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EGEBJERGKLUBBEN 
inviterer hele familien til grillparty 
Skt. Hans Aften i Fælleshuset. 

Billetter a 50 kr. købes i TorsdagsTræf og i Egebjerg Grillen  
fra torsdag den 31. maj til søndag den 17. juni.    

Læs mere inde i bladet.



 
   
 
   

 
Til opslagstavlen 

 
 

AKTIVITETER I FÆLLESHUSET 
 
Mandag den 4. junil: Blomstervennerne 
                                  
Lørdag den 23. juni: Skt. Hans arrangement 
 
 
 
 
 
Oversigt over de foreløbigt planlagte 
arrangementer i Egebjergklubben i resten 
af året: 
 
23. juni  afholdes traditionen tro Skt.Hans fest  
             (se omtalen side 3). 
  1. november  spilles det store efterårsbanko. 
  6. december  synges, spises og drikkes julen ind. 
 
EGEBJERGBLADET indtil sommeren 2007:  
Deadline fredag den 15. juni kl. 12.  
omdeles 30. juni-1. juli. 
 
Intet EGEBJERGBLAD i juli måned. 
 
Efter sommerferien ændrer vi sandsynligvis på 
deadlines og udgivelsestidspunkter. Læs 
herom i næste nummer. 

����   Fremlysninger  
 
To defekte sorte cykler, en herre- og en 
damecykel af mærket Centurion, er havnet 
hos mig. De er muligvis sat ud til storskrald. 
Ring venligst til mig. 
 
                       �4497 9842 
PS. Jeg vil gerne beholde dem og reparere 
       dem. 
                                                                                                        

���� 
Bog, skrevet af Iwar Undt & Keld Jensen, 
fundet på Dyndsagervej ved Kastebjergvej 12. 
maj. 
 
Henvendelse  � 4497 6048 

 
********************************** 

 

� Nye E-mail adresser: 
 
Egebjergklubben 
formanden@egebjergklubben.dk 
 
Fælleshuset 
formanden@egebjergfaelleshus.dk 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Du kan leje Egebjergklubbens Grill m/tilbehør 

for kun 100,00 kr. 
  
Grillen er 50 x 80 cm. m/regulérbar rist i rundjern
Grillen har håndtag og hjul. 
Tilbehør:  Weber grillstarter 

3 grill tænger 
3 grill paletter 

  
velegnet til party el.lign. Grillen kan 
transporteres  i bagagerummet på en bil. Kan 
afhentes og tilbageleveres i Fælleshuset, 
Agernhaven 8 
mellem  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: 
William Bierregaard 
Tlf 4497 0037/mobil 2021 8037 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kærlighed er for meget 
unge mennesker en 
hjerteløs affære. I den 
alder drikker man af tørst 
eller for at blive fuld. 
Først senere i livet er man 
optaget af vinens 
særkende. 

Karen Blixen 

 

MIDSOMMERFEST 
 
Da Skt. Hans aften i år falder på en lørdag  arrangerer 
Egebjergklubben en FAMILIE  grillaften, hvor vi har 
fællesspisning med grillbøf, kartoffelsalat samt salatbord. Til 
børn (op til 12 år) i følge voksne er der gratis pølser og 
hamburgere. Vi åbner dørene kl. 18:30 til Fælleshusets lokaler, 
Agernhaven 8. 
Men har man først lyst til at komme senere, er det muligt at 
"droppe" ind, idet vi denne aften har længe åbent i baren med de 
sædvanlige "små" priser. Vi sørger for musik, så alle kan komme 
ud at danse.    
Ved 21 tiden vil vi gå til Teglværksøen, hvor Fællesvirket vil stå 
for Skt. Hansbålet samt båltale. 
Senere mødes vi igen i Fælleshuset for at ønske hinanden en 
rigtig god sommer. 
Husk at købe billetter  à kr. 50.00  i TorsdagTræf  eller hos 
Egebjerg Grill og Pizzabar, Egebjergvej 72, i perioden 31. maj til 
17. juni. 

