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BEBOERANNONCER 

Ny damecykel til salg! 
 
Ny og aldrig brugt damecykel 

sælges: 

Mustang Champs-Elysees. 54 cm 
alustel. 
28”  dobbeltbundede alufælge.    
7 Spectra gear. 
Sram dynamonav. Basta Pilot for-
lygte med halogen. 
Basta Zoom baglygte. Forsik-
ringsgodkendt lås. 
Forseglet krankboks. Anti-rust 
kæde. Håndbremse på 
forhjul. Fodbremse på baghjul 
Købt 29.09.08. 
Sælges for kr. 1.500,-. 
 
Henvendelse til Ole Bech 
tlf. 44 65 59 81 
 

☺ ☺ ☺ 

 

COMPUTER TIL SALG 
Vil du købe min datters computer 
Microsoft 98 meget billigt. Jeg 
bruger den ikke. 
Hilsen 
Bendte 
44 66 17 27 
 

 

 

Du kan leje Egebjergklubbens 

grill m/tilbehør for kun 100 kr. 
Grillen er 50 x80 cm. 
m/regulerbar rist i rundjern. 
Grillen har håndtag og hjul. 
Tilbehør: 
   Weber grillstarter 
   3 grilltænger 
   3 grillpaletter 
Velegnet til party e. lign. 
Grillen kan transporteres i baga-
gerummet på en bil. 
Kan afhentes og tilbageleveres i 
Fælleshuset, Agernhaven 8 mel-
lem kl. 20 og 21.30 (når der er 
Torsdagstræf). 
Grill og tilbehør skal afleveres 
rengjort. 
Skader og mangler erstattes af lejer. 
Husk depositum 500 kr. når du 
henter. 
Grillen kan reserveres hos: Willi-
am Bierregaard tlf. 44 97 00 37 / 
mobil 202 8037 
 

☺ ☺ ☺ 
Grundejerforeningen 

                  Egebjerghøj 
                  
Indkaldelse til ordinær generalfor-
samling  

torsdag den 30. april 2009  
kl. 19.30  

I Egebjerg Fælleshus 
               Agernhaven 8. 
 
    Dagsorden: 
    Valg af dirigent 
    Formanden aflægger beretning 
    Indkomne forslag 
    Regnskab 
    Valg 
    Eventuelt 
 

Efter Generalforsamlingen er 
foreningen vært ved et let trak-
tement. 

Deadline for næste nummer: den 5. 
maj kl. 12. de efterfølgende deadlines 
er den 2. juni og den 12. august. 

OBS OBS OBS OBS OBS  
EGEBJERG FÆLLESHUS 

Nye priser for leje af Egebjerg Fæl-
leshus gældende fra den 1. juli 2009. 
Enkelte dage koster: 
Fredag   kr..   950,00 
Lørdag   kr.  1600,00 
Søndag   kr.  1600,00 
En weekend bestående af lørdag/
søndag koster kr. 2550,00 
Og som noget nyt: 
En weekend bestående af fredag/ 
lørdag/søndag koster kr. 3100,00 
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I anledning af Egebjergklubbens 

40 års jubilæum senere på året, 

bringer vi her Cathrines bidrag i 

forbindelse med Egebjergklubbens 

20 års jubilæum. Cathrine var ik-

ke en af initiativtagerne til 

Egebjergklubben, men har altid 

været et levende aktiv for kvarte-

ret. 

 

EGEBJERGKLUBBEN 20 år 

For os, som flyttede til Ege-
bjergkvarteret, da grundene endnu 
ikke var kloakerede, og mange 
veje kun var grusveje, og nogle 
endda rent mudder, kan det være 
morsomt at filosofere over, hvor-
dan den tid er forløbet, og hvad 
vor lille enklave har udviklet sig 
til. 

Hver af os vil have forskellige bå-
de rare og vel også mindre rare 
oplevelser at referere til, men når 
jeg personligt tænker tilbage, så 
tror jeg, at det væsentligste for 
mig har været, at jeg følte dette 
område som mit hjemsted. Stedet, 
hvor alle os, som boede her, hørte 
til, og hvor vi havde både gavn og 
glæde af hinanden. Flere og flere 

kom til at kende hinanden, og 
mange fandt sammen i at klare 
fælles vanskeligheder - både når 
det gjaldt husbyggeri - skolefor-
hold - muntre sider, men sandelig 
også personlige problemer. 

Der var vækst i området - og re-
sultatet blev så Egebjergklubben, 
som stadig er i live, og som vi nu 
kan fejre som en 20 års yngling - 
eller hvad den nu bedst kan be-
nævnes som. 

