsen:
Jætterne og Nr. Herlev
Ole Sam Nielsen – eller Bi- Sam som han ynder at kalde sig når han
sælger honning på Torvet i Hillerød – har skrevet en fin lille bog om sit
liv med hovedvægt på barndommen i Nr. Herlev ,byen som den var og
hvordan den blev til det den er nu.
Der er mange fine skildringer af et drengeliv i Brødeskov – Attemosen
– Børstingerød og Hestehaven, krydret med historier om folk i byen og
deres særheder.
Sams far Axel var – foruden murerarbejdsmand – graver og klokker ved
Kirken, og fra lille var Sam med til arbejdet med at ringe, træde orglet
og begrave. Det er sjovt fortalt hvordan han og faren klarede opgaver
ne, og der er et helt afsnit om kirken før og nu.
Sams mor er også skildret som en hårdtarbejdende kvinde der prøvede
at få tingene til at hænge sammen, bl.a. hendes kamp mod ”myndig
hederne” som ikke ville gøre noget ved at vandet i bybrønden var fuldt
af kolibakterier. En kendsgerning som gjorde at Sam var meget syg
som barn.
Arbejdslivet startede på ”Garvesyrefabrikken” på Gl. Holmegårdsvej i
Hillerød hvor de tre arbejdsdrenge skulle hente gods ud fra en stor ovn
som drev af giftig gas.
Sam ville være tømrer og fandt en læreplads i Lynge. 48 timers
arbejdsuge og teknisk skole i Hillerød om aftenen. Det hele på cykel.
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Som soldat på Bornholm
oplevede han lidt af hvert –
blev bl.a. mester i fægtning
- og slog sig ned der en tid,
men vendte tilbage til Nr.
Herlev hvor han fik arbejde
på ”Biavleren”
Her lærte han faget og det
fik ham til selv at have bier
– et hverv han stadig bedriver med stor kærlighed.
Ved læsningen støder man jævnligt på små stik til ”øvrigheden” om
det så er Kirken, Kongehuset, Militæret eller nærige bønder og folk
som forbryder sig imod miljøet. Det er meget forfriskende
Sam har været med til at stifte Organisationen til Oplysning om
Atomkraft og er ofte talsmand for forskellige lokalpolitiske syns
punkter.
Bogen afsluttes med en række visioner for Nr. Herlev som man – enig
eller ej – ikke kan lade være at have respekt for.
Bogen kan anskaffes hos Sam Nielsen, Herlevgårdsvej 5 Nr Herlev,
tlf 20 10 52 63
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T R A F I K U D VA L G E T O R I E N T E R E R