 
P.g.a. pladsmangel bliver der kun solgt 70 billetter. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egebjergklubben søger stadig  
reservebude 
 
I tiden siden aprilnummeret udkom, har vi fået et par nye bude, 
men vi mangler igen et par friske unge mennesker - 13 år eller 
derover - til at uddele bladet, når de ældre bude stopper. 
  
For tiden er betalingen 112,50 pr. omdeling inkl. feriepenge. 
  
Er du interesseret, så kontakt Per Groth-Andersen på telefon 
44 44 29 57 – mobil 2578 2957. 

 
 

 
 

INVITATION TIL ÅBENT HUS  
I EGEBJERG FÆLLESHUS  

onsdag den 20. juni fra kl. 15 
I ANLEDNING AF HR. DUNKELS  

70 ÅRS FØDSELSDAG 
 

FOR: 
 

MED HØJT HUMØR OG SKIDESKØR 
IB VI FEJRE VIL 

MED FLAG OG EN LILLE BAJSER TIL 
Striglen og Skorpionen 

 



 
 
 
 
 
 
Fodbold  
Udendørssæsonen fik igen i år 
en dårlig start.  Vejret og en del 
af spillernes alder resulterede i et 
meget ringe fremmøde de første 
gange.  
Men vi spiller, når vejret tillader 
det, fortsat hver torsdag kl. 1800 
på banen ved Skovmarksskolen, 
hvis den er klar; ellers prøver vi 
banen ved Egely.  
Se  www.egebjergsportsklub.dk  
Medlemmer fra 16 år og derover 
har fortrinsret, men vi kunne 
sagtens være flere, end vi var 
sidste år, så alle er velkomne.  
 
Badminton næste vinter.   
Har du allerede nu ønsker om 
banetildeling, så kig på hjem-
mesiden og skriv til 
post@egebjergsportsklub.dk  
eller ring til Frank Aabaad  
(4468  6468).  
 
Send os din emailadresse. 
Nye medlemmer er Velkomne! 

                                     Henrik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
"I Egebjerg oplever vi i øjeblikket 
et mystisk fænomen, som søger 
en forklaring: 
  
Det har altid været et problem at 
få hundeejerne til at fjerne deres 
hundes efterladenskaber fra for-
tove og stier, og vi har i grund-
ejerforeningerne tit ført kampag-
ner for at få folk til at medbringe 
hundeposer til formålet. 
  
Nu har en eller flere hundeejere i 
området endeligt lært at bruge 
poserne, men smider så de fyldte 
poser i skoven og på fortovene, 
jvf. vedlagte billede.  
 

                                          �               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Det kunne være meget interes-
sant at få at vide, hvad der ud-
løser denne fremgangsmåde, 
som forsinker nedbrydningstiden 
af indholdet fra få dage til mange 
år.   
Er det forventning om at andre 
samler op, manglende plads i 
egen affaldsbeholder eller terror? 
  
Forklaring udbedes.” 
  
f/Grundejerforeningen PILEHØJ 
John Keller-Larsen." 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kan man drikke øl til desserten? 
 
Ja, det kan man, sagde Thomas Paludan-Müller, 
som til daglig er brygmester hos Carlsberg, ved 
ølsmagningen den 12. april i Fælleshuset. Det 
skal dog være en speciel øl som f.eks. en 
Monster Ale. I det hele taget kan øl serveres til 
lige så meget som vin – det kommer bare an 
på, hvilken øl man vælger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Understøttet af en Power Point præsentation 
fortalte/viste Thomas de 26 fremmødte, 
hvordan humle, vand, gær smagsstoffer mv. 
gennem en række meget indviklede processer 
bliver forvandlet til noget drikbart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En interessant oplysning var, at skal smagen i 
øl komme til sin ret, skal øl have en temperatur 
på 15o og skal serveres i ballonglas, så man kan 
”slynge” øllet i glasset på samme måde som 
vin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu var det ikke kun tørt stof, Thomas 
gennemgik, for han havde taget smagsprøver 
med. Vi smagte på 9 forskellige øl af varierende 
smag og styrke – den stærkeste var på 11 %.  
Tak til Thomas for en rigtig god og lærerig 
aften, hvor nogen gik hjem på lidt runde fødder. 