Det vil vi overlade til jer selv at vur-
dere, og det kunne blive ganske 
morsomt, om nogle af jer i næste 
nummer af bladet ville bidrage med 
stort og småt fra livets gang i Liden-
lund gennem disse 20 år. 

Egebjergklubben har ønsket at 
markere 20 års dagen ved at ind-
byde til reception 

mandag den 25. Sept. kl. 17-20 

Vi byder på lidt godt til både ma-
ven, ganen og øret - men det, vi 
allermest ser frem til, er at både 
nye og gamle kendinge tropper op 
- også selvom de stier, der trædes i 
dag, er anderledes end for 20 år 
siden. 

Udover receptionen er klubben i 
fuld gang med at arrangere en re-
vy, som løber af stablen den 5.-6.-
7. oktober. Da indholdet her er 
absolut hemmeligt, kan vi kun si-

ge, at vi formoder, at det vil føre 
os tilbage som en rejse igennem 
tiden. 

Som bekendt kan et tilbageblik ofte 
være nødvendigt for at give plads til 
nye veje. Måske har vi netop mulig-
heden for at finde grokraft for nye 
stier, som kan føre til et øget fælles-
skab i vort lille hjørne. 

Lad dette jubilæum være den i-
gangsættende faktor! 

Cathrine 

☺ ☺ ☺ 

 

Om Egebjerg Kunstforening. 
 
Egebjerg kunstforening blev oprettet i 
2003 og har 35 medlemmer. Forenin-
gen arrangerer 4 udstillinger om året i 
Glashuset Agernstrædet 33. Hvert 
andet år er en af udstillingerne forbe-
holdt kunst frembragt af foreningens 
egne medlemmer. Egebjerg kunstfor-
ening er i gang med at opbygge en ny 
hjemmeside. Den kan findes på 
www.egebjergkunst.dk. Her kan man 
ikke mindst se stemningsbilleder fra 
den seneste udstilling. 
Kommende udstillinger:  
18./19. April: Olga Stra (malerier) og 
Birte Granlund (glaskunst) 
22./23. August: Kisser Juel (malerier) 
og Minna Mirjahan (keramik) 
24./25. August: Agnete Wendelboe 
(malerier) og Vivi Rishede (keramik 
– juleting) 
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Samtale med Jørgen Bragge 
 
Jørgen Bragge, i dag er du vel 
først og fremmest kendt som med-
lem af kommunalbestyrelsen i 
Ballerup, valgt for Radikale Ven-
stre ved sidste valg, men de ældre 
i Egebjerg har kendt dig meget 
længere. Men hvordan startede det 
hele? 
 
! Jeg er født nytårsaften i 39 på 
Amager og kom i Skolen ved Sun-
det, hvor jeg gik i 10 år til og med 
realeksamen i 1956. Det mest af-
gørende fra disse år er vel, at jeg 
traf Dorte, som jeg blev gift med i 
1962, og som jeg stadig er gift 
med. 
 
? Efter folkeskolen, hvad så. 
 
! I første omgang søgte og fik jeg 
job i Statens Lufthavnsvæsen in-
den for flyvemeteorologi. Det var 
i og for sig meget spændende, næ-
sten for spændende den tågede 
dag, hvor jeg var cyklet ud for en-
den af startbanen og var kravlet op 
på en stige for at tælle, hvor man-
ge lys, der kunne ses henad lan-
dingsbanen, banesigt kaldte man 
det. Men i det samme kom en 
DC7 C, datidens største (propel) 
fly i Kastrup, henover mit hoved. 
Jeg følte det, som hvis jeg havde 
været lidt mere langhåret, havde 
flyet strejfet mit hår, der strittede 
af skræk. 
Men jeg fandt også ud af, at jeg 
var nødt til at tage studentereksa-

men, hvis jeg ville have flere valg-
muligheder. Så derfor stoppede 
jeg efter et år og 15. august 57 
startede jeg på et to-årigt studen-
terkursus, samme dag som det to-
motorers russisk rutefly torpedere-
de Ørstedsværkets ene skorsten. I 
59 skulle jeg springe soldat, og 
kom efter eget ønske i ingeniør-
tropperne. Dengang troede jeg, at 
jeg ville være ingeniør. 

? Men hvad skete der så. 
 
! Jeg søgte og fik en uddannelses-
plads i Revisions- og Forvaltnings 
Institutet. Det, der senere er fusio-
neret med andre revisionsfirmaer 
til Deloitte, i første omgang med 
et ”og Touche”, men i dag hedder 
det bare Deloitte. 
 
? Lad os gøre din professionelle 
karriere færdig. Hvordan er den 
gået. 
 