Trafikken i
vores område
Siden vi skrev sidst, har der været afholdt valg til Hillerød Byråd. Inden
valget var Brødeskov Lokalråd vært ved et vælgermøde, hvor alle
partier var repræsenteret. Trafikken fyldte en hel del på mødet, her
vil vi forsøge at opsummere og sammenholde forskellige politiske
udtalelser og “løfter” med nogle af de punkter vi i sidste nummer af
Brødeskov Borgeravis skrev vi aktuelt arbejder med.
Politikkerne var på forhånd blevet bedt om at forholde sig bl.a. til;
“Omlægning af den gennemgående trafik i Nr. Herlev til Uvelse.”
Dette punkt fyldte derfor en del på mødet, og punktet er måske
samtidig også kendetegnende for hvor svære vilkår det demokratiske
samarbejde mellem partier, med borgere og lokalsamfund kan have.
Det er en historie med snart 50 år på bagen, hvis man tager det hele
med. Med masser af uindfriede politiske løfter og garantier, flere
underskrifts-indsamlinger, borgerhøringer m.m. Et massivt ønske fra
beboere i Nr. Herlev siden ca. 1970, der aldrig er blevet indfriet.
Undervejs er problemerne med mængden af trafik, tung trafik, store
lastbiler, busser og ikke mindst mega store moderne landbrugs
maskiner, bare vokset og vokset på et lille stykke gammel alt for
smal vej til de ovenstående trafikale udfordringer.
I april 2020 blev der vedtaget en Arkitekturpolitik for Hillerød
Kommune i den står bl.a. om Nr. Herlev: “Nørre Herlev Kirke er en
romansk kirke, hvis ældste dele, kor og skib, er opført i 1100-tallet af
kampesten. Sammen med området omkring Strædet, Bygaden,
Enghavegårdsvej og Herlevgård syd for kirken forekommer den
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centrale del af byen velbevaret og har stor kulturhistorisk værdi. Flere
huse og gårde er stadig stråtækte, og desuden ligger Danmarks første
Rytterskole i Nørre Herlev. Denne bygning må betragtes som en vigtig
kilde til dansk skolehistorie. En ligeledes interessant bygning er “ De
Gamles Hjem” på Bygaden. Som navnet antyder fungerede denne
arkitektonisk veldisponerede murstensbygning oprindeligt som
alderdomshjem (Ad 1), mens den i dag huser en daginstitution. Den
ældre del af Nørre Herlev er således beriget med adskillige kultur
historisk interessante bygninger.” Ad 1: Her er forfatterne ikke korrekt
opdaterede, idet huset blev opført i 1903 som skole, afløseren for
Rytterskolen, og først siden blev til De Gamles Hjem.
Og det er så i gennem denne unikke kulturhistoriske landsby, den
gamle, smalle og meget trafikbelastede vej går. Hillerød Kommune har
kendt til situationen og til borgernes ønske om en omlægning af
denne vej helt tilbage fra kommunesammenlægningen i 1970, hvor
man imødekommende spørger borgerne i området om de har andre
ønsker udover denne vejomlægning.
På det nyligt afholdte vælgermøde udtrykte partierne følgende
holdninger:
Enhedslisten håber på et flertal for en løsning i denne valgperiode.
Venstre ser det som en meget vigtig opgave at få løst. Social
demokratiet blev aldrig så konkret, men talte meget om samarbejdet
med lokalsamfundene? Og ikke mindst om den ovenstående arkitek25

turpolitik. SF havde, på trods af en plads gennem de sidste 4 år i
trafikudvalget, ikke hørt tale om vejen syd om Nr. Herlev, men mente i
øvrigt, at der jo klart skulle lyttes til borgerne.Resten af partierne roste
landsbyvisionerne og ønskede meget mere dialog med borgerne.
Brødeskov Lokalråd sender hvert nummer af BB til politikkerne i
Byrådet. I stort set alle numre har vejen syd om Nr. Herlev under en
eller anden form været nævnt gennem de sidste 4 år.
Brødeskovs Lokaludvalgs Trafikudvalg må på baggrund af ovenstående konkludere, at der ligger en stor opgave i at holde fast, oplyse
og løbende have dialog med de folkevalgte.

Og så skal der selvfølgelig arbejdes konkret videre med Trafik
udvalgets andre punkter:
• Flytning af Brødeskov Trinbræt.
•	Nedsat hastighed på Uvelsevej omkring udmundingen
af Hanebjergvej.
• Skolesti fra “ Det nye Favrholm” til Hanebjerg Skole.
•	Planlagt cykel- og gangsti mellem Ny Hammersholt og
den nye station.
•	Trafiksituationen omkring Roskildevej i Freerslev.
•	Gennemgang af de private fællesstier i vores område evt. med kort.
•	Hammersholt Byvej - Regulering af trafikken. Nedsat hastighed
eller 2-1 vej.
Trafikudvalget indkalder snarest til møde, der vil finde sted i februar,
når de værste udfordringer med Corona forhåbentlig er overstået for
denne gang.
Vi vil i kommende numre af bladet orientere om udvalgets arbejde. Har
du kommentarer til dette eller vil du gøre os opmærksomme på
særlige trafikproblemer, hører vi gerne fra dig.
På udvalgets vegne
Mathias Skarby (mathias@brodeskov.net)
ogTom Feilberg (tom@brodeskov.net)

De fleste partier var enige om, at den manglende cykelsti langs
Brødeskovvej fra lilleskolen til Gl. Frederiksborgvej snarest skulle
etableres, og at det måtte der findes penge til. Her har trafikudvalget
også en opgave i at holde politikkerne fast på dette løfte.
Alle var også enige om at der skulle gøres “noget” ved trafikken på
Brødeskovvej, men her blev det noget mere diffust uden konkrete
forslag. Trafikudvalget har her en opgave i, sammen med borgerne i
området, at finde og fremsende løsningsforslag til kommunens
trafikudvalg.
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Ledige badmintontider
i Brødeskovhallen!