 
Ib Mørk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hjemmesider og 
foreninger i Egebjerg 
 
Der er for nylig efterlyst en 
oversigt over foreningerne i 
Egebjergområdets  hjemmesider.  
 
En sådan oversigt findes faktisk 
allerede i dag på 
www.egebjergklubben.dk  
 
På listerne over grundejer-
foreningerne hhv. interessefor-
eningerne er der nu placeret link 
”bagved” foreningernes navne 
(der så fremstår i en afvigende 
farve).  
 
Et klik med musen (når cursoren 
bliver til en lille hånd) og du er 
inde på den pågældende for-
enings ”hjemmeside”. Gåse-
øjnene skyldes, at foreninger 
uden eget domæne har fået 
tilbudt lidt plads på Egebjerg-
klubbens domæne, så man også 
kan se lidt mere om dem; se 
f.eks. Eftermiddagsklubben. 
 
Du kan altså allerede nu finde 
mange oplysninger om de fleste 
af interesseforeningerne; og vi 
regner med, at grundejerfor-
eningerne følger efter. Det vil så 
blive udbygget henadvejen. 
 
Der er nu også fotos af alle i 
Egebjergklubbens bestyrelse 
samt af mange af de nævnte 
formænd/kasserere for grundejer- 
og interesseforeninger, m.fl., og 
vi arbejder på at få de ”mang-
lende” med. Hertil kommer, at  
foreningerne på deres egne 
(under)sider er begyndt at med-
tage fotos af bestyrelsesmed-
lemmerne.  
Så læser du i Egebjergbladet om 
en for dig ukendt person, kan du 
nu ”finde giraffen” på Nettet. 
 
Under knappen Om Egebjerg-
klubben er der nu en kort be-
skrivelse af denne. Dér ligger nu 

også referat og regnskab fra den 
senest  afholdte generalforsam-
ling; og der vil eventuelt komme 
mere ”historisk” materiale på. 
 
Vidste du, at du er medlem af 
Egebjergklubben? 
Det er modtagerne af Egebjerg-
bladet; se knappen Om Ege-
bjergklubben på hjemmesiden. 
 
Egebjergbladet udkommer som 
bekendt ikke i farver; det er der 
ikke penge til. Men de fotos, der 
er i bladet, er oftest farvefotos, 
og farverne kan ses i den version 
af bladet, der ligger på 
www.egebjergklubben.dk  
Dér kan du som oftest også læse 
hele bladet en lille uges tid før 
det omdeles. 
 
Annoncerne i Egebjergbladet 
ligger nu også under en selv-
stændig knap; så nu behøver du 
ikke bladre rundt efter det, du 
søger. Også her er der placeret 
links til annoncørens hjemmeside 
– eller til flere oplysninger end 
selve annoncen indeholder - 
bagved mange af annoncerne: 
Klik på annoncen. 
 
Støt vore annoncører; deres 
støtte til os muliggør udgivelse 
af Egebjergbladet! 
 
På annoncesiden er vi også 
begyndt at bruge banner-
reklamer, hvor Egebjergklub-
ben modtager provision for 
hver ordre, der afgives via 
banneret.  
 
Du kan f.eks. via JustEat-
banneret bestille mad fra vor 
lokale Egebjerggrillen, men også 
fra mange andre forretninger i 
hele landet (så sidder du sulten i 
sommerhuset: så gå ind under 
Annoncer på 
www.egebjergklubben.dk .  
Prøv det; det er meget sikkert, 
hurtigt og enkelt! 

Du kan også bestille printer-
patroner, fotopapir og meget 
andet hos InkClub; og billige 
rejser, weekendophold m.v. hos 
f.eks. DTF-Travel. 
 
Brug bannerreklamerne!  
 
Så får vi måske råd til flere 
farvenumre af Egebjergbladet 
eller til forbedringer i Fælles-
huset. 
 