! Jeg blev statsautoriseret revisor i 

1971, og blev senere partner. Ind i 
90’erne blev jeg købt ud, og måtte 
se mig om efter noget andet. Jeg 
kikkede efter en stilling som øko-
nomisk rådgiver i Tanzania, men 
endte med at blive økonomichef i 
Grønnegårdsteatret i 1995. Igen-
nem dette arbejde traf jeg bl.a. 
Lars Liebst og blev involveret i 
økonomistyringen i fb.m. Kulturår 
96. Det blev nogle meget spæn-
dende og givende år. Jeg var med, 
da Lisbeth Dahl tabte stemmen op 
til en stor monolog, jeg var med, 
da Erik Wedersøe havde en kæm-
pesucces i ”Jeppe på Bjerget” og 
da Alexander Kølpin og Lars 
Liebst planlagde balletter på 
Landbohøjskolen, og var med ved 
gennemførelsen af operaen ”Lulu” 
i Ridehuset, et af kulturbyårets 
største arrangementer. Det blev 
mere end almindeligt dramatisk, 
da DRs symfoniorkesters tyske 
dirigent, Ulf Shiermer, i flere om-
gange rettede på  den udtale, som 
blev præsteret af hovedpersonen, 
en sopran fra USA. Hun brød helt 
sammen. Men Klaus Bondam, der 
havde afløst Lars Liebst, da denne 
blev direktør i Tivoli, fik hende i 
gang igen. 
Det var nogle helt fantastiske år, 
som jeg ikke vil have undværet for 
noget. Jeg lærte blandt andet, at 
teatervirksomhed bag scenen er en 
hård og til tider nådesløs branche. 
 
? Efter denne afstikker, hvad så. 
 
! I 97 blev jeg ansat ved skattevæ-
senet i Gladsaxe. Da det centrale 
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SKAT blev dannet i 2005, måtte 
jeg følge med i den nye organisati-
on, og der er allerede foretaget en 
ny stor organisationsændring pr. 1. 
januar 2009, og da jeg bliver 70 i 
år stopper jeg snart. I dag har jeg 
stadig mit eget SE nummer som 
selvstændig og har noget bestyrel-
sesarbejde, bl.a i et feriehotel i 
Hirtshals. Men som man kan se, så 
startede jeg og sluttede i statslige 
stillinger. 

? Så må vi tilbage til de unge da-
ge. Du havde truffet Dorte i folke-
skolen. 

! Ja, og da vi fik muligheden for at 
få en lejlighed i Musikbyen, på 
Offenbachsvej, måtte vi gifte os 
for at være boligberettigede. Sene-
re anskaffede vi et halvt dobbelt-
hus i Hvidovre, men da børnene 
ankom, måtte vi have noget større. 
I et blad havde vi læst om et bolig-
kvarter i Ballerup, hvor man kom 
hinanden ved på en helt særlig 
måde. Vi opsøgte Egebjerg, og var 

heldige med at finde en bygge-
grund i 1972, dengang vor del af 
Pilehøjvej hed Tranemosevej og vi 
boede i postdistrikt Herlev. Her 
byggede vi vort nuværende hus, 
og flyttede ind i 1973. 

? Og hvordan gik det så med at 
komme hinanden ved. 

!  Jo, jeg gik ind i fuld bredde i 
grundejerforeningen først som re-
visor og siden i bestyrelsen som 
kasserer, i Egebjergklubbens be-
styrelse med diverse praktiske op-
gaver. Specielt husker jeg en Skt. 
Hansfest, hvor vi stod og grillede 
lam og pattegris hele dagen. Jeg 
har spillet fodbold mod kommu-
nalbestyrelsen, og jeg har været 
praktikker i forhold til den første 
revy i 70’erne og blev ved til ind i 
80’erne. Fra 81 – 84 var jeg redak-
tør af EGEBJERGBLADET, og 
jo, det gik bare over stok og sten, 
og jeg har sjældent haft tid til at 
kede mig. Var der tid tilovers, 
kunne jeg jo engagere mig i Cath-
rines børnehave og jeg har været 
revisor i en årrække i den fond, 
der blev dannet, da institutionen 
blev nedlagt. Fondens sidste penge 
er netop blevet uddelt i år, så der-
for er det arbejde slut. Og ind 
imellem blev der også tid til at væ-
re kasserer i Hjortespring Spejder-
gruppe og i etableringen af støtte-

foreningen til svømmeklubben i 
Herlev. Og apropos svømning, så 
kan jeg ”prale” af at være indeha-
ver af en danmarksrekord i 50 m 
bryst på langbane for svømmere i 
gruppen 65-69 år. 