Mette Wolf

Lars Frederiksen

Leif Jonasson

Anette Bang

v/Mette Wolf og Leif Jonasson
Poul Rasmussen´s Eftf.

Hovedgaden 17A, 3320 Skævinge
Frejasvej 17, 3400 Hillerød
Vi træffes alle dage

48 26 08 05

www.nord-begravelse.dk

Har du lyst til at prøve at spille badminton en gang om
ugen i Brødeskovhallen? Så tag venner eller familie med,
for der er mange ledige tider flere dage – prisen er kun 500
kr. for en bane (1 time om ugen) for en halvsæson.
For de unge er der badmintontræning
fredag eftermiddag
Skriv til badminton@broedeskov.dk
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Køb en annonce i Brødeskov Borgeravis
og bliv set i dit lokalområde
Størrelse

PRIS

MOMS

PRIS PR. ÅR

PRIS PR. NR.

1/2 omslag inderside
1/4 omslag inderside
1/1 tekstside
1/2 tekstside
1/3 tekstside
1/4 tekstside

2.100
1.400
2.800
1.800
1.400
1.100

525
350
700
450
350
275

2.625
1.750
3.500
2.250
1.750
1.375

656,25
437,50
875,00
562,50
437,50
343,75
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Anders Bohn 90 år!
Anders Bohn, Enghaveparken i Nr. Herlev, fyldte 90 år
den 19. november 2021
Og Anders Bohn er ikke en ”hr. hvem som helst” i vores sogn!
Han har sammen med en god håndfuld koryfæer, skabt det store
sammenhold, engagement og liv, som var og er kendetegnende for
hele området.
Sidst i 60’erne og navnlig først i 70’erne, blev der etableret en række
uformelle udvalg og dermed aktiviteter i området, som Anders var en
af initiativtagerne til. Brødeskov Borgerforening – det, der nu hedder
Brødeskov Lokalråd - blev på dette grundlag stiftet i 1971 ved et
velbesøgt møde på nr. Herlev skole (den skole, der nu hedder ”Hane
bjerg”). En bestyrelse blev valgt, med Valborg Sandberg som foreningens første formand. Valborg blev i 1986 valgt ind i Hillerød byråd for
Venstre og sad som borgmester fra 1994 til 1997.
Det blev en meget engageret bestyrelse, med Anders som rorgænger
og initiativtager. Der blev lavet borgerblad (hvis ”efterkommer” du
sidder med i hånden lige nu), teatergruppe, byggefond, og der blev
afholdt, store - meget store – skovfester. Brødeskovkoret (som Valborg
var idékvinde for), blev etableret, og hos Knud og Lis Malling Beck på
Høvelsgaard blev der lavet ”Bedegedemarkeder. Revyer kom op at stå i
Hammersholt Forsamlingshus med stor succes, og så udkom bladet
”Brødeskov jul” hvert år til jul.
For de spilleglade var der bridgeklub, og Jens S Jensen, der var skovfoged i Brødeskov og sad som socialdemokratisk borgmester i Hillerød
fra 1986 til 1993 og igen fra 1998 til 2000, arrangerede guidede
vandreture. Hele området var præget af en aktivitet og virkelyst, der
vel ikke er set siden. Ud over det allerede nævnte var der også store
baller i forsamlingshuset, lokal musikskole, lokal fodbold, søndagshøjskole, Brødeskovmarch, julestuer, en række kulturelle foredrag i privat
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regi såvel som i forsamlingshuset/skolen og ikke mindst i kirken, der
også blev et meget stort samlingspunkt, for sognet. Brødeskov
idrætsforening, kørte parallel med borgerforeningen, og overskuddet
fra skovfesterne gik til Byggefonden – for der skulle samles penge ind
til at få bygget en Brødeskov hal.
Anders formåede med sit organisatoriske talent at engagere mange
mennesker i arbejdet, så vi nærmest blev en stor familie. Det var
opskriften på lokal succes og noget, som vores område stadig nyder
godt af.
Da Anders gik på pension, ville han gerne læse historie på universitetet. Men hans studentereksamen fra Rønne, var for gammel, så i
en sen alder tog han bare en Hf-eksamen og kom ind. Fem år senere,
kunne han skrive cand.mag. i historie på sit visitkort. Anders’ store
historiske viden har resulteret i en række bøger og hæfter om lokal
historie, slægtshistorie osv. Disse kan stadig købes i lokalhistorisk
forening, som Anders var medstifter af, og den første formand for.
Vi er mange, der har meget at sige Anders tak for. Uden ham havde
vores sogn været fattigere og et ikke nær så begivenhedsrigt sted at
bo. Et meget, meget stort tillykke med den runde dag.
Kærlig hilsen
Judith og Lasse Herrguth
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Brødeskov Borgeravis udgives af Brødeskov
Lokalråd og udsendes gratis til medlemmerne
og alle husstande i foreningens område
Brødeskov Borgeravis har ligesom lokalrådet et
almennyttigt formål. Formålet er at skrive om,
hvad der rører sig i området, at trykke læserbreve fra alle i området - eller fra andre om os/
vort område samt at give rum for områdets
foreningsliv