Beboerannoncer er der nu også 
– på opfordring - lavet plads til 
under en ny knap på 
www.egebjergklubben.dk  
Har du noget, du vil af med, eller 
er der noget, du efterlyser, eller 
?????; så skriv til 
n@henrikjensen.dk  
Så bliver det lagt på Nettet 
snarest muligt.  
Vi venter stadig på den første 
beboerannonce…. 
 
Vi leder i øvrigt fortsat efter 
forbedrings- og udbygnings-
muligheder med hensyn til 
www.egebjergklubben.dk  
Så der er nok sket mere, når dette 
blad er udkommet. 
 
Har du ideer/forslag, så send dem 
til ovennævnte emailadresse.  
 

Bestyrelsen 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nyt  hæfte  fra  
KULTURHISTORISK 
  
Der er udgivet et nyt hæfte fra 
Kulturhistorisk Forening med 
titlen ”Det nye Egebjerg” med 
undertitlen ”I Bomessens 
fodspor”. Teksten er 
udarbejdet af Christian 
Halgaard, og fotografierne står 
Torsten Kyllesbech og Per W. 
Johansson for. Hæftet er i fin 
teknisk kvalitet og delvis i 
farver. Det er på 28 sider - og 
så vidt vides – første gang, der 
er udgivet en samlet 
beskrivelse om det nye 
kvarter. 
 
Hæftet kan købes for 30 kr. 
ved henvendelse til Per W. 
Johansson på 44 97 27 38 
eller 22 76 24 10. 
 
Vi har i øvrigt også tidligere 
udgivne hæfter til salg, som 
ses i en oversigt i det nye 
hæfte eller kan oplyses pr. 
telefon. 

Referat af generalforsamling i Fælleshuset 
for 

Kulturhistorisk Forening 
onsdag den 9. maj 2007 

14 mødte - heri 2 ægtefæller. 

Pkt 1.   Thomas Seeberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovlig. 
Pkt 2.   Beretning fra formanden Per W. Johansson, som omtalte de 
meget få arrangementer i årets løb. Forsøg på at inddrage grund-
ejerforeningerne mislykkedes. Dog blev nået at udforme et meget flot 
skrift "I Bomessens Fodspor", som forsøges solgt for 30 kr. (kostpris 
10 kr.) til kommunen. Hvor længe foreningen kan fortsætte, er usikkert. 
Se senere. 
17 har foreløbig betalt kontingent. Der mangler betaling fra enkelte. 
Pkt 3.   Inger Møller fremlagde regnskab. Formuen er nu 13.140 kr. – 
Godkendt. 
Pkt 4 .  PWJ henviste til 3 fremlagte notater. 
Den ofte vage tilslutning til arrangementer skræmmer. Derfor fremlæg-
ges 3 forslag om fremtid. Henrik Jensen har tilbudt foreningen nogle 
sider på www.egebjergklubben.dk  God idé syntes forsamlingen. 
Pkt 5. a Der var stor talelyst, som mundede, ud i, at foreningen 
nedlægges. 
Pkt 5. b I stedet dannes Kulturhistorisk Selskab for Egebjerg og 
omegn. Dette kræver dog nye ildsjæle. Ellers lykkes det ikke. "og 
omegn’' henviser til, at beboere i "Ny Egebjerg" også  kan optages 
som medlemmer. I øvrigt var der adskillige input om fremtiden. 
Der var 10 stemmer for, at vi fortsætter som "selsk ab”. 
Hvis "selskabet” siden nedlægges, fordeles formuen til Egebjerg-
klubben og Fællesvirket i forhold til medlemstallene i foreningen. 
Pkt 6. Valgene var hurtigt overstået. 
 
Formand:                Per W. Johansson 
Øvrig bestyrelse:   William Bierregaard, næstforman d 
                                Inger Møller, kasse rer 
                                Aase Hansen, b-medl em 
                                Bodil Ringsmose, b- medlem 

           Finn Jappe og Erik Bech, revisorer 
samt                        Thomas Seeberg, revisor suppleant. 

 
Pkt 7 . Der var ikke indkommet forslag, men under debatten blev 
foreslået, at grundejerforeningerne bliver tilbudt at købe skriftet ”Det ny 
Egebjerg” for 30 kr.  