? Og så til sidst lidt om din politi-
ske karriere 

! I 2000 fik jeg tid til at gå aktivt 
ind i det parti, jeg havde stemt på i 
en årrække, Radikale Venstre. Jeg 
stillede op til kommunalvalgene i 
2001 (ukendt med hvad det egent-
lig drejede sig om) og i 2005 i 
valgforbund med konservative og 
venstre og blev som bekendt valgt 
ind i kommunalbestyrelsen i 2005, 
hvor jeg bl.a. har plads i økonomi-
udvalget. Derudover har jeg fx. 
haft plads i bestyrelsen for Balle-
rup Seminarium, en plads som nu 
er erstattet af en plads i Højager-
skolens bestyrelse. 

Og jeg synes at arbejdet i kommu-
nalbestyrelsen er spændende, og 
jeg har fået så mange erfaringer og 
har lært så meget, at jeg stiller op 
igen til november. 

Thomas Seeberg 
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Egebjerg Sportsklub holdt gene-

ralforsamling torsdag den 12. 

marts 2009 i Fælleshuset. 
  
Ib Mørk blev valgt til dirigent og 
konstaterede, at generalforsamlin-
gen var lovligt varslet. Han fik i 
øvrigt et meget let job, og dagsor-
denen var hurtigt overstået, trods 
hans mere eller mindre kreative 
forsøg på at trække det lidt ud.. 
Flemming Peters aflagde som 
næstformand beretningen i For-
mandens fravær og nævnte bl.a. 
At det nye låsesystem i hallen er 
ændret pr. 1. marts 2009, således 
at man nu kan låse op så døren er 
åben tre timer frem, men at det så 
er vigtigt, at man låser igen, hvis 
vi forlader hallen inden de tre ti-
mer er gået, 
At der er foretaget andre opstram-
ninger i reglerne, som hvis de 
overtrædes kan medføre at vi mi-
ster vore timer: Følg med på 
hjemmesiden! 
At vi har startet en lille aktion i 
samarbejde med de andre fritids-
brugere for at holde hallen ren, og 
At medlemstallet nu ligger ret sta-

bilt omkring de 120 medlemmer.  
Beretningen blev ligesom regn-
skab, kontingent og budget, der i 
kassererens fravær blev fremlagt 
af Jan Engblom, godkendt. 
Der forelå ingen forslag. 
Følgende blev valgt (genvalg): 

Næstformand, Flemming 
Peters, 
Kasserer, Inge Vilsøe, 
Et bestyrelsesmedlem, Jan 
Engblom. 

Herudover valgtes, ligeledes ved 
genvalg, to revisorer, Peter Chri-
stensen og Erik Hansen, samt en 
revisorsuppleant, Ib Mørk. 
Under Eventuelt nævntes: 
Flemming Peters oplyste, at vi i år 
har ændret afslutningsturnerin-
gen, så den foregår om formidda-
gen, og vi prøver at lokke alle med. 
Erik Neergaard roste hjemmesi-
den for at være ajour med relevant 
information. 
Erik Neergaard foreslog, at besty-
relsen overvejer at gøre juleturne-
ringen mere festlig; ”julet” om 
man vil. 
Peter Christensen foreslog overve-
jet en mere direkte, individuel ak-
tion for at få medlemmerne til at 
rydde op efter sig, herunder ned-
tagning at net og stænger, hvis der 
ikke er kommet nogen til banen i 
den næste time. 

Henrik 
 

Ny foldedør i Fælleshuset 

lader vente på sig. 

 
Som omtalt i sidste nummer af 
Egebjergbladet under Fælleshusets 
generalforsamling, har det længe væ-
ret et stort ønske at få en ny foldedør. 
Den nuværende er svær at folde ud 
og ind, ikke særlig pæn og slutter 
ikke tæt nok med støjproblemer til 
følge, når der er møde i A-lokalet. 
 
En ny dør koster ca. 35.000 kr. og det 
har Fælleshuset ikke økonomi til fo-
reløbig. Vi havde derfor via FU 
(Fællesudvalget for grundejerforenin-
ger i Egebjerg) søgt om, at grundejer-
foreningerne ydede et ekstra tilskud 
på 10 kr. pr. parcel for årene 2009 og 
2010 ud over de sædvanlige 40 kr., 
de normalt støtter huset med. Vi hav-
de i sidste øjeblik inden generalfor-
samlingen fået det med ind i budget-
tet, da flere grundejerforeninger hav-
de vist sig positive, hvis vi budgette-
rede med det og argumenterede for 
sagen. 
 
Ved FU mødet blev det også frem-
lagt, men iflg. referatet var der allige-
vel ikke flertal for dette ekstra til-
skud. 
 
Så vi må alle leve med den eksiste-
rende dør indtil videre. 
 