Alt tømrerarbejde udføres af
din lokale tømrer
Mange års erfaring i udskiftning
af døre og vinduer
Ekspertise i energirenovering
Kvalitetshåndværk
til fair priser
Ring til
Tømrerfirmaet
Jacob Hansen
Tlf. 25 47 93 95

Redaktion
Per Christiansen, 22 26 97 94.
Helle Proschowsky, 29 44 52 55.
Svend Beeck, 26 63 65 15

Tryk
PE Offset & Reklame A/S, Varde.
Distribution
Uddeles af medlemmer af menighedsrådet,
lokalrådets bestyrelse og andre frivillige
hjælpere.
Bankkonto
Handelsbanken, Hillerød Reg. nr. 6300
Konto nr. 1583 230

Redaktionelt stof
e-mail til avisen: BBavis@brodeskov.net
Annonceansvarlig: Svend Beeck,
svend@brodeskov.net

Næste nummer på gaden
21. - 28. maj 2022
Deadline
30. april 2022
Vi opfordrer alle foreninger, klubber, medlemmer samt beboere at notere sig disse datoer.

Brødeskov Lokalråd
Brødeskov Lokalråds formål er at understøtte og formidle et aktivt fællesskab mellem områdets
beboere og foreninger. Vores område er Nr. Herlev sogn - Ny Hammersholt, Ll. Sverige, H
 ammersholt,
Nr. Herlev, Freerslev samt de mellemliggende landområder.

Husk
håndværkerfradraget er
der stadig

Bestyrelsen:
Formand
Mathias Skarby
Enghavegårdsvej 41
Tlf. 21 54 31 22
mathias@brodeskov.net
Næstformand
Svend Beeck
Gl. Frederiksborgvej 9
Tlf. 26 63 65 15
svend@brodeskov.net
Webmaster
René Bo Andersen
Gl. Frederiksborgvej 84
rene@brodeskov.net
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Grafisk design og diverse fotos
Per Christiansen

Ellen Godt Hansen
Slettebjerget 64
ellen@brodeskov.net

Kontingent
Husstande kr. 100,-.

Kasserer
Hanne Jensen,
Slettebjerget 15,
hanne@brodeskov.net

Medlemskab
Henv. til kasserer
Hanne Jensen
Konto 6300 - 1583 230
Mobilepay 94329
hannemaarjensen@hotmail.com

Suppleanter
Tom Feilberg
Kirkepladsen 2
tom@brodeskov.net

Kontakt bestyrelsen
Bestyrelsen@Brodeskov.net

Anne Pontoppidan
Slettebjerget 29
anne@brodeskov.net