Referent Finn Jappe og revision af Thomas Seeberg. 
 

 
                   � 



I de seneste måneder er en 
kædemail med overskriften "In 
Case of Emergency" nået rundt 
til mange danskere, hvor Falck 
står som afsender af mailens 
budskab. Falck har ikke noget 
med denne mail at gøre. I 
mailen bliver man opfordret til 
at indtaste sin nærmeste 
pårørende på mobiltelefonen 
under navnet ICE (In Case of 
Emergency). Formålet er at 
gøre det nemt for politi og 
ambulancereddere at finde 
frem til en persons nærmeste 
pårørende i ulykkestilfælde.  

Falck kan ikke anbefale at 
have en ICE-person markeret i 
mobiltelefonens adressebog. 

"Det lyder umiddelbart som en 
god idé, men der er flere 
problemer forbundet med det",  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
fortæller Falcks korpslæge 
Sven Trautner.  

"For det første skal man være 
stensikker på, at telefonen 
tilhører den rigtige person. Den 
skal også være opdateret, så 
skilsmisser og andre 
personlige forhold ikke giver 
problemer. Desuden opstår der 
etiske spørgsmål, når man 
begynder at åbne andres 
telefoner", siger Sven Trautner. 

Han tilføjer: "Det danske 
personnummerregister er så 
veludviklet, at det sjældent 
giver problemer at finde de 
pårørende. Derfor giver ICE-
idéen ikke mening." 

I ulykkestilfælde er det i øvrigt 
ikke Falcks opgave at 
underrette pårørende, men en 
opgave for politiet. 

 
 
 

Udpluk af breve fra 
forsikringstagere 

 
Jeg havde parkeret min vogn 
uden for Netto. I vognen sad 
min kone og hr. Rasmusssen. 
Da jeg kom tilbage var skaden 
sket. 
 
Jeg kørte manden ned. Han 
indrømmede, at det var hans 
fejl, idet han tidligere var 
blevet kørt ned. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livet er fuldt af store ting 
for dem, som evner at omgås 
de små ting fortroligt. 

Sigrid Undset 
��� 

     
Asfaltarbejdet i 

Aagesdal og Syd 
I samarbejde med Hans 
Christensen har vi søgt oplys-
ning om tidsplan for færdig-
gørelsen af asfaltarbejdet syd 
for Egebjergvej. Men ved re-
daktionens slutning var der 
endnu ikke lagt plan for arbej-
det.                                      red 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falck anbefaler ikke ICE 



Gode w -adresser til masser af info om fugle:  
 
Friluftsrådets hjemmeside 
http://obsnatur.dk/index.php?content_id=201 
 
http://www.sitecenter.dk/fugle-faaborg/faktaomfugle/ 
 

  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nogle fugle kan ændre træk-
vaner, hvis naturforholdene æn-
drer sig. sig. En fugl, som har 
ændret trækvaner, er sangfuglen 
munken. 
Centraleuropæiske munke er be-
gyndt at trække mod nordvest til 
England i stedet for til Sydvest-
europa. Det, mener man, er årsa-
gen til, at der nu ses flere over-
vintrende munke i Danmark. 
Et fænomen, som man ikke 
kendte før i tiden. 
Hvad årsagen er til munkens 
ændrede trækvaner vides ikke. 
  
 
 
        Klippet fra Egebladet  � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     ���� 
 
Munken – en trækfugl med    
vinterkvarter i Middelhavs- 
landene og tropisk Afrika –  
fotograferet i Egebjerg i  
februar måned. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Ballerup kommune giver 
overskud? 

I 2006 blev det samlede resultat 
et overskud på 147,2 mio. kr.  

Kommunens langfristede gæld 
blev i 2006 formindsket med 23,9 
mio. kr. (inkl. kursregulering) til 
472,4 mio. kr., og 
kassebeholdningen ultimo blev 
forøget med 114,0 mio. kr., så 
den efter kursregulering endte på 
208,5 mio. kr. 