På bestyrelsens vegne 
Jan Tegner 
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Denne artikel blev første gang bragt i 
Egebjergbladet  januar 1971 

MINDER  

EGEBJERG FØR 1940 
Der sker noget i Egebjergkvarte-
ret, og der går rygter om, at der vil 
ske en hel del mere i fremtiden. 
Jeg håber, at jeg må leve længe 
nok til at se, hvad der kommer, og 
have helbred (og råd) til at blive 
boende her længe endnu. 
Da jeg må være en af de få, der er 
tilbage fra dengang det hele starte-
de sidst i trediverne, kan jeg have 
lyst til at fortælle beboerne om, 
hvordan det var dengang. 
"Egebjerg-Nord" og "Egebjerg-
Syd" var samlet af flere små hus-
mandsbrug af en "Gullasch-baron" 
fra første verdenskrig. Han bygge-
de den trefløjede lystejendom som 
hed "Egebjerghøj". Ejendommen 
havde stråtag, så den faldt ind i det 
øvrige bondeland. Han fik samlet et 
areal med mange moser og satte 
yngel ud til lystfiskeri. 
Denne ejendom blev i trediverne 
købt af et konsortium, som starte-
de en udstykning der skulle hedde 
"Egebjerg Plantagehøj" og have 
grunde på  fra ½ til 1 td.land. Der 
blev plantet frugttræer på en del af 
dem og bygget det første hus af en 
planlagt række af samme type. Det 
er Egebjergvej 94, som min mand 
og jeg købte i 1938. Så gik kon-

sortiet fallit og landinspektør Olt-
mann, som havde haft opmålings-
arbejdet, ville have betaling. Pen-
ge var der ikke nogen af, derfor 
fik han naturalier i form af ½ 
td.land jord, det lå ved siden af 
mig på Egebjergvej 92 og strakte 
sig helt ned til Rydtoften. Så kom 
anden verdenskrig og Oltmann 
øjnede fiduser, men derom senere. 

Aagesdal ca. 1935 
Før vor tid var her rigtigt bonde-
land. Ågesdal, Pilehøj, Gartneriet 
"Karens Minde" oq Neumanns 
ejendom (nu Hans Simonsen) som 
dels var landbrug og dels gartneri. 
Fru Neumann og sønnen Wilhelm 
kørte hver lørdag formiddag i he-
stevogn til Ballerup med deres 
produkter. Fru Neumann med ny-
slagtede fjerkræ og æg, hun havde 
sine faste kunder, og Wilhelm 
med grøntsager som han bragte til 
en kommissionær. Samtidig gjor-
de de indkøb for hele ugen i Balle-
rup. Da Wilhelm, efter forældre-
nes død solgte ejendommen, fik 

jeg historisk forening i Ballerup til 
at tage billeder af køretøjet i gaden 
(det er jo historie nu) og de optog 
vistnok på bånd historier fra egnen 
her, som hans mor havde fortalt. 
Hun var barnefødt her. 
På Ågesdal boede Tofteng, som 
havde vognmandskørsel med dag-
renovation på Frederiksberg. Han 
fyldte det ene dejlige mosehul ef-
ter det andet med skrald. Et af 
dem hed "Åkandemosen". Bagerst 
på Ågesdals jord lå en skøn mose 
og ved kanten af mosen groede et 
vildt  pæretræ. Alle børnene, der 
på den tid havde en vidunderlig 
legeplads ud over alle arealerne, 
havde navne på alle moserne. Lad 
mig nævne Grønnedam (nu ved 
Lerholmvej) Sivmosen eller sagfø-
rerens sø, (resterne nu mellem op-
fyldningen på Pæremosevej og 
langs grund på Lerholmvej) og 
Pæremosen, deraf navnet til Pære-
mosevej. 
På Ågesdals losseplads kom efter-
hånden kakkelakker med affaldet  

Fortsættes næste side 
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fra København, og så fandt Tof-
teng på, at det skulle brændes af. 
Da der først var sat ild til det, kun-
de de ikke få det slukket igen. Det 
ulmede og ulmede og brændte i 
underjordiske gange. Det brændte 
en hel vinter og da tyskerne kom 
d. 9. april, og vi alle skulle mørke-
lægge lyste det lystigt fra Åges-
dals losseplads. 
 
På Pilehøj boede før vor tid en 
”lille"mand, som bragte post ud til 
Hjortespring fra Herlev posthus. 
Der blev fortalt, at han var så lille 
at han ikke kunde bære post-
tasken, derfor kørte han i en lille 

hestevogn og han havde post med 
til Carlson på ”Vasehøj” og til sig 
selv. Derfor det mærkelige for-
hold, at en del af Egebjerg stadig 
får post fra Herlev. Jeg ved det var 
en meget lille fjedervogn for min 
far købte den af den daværende 
ejer, senere er den solgt igen. Det 
var lidt om Egebjerg, som jeg har 
oplevet det før 1940. 
Gerda Malte Rasmussen 
 
Følgende artikel blev første gang 

bragt i Egebjergbladet februar 
1971. 
 