Detaljerne kan ses på 
http://www.ballerup.dk/get/29695

.html#_Toc165960792 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

  
 

 
 
Kurt og Elna  
I det hele taget har vi haft meget 
glæde af de gode gamle naboer. I 
nr. 5 boede Elna og Kurt Poulsen. 
Kurt døde for et par år siden, og 
Elna flyttede til Aarhus. Hun er 
også død nu. Men i mange år var 
Kurt et holdepunkt, altmuligmand 
og smed, som han var. Så kunne 
jeg gøre lidt gengæld, når det 
handlede om jord, planter og 
beskæring af træer. Altid var han 
parat til råd og dåd om metal og 
maskiner, og mange har nydt 
gavn af hans ubændige og sikre 
virkelyst. Han kørte også som 
vores faste snemand i en 
årrække, da vi fik sneordningen 
op at stå igen.  

Martin og Lise  
Mest samkvem fik vi med 
naboerne i nr. 11, Martin og Lise 
Neesgaard. Et ældre ægtepar 
uden børn, så da vi flyttede ind i 
74 med en snakkesalig datter på 
knap fire år, var kontakten der 
omgående.  

Martin og Lise boede i lejlighed i 
Lyngby og havde sommerhus her. 
I de første år boede de her hver 
sommer, men lidt efter lidt var det 
kun Martin, der kom herud. Ikke 
fordi Lise ikke havde lyst, men 
Martin skulle lige have ryddet lidt 
op i huset, før der var plads. Det  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                  

fik han så ikke gjort. Vi var lidt 
uforstående. Men da han døde i 
begyndelsen af 80’erne og vi hjalp 
Lise med at rydde op, forstod vi 
det. Martin havde altid samlet på 
alt. Men i hans sidste år tog det 
overhånd. Han var klart inspireret 
af depressionen i 30’erne, og da 
Hækmosen blev bygget, og der 
kom containere til storskrald, gik 
det helt galt. Han kørte derover 
med sin trillebør hver og hver 
anden dag og samlede til sig, 
mest tøj. Og sommerhuset var 
ganske enkelt og helt bogstaveligt 
talt pakket med tøj, da han døde. 
Så der var ikke plads til Lise.  

Oprydning  
Ud over sommerhuset var der 4 
skure og halvtag på grunden fyldt 
med alskens. Et af skurene var 
fyldt med aviser og ugeblade fra 
40’erne og 50’erne. Foran mod 
vejen i en dobbeltgarage stod 
øjestenene, en køreklar, original 
Harley Davidson med sidevogn 
fra 1929 og en ligeså køreklar, 
original og velholdt Buick fra 
30’erne. De blev passet og plejet. 
Da reglen om, at motorcykler 
skulle køre med lys, kom i 
70’erne, kom Harley'en på gaden 
en sidste gang, da mekanikeren 
hentede den for at ændre 
strømforsyningen. Ellers så vi 
aldrig køretøjerne på gaden. Men 
vi ved, at de i mange år kørte på 
ferie med Harley'en, og den 
deltog også adskillige gange i 
veteranløbet fra Skagen til 
København. Oprydningen i 
garagen var hurtigt overstået. En 
entreprenant nevø, der havde det 
med at dukke op i de senere år, 
når Martin var syg, tog dem til sig. 
Helst ville han have set sig selv 
som universalarving, men der 
holdt Martin stand til det sidste, så 
Lise fik et par gode år, da hun fik 
rådighed over midlerne.  

Midlerne udgjorde et kapitel for 
sig. Uanset at Lise i mange år 
havde tjent mere end Martin, var 
der oprettet særeje, og Lise hav- 

 