Som lovet fortsætter beretningen 

om Egebjerg, som det var engang. 

Sidste artikel foregik i slutningen 

af 30-erne, og her fortæller fru 

Malte Rasmussen om tiden 1940-

45: 

 

EGEBJERG 1940-45 
Efter at konsortiet "I/S Egebjerg 
Plantage- og Villaby" var gået fal-
lit, sad Martin Fjeldbo stadig med 

hovedparcellen 
”Egebjerglund" (fejlagtigt i forrige 
nummer kaldet "Egebjerghøj"). 
Han ejede også Egebjerghøj, bon-
dehuset nærmere skoven, med en 
stor tilhørende, parklignende 
grund. 
I 1940 overtog Oltmann resten af 
arealerne efter tvangsauktion og 
begyndte en større udstykning. 
Det var fra begyndelsen ret store 
grunde, og flere af dem er da også 
delt siden. For at kunne sælges, 
måtte vand garanteres, og så blev 
der boret i en til dels tør brønd, 
som var på grunden Egebjergvej 
nr.92. Der blev boret til en dybde 
af 36 meter, og det var dejligt 
vand. På den tid blev der bygget 
sommerhuse på de fleste af grun-
dene, og der var en jævn strøm af 
folk, der hentede vand ved posten 
hele weekenden og i alle ferier. 
Der var altid lige meget vand. 
Senere da Carlson havde købt og 
udstykket "Pilehøj", kom også 
nogle af grundejerne derfra og 
hentede vand, fordi vandet fra den 
gamle gårdbrønd på Pilehøj var 
ræverødt af rust. Folk hentede 
vand i alle mulige beholdere og 
kørte det hjem på sjove, hjemme-
lavede køretøjer. Folk, der havde 
købt grund, kom fra alle dele af 
København, nogle helt fra Ama-
ger. Man kom kørende på cykler, 
nogle med mindreårige børn både 
foran og bag på, og dengang var 
der også noget, der hed en 
"efterløber" - et par hjul med en 
baby-lift imellem. 
Der blev investeret meget arbejde 
og ikke så få penge på nyt og 
brugt bygningsmateriel. Palles 
tømmerhandel i Hareskovby er 
startet på den gode efterspørgsel af 

Bøndermosen med alleen til Aagesdal i baggrunden. De hvide prikker er badende. 
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bygningsmaterialer. 
Der var rationering på alt. Koks-
mærker kunne ikke opdrives fra 
Knudsminde til Syvendehusvej. 
Vi var landdistrikt, men Hjorte-
spring hørte til København og fik 
koksmærker. Når der blev averte-
ret, kunne vi stå i kø hos skov-
fogeden og måske være heldige at 
få en bunke kvas (bøgetop) eller 
en rummeter stød: rødder af fælde-
de træer. Så fik vi gennem kom-
munen tildelt nogle rummeter 
favntræ, alt efter familiens størrel-
se, som vi selv skulle save og 
flække. Og tørv! Men tørvene var 
gerne så våde, at vi måtte stille 
dem i småstakke på havegangen, 
inden de kom i hus. 
For at drøje på kødrationerne hav-
de vi en masse kaniner. Dem skul-
le der plukkes grønt til, og der var 
efterhånden ikke én mælkebøtte i 
miles omkreds. Vi var ikke de 
eneste, der holdt kaniner, 
Lys var et helt kapitel for sig. Vi 
fik mærker til køb af petroleum, 
og efterhånden som tyskerne trak 
sig "sejrrigt" tilbage, blev mærker-
ne færre. Vinteren 1945 fik vi si-
ger og skriver 6 liter petroleum til 

en lang og mørk vinter! 
Nå, det overlevede vi da. Men 
trods tyskere og knappe tider hav-
de vi også mange morsomme og 
lyse oplevelser. Som da der blev 
generalstrejke midt om sommeren, 
med udgangsforbud for Køben-
havn. Selvfølgelig strømmede folk 
ud til deres kære sommerhuse, og 
jeg tror, at de fleste slap ud. En 
mand kom kørende med sin gamle 
mor på forladet af en budcykel. 
Så blev der hamstret kartofler, 
slagtet fjerkræ - ja, selv mælk. Og 
så holdt vi alle ferie, dasede og 
svømmede i Bøndermosen, og alle 
fortalte om, hvordan de havde nar-
ret tyskerne og var sluppet gen-
nem afspærringen. 
Bøndermosen er også et kapitel 
for sig. Lautrupgard havde et styk-
ke mosejord nede for enden af 
Sortemosevej, og da alt skulle ud-
nyttes, blev der æltet tørv. Det var 
gamle Neumann og Tofteng, der 
havde det job med nogle børn til 
hjælp. Når de så kom hjem fra ar-
bejde og var godt svedte og over-
smurt med tørvejord, tog de et ren-
selsesbad i Bøndermosen og mo-
rede sig dejligt, mens vi andre så 

misundeligt til. Jeg spurgte fru 
Tofteng, om hun ikke syntes, vi 
skulle tage den fornøjelse med. 
Nej, det kunne vi koner da ikke: 
Men enden blev, at vi alle tog vort 
daglige bad i Bøndermosen. Vi 
sørgede for, at alle børnene fik 
lært at svømme, og efterhånden 
kom så alle sommerhusbeboerne 
med, og under generalstrejken var 
vi alle samlet der og havde det 
mægtig skægt . 

Desværre skete det noget senere at 
et par smådrenge, som ikke kunne 
svømme, gik der og legede uden 
opsyn, De druknede, Den episode 
tog lidt af glansen fra Bøndermo-
sen. 
Siden blev mosen med omliggen-
de arealer solgt under ét, og det 
var slut med en skøn periode af 
Egebjergs historie. 
(fortsættelse følger) 
Gerda Malta Rasmussen 
 
 

Udsigt fra ”sagførerens” træ. Det er Pilehøj i baggrunden 
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Ind imellem kan man opleve, at 
enkelte golfspillere er forbavsede 
over, at der er almindelig færdsel 
på arealet. Det skyldes så, at de 
ikke har læst reglerne. 
 
De er ellers lige ved hånden. Så 
hvis man bliver stoppet af overiv-
rige golfspillere, der mener, at 
man er på gale veje, kan man bede 
dem om at tage deres scorekort 
frem og læse reglerne på bagsiden. 
Heraf fremgår det, at 

Golfbanen er et offentligt areal, 

og spillerne skal vise det størst 

mulige hensyn over for perso-

ner, der færdes på arealet. 

 
Og det er ganske vist. Det var 
kommunernes krav, da golfklub-
ben fik overdraget området. På 
den anden side skal man nok ikke 
dække op med rødternet dug på de 
kortklippede græsarealer, hvor de 
enkelte huller findes. 

See09 
 

Grundejerforeningen Egebjerg-

lund Syd afholdt generalforsam-

ling den 26. marts 2009. 
Referatet kan ses i sin helhed på 

http://www.egebjerglund-syd.dk/  

Jens Brunsgaard blev valgt til diri-
gent og erklærede generalforsam-
lingen for lovligt varslet og der-
med beslutningsdygtig. 
Formanden, Jan N. Henriksen 
kom i sin beretning ind på bl.a.: 
• Aagesdal er nu med i sneord-
ningen igen, men uden saltning. 
• Revisionen af kommune- og 
lokalplaner er endnu ikke færdig. 
• Høringen om trafikhandlings-
planen, herunder muligheden for 
at indføre 40 km zone i Egebjerg, 
hvor enkelte andre grundejerfore-
ninger er imod. 
• Støjen fra Ring IV, herunder 
høringen om kommunens støj-
handlingsplan, hvor nogle med-
lemmer er aktive, bl.a. på debat-
bloggen. 
Sidstnævnte kan bruges til andre 
emner og kan ses på http://
blog.egebjerglund-syd.dk 
Efter beretningen, der blev god-
kendt, blev den fortsat manglende 
opretning af mange fortove og den 
uheldige parkering på Lerholmvej 
nær Syvendehusvej vendt. 

Lidt om adgangen til golfbanen 



Egebjerg april 2009 

Egebjergklubben bliver 40 år den 25. september                                                                  11 

Regnskab 2008, budget 2009 og 
forslaget om uændret kontingent 
blev godkendt. 
Følgende blev énstemmigt valgt: 
Formand: Thomas Seeberg. 
Kasserer: Svend Jensen (for ét år, 
da kassereren normalt vælges på 
lige årstal).  
Ét bestyrelsesmedlem: Henrik Jen-
sen. 
To bestyrelsessuppleanter: Marco 
Frederiksen og Chr. Humle Wen-
zzel. 
Én revisor: William Bierregaard. 
Én revisorsuppleant: Jens Bruns-
gaard. 
Under punkt Eventuelt blev bl.a. 
påpeget, at det er dybt skuffende, 
at bestyrelsen ikke har fundet tid 
til at byde de 4 nye medlemmer i 
2008 velkommen.  
Jørn Ishøi appellerede af hensyn 
til snerydningen til, at man ikke 
sætter affaldsbeholderne ud på 
fortovet, men kun til fortovskan-
ten.  
Thomas Seeberg rettede herefter 
på bestyrelsens vegne en meget 
varm tak til Jan N. Henriksen for 
hans arbejde i bestyrelsen i næsten 
10 år, hvoraf de fleste har været 
som formand. Han har formidlet et 
forbilledligt samarbejde i bestyrel-
sen og der er sket meget i forenin-
gen i de år. 
    Henrik 
 

Hjertekunst i Egebjerg. 

 
”Hjertet sidder til venstre osse hos 
en kejser”.  Denne inskription var 
at finde på et billede af Rita Ols-
son på den nys overståede kunst-
udstilling i glashuset her i Ege-
bjerg.  På billedet ser man to an-
sigter, som lyser af glæde ved hin-
anden.  
Den lokale kunstforenings forårs-
udstilling stod denne gang i kon-
trasternes tegn. Fra Rita Olssons 
glade portrætter over Anna Strau-
ning Elmøes keramik til Kim 
Wrangs abstrakte malerier i over-
vejende dystre toner. 
 
Orange piger. 
Foruden ovennævnte hjertebillede 
fra Rita Olssons hånd samledes 
opmærksomheden sig denne regn-
fulde søndag sig særligt om et por-
træt af to orange piger. Her var 
ungdommens uskyldighed og gå-
påmod vist i enkle orange og røde 
nuancer. Og lidt arrogante er de 
sandelig også de to tøser – man 
kunne næsten høre et ”seriøst” 
komme ud af alt det orange. Rita 
havde mange andre seværdige bil-
leder med, bl.a. et pagtfuldt blåt 
billede med titlen ”Maske” og et 
familiebillede, som var meget 
nærværende. Romantik med stort 
R. 

Til koncert med DAD? 
Kim Wrang Henriksen i den anden 
del af udstillingsbygningen var 
noget af en kontrast. Her hyldes 
det abstrakte og det i overvejende 
rødt og sort. Særligt ét billede gav 
anledning til debat. Kunstnere 
havde givet billedet titlen 
”Burning”. En udstillingsgæst på-
pegede, at billedet gav ham for-
nemmelsen af at være til en heftig 
koncert med rockbandet DAD. 
Men så alligevel; mon ikke bille-
dets centrum viste et øje, som ser 
ned på de røde og sorte aftegnin-
ger i bunden afbilledet. Overjegets 
besvær med at holde styr på sin-
dets krinkelkroge? Eller ondska-
bens øje fra Mordors rige placeret 
i dværgenes miner fra ”Ringenes 
herrer”? Jo Kim’s billeder gav an-
ledning til mange associationer. 
Her var ”The Wall” og ”Scars” (to 
meget flotte gule ar placeret på 
sort baggrund) og mange flere. 

Masser af keramik. 
Den russiskfødte kunstner Anna 
Strauning Elmøe havde medbragt 
store mængder brugskunst overve-
jende i keramik. Det meste i denne 
her klart glaserede form for kera-
mik, som man næsten kan spejle 
sig i. Skåle, vaser, brocher og 
halskæder. Masser af ting til at 
udsmykke sig selv eller sin bolig  

Fortsættes næste side 
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Kunstneren Anna Strauning Elmøe arrangerer 
de små og lidt større værker 

med. Der var åkander med fyr-
fadslys, keramikkatte til dem der 
ikke kan ha’ en levende udgave 
og et utal af kunstfærdige smyk-

ker. Anna udstillede første gang i 
Obninsk, Moskva i 1986, så vejen 
til Glashuset i Egebjerg har været 
lang. 
 
En mand med propel.. 
Midt i udstillingslokalet hang en 
noget skrammet plakat af kvarte-
rets elskede ”Propelmand”. 
”Propelmanden” (skulptur af Itali-
eneren Panamarenko) var i sin tid 
vartegn for den nordlige del af 
Egebjerg. Desværre måtte propel-
manden gi’ op overfor syreregnen 
og er nu placeret indendørs på 
”Louisiana”. Der var ellers en-
gang, hvor man blot kunne be’ 
taxichaufføren køre en hjem til 
propelmanden, når det var blevet 
ud på de små timer – adressen var 
slet ikke nødvendig. 
 
Sol kommer efter regn. 
Eftermiddagen går på hæld, regnen 
hører op og udenfor på skrænten 
stormer en af de lokale Golden Re-
trievere af sted. Det har været end-

nu en inspirerende og dejlig søndag 
i Egebjerg. Imponerende at så lille 
en bydel kan bære så flotte kunst-
udstillinger. 

   Jørn Vilvig 