                                                      

de pligtskyldigt afleveret sin løn til 
Martin. Ud over, at han efterlod 
sig en halv snes bankbøger med 
et mindre indestående i forskellige 
pengeinstitutter (han var forsigtig 
og ville sprede risikoen), viste der 
sig også at være rede penge. Lise 
havde åbenbart haft en fornem-
melse, for hun bad os om at kikke 
godt efter, når vi ryddede op. Og 
ganske rigtigt. Den gamle ræv 
havde to trækister med skrammel 
stående til pynt uden for 
indgangen til sommerhuset. Hvem 
ville lede efter 50.000 kr. der? I et 
af skurene lå kufferter fyldt med 
gammelt tøj og bøger. I en bog lå 
andre 25.000. Vi havde nok smidt 
det hele i den bestilte opryd-
ningscontainer, hvis ikke Lise 
havde advaret os. Pengene var i 
gamle sedler fra 60’erne. men 
heldigvis kunne de ombyttes og 
Lise blev glad. Hun var gennem 
ægteskabet blevet holdt i utrolig 
kort økonomisk snor af den 
sparsommelige Martin. Der går 
endnu frasagn om dengang 
hendes knallert var punkteret, og 
hun måtte gå til sit arbejde som 
telefonistinde hos KTAS på 
Borups Alle, fordi hun ikke kunne 
få 25 øre til bussen.  

Dyr og børn  
Vi kan heller ikke forlade historien 
om Pæremosevej øst uden at 
fortælle om Martin og Lises 
forhold til dyr, især katte og 
papegøjer. Men også egern, som 
blev fodret på terrassen med 
købenødder, skønt området 
bugnede med hasselbuske. 

Kattene var skarpt opdelt i 
huskatte, der boede i Lyngby i de 
senere år, og vildkatte, der boede 
på Pæremosevej. Vildkattene blev 
fodret, også i de sidste år, hvor 
Martin kom ud med bussen fra 
Lyngby. Han havde gjort sig gode 
venner med en fiskehandler, og 
kom ud med fiskeaffald i 5-liters 
plastspande med låg. Maden blev 
hældt ud i baghaven til glæde for 
katten og til nogen fortrydelse for  
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naboerne. Dels var der faktisk 
mange katte, mindst 20 på 
højdepunktet. Men dels, og især 
fordi han fodrede så rigeligt, at 
fiskeaffaldet stank i sommer-
varmen. Nu vil jeg så tilstå, at jeg 
begik selvtægt ind imellem. Ved 
at gå ind og grave resterne af 
fiskeaffaldet ned. Men den snes 
meter fiskespande sat oven i 
hinanden, som vi smed i 
containeren, vidnede om Martins 
gavmildhed. En af vore grav-
hunde indskrev sig med hæder 
hos naboerne, da vi fortalte, at 
den havde fået for vane at slå 
vild-kattekillinger ihjel hvert forår. 
Da Martin døde, formindskedes 
bestanden naturligt, og nu er de 
væk.  

Men de elskede deres katte. Da 
Lise blev alene, havde hun 
Buster hos sig i Lyngby. Da den 
døde mæt af alder, bad hun os 
om at hente den og give den et 
sidste hvilested på grunden. Hun 
instruerede os omhyggeligt. Den 
skulle ligge i et bestemt bed ud 
for en syrén. Men pas på, 
forklarede hun nøje, det skal 
være lige der ved den sten, for 
ellers graver i ned til Pjevs, og 
rundt om ligger alle de andre.  

Når man kom ind i opgangen til 
lejligheden i Lyngby, lugtede det 
umiskendeligt af Martin og Lise. 
Af katte, papegøjer og Lises 
evindelige cerutter. Minigolf til 
daglig og Golf ved festlige 
lejligheder. Papegøjerne var et 
kapitel for sig. Der var den store 
pæne grønne, og så var der 
Jakob. En lille afpillet, grydeklar 
størrelse, der nok mest havde 
været blå. De blev som 
huskattene passet som små 
børn, og intet var for godt til dem. 
Den store grønne får en særlig 
anekdote. En søndag formiddag 
ringede det på vores dør. 
Udenfor stod Nabokurt og 
pegede op af stien. ”Jeres hund 
har vist fanget en særlig fugl”, 
sagde han polisk. Og Stinus kom 
stolt spadserende med en stor 
grøn papegøje på tværs i flaben. 
Bestyrtet undersøgte jeg byttet 
og konstaterede til min lettelse, 
at den var stiv og kold og havde  

brustne øjne. Jeg gætter på, at 
Martin var taget ud for at begrave 
den, men jeg må tilstå, at vi 
aldrig har fået talt om 
begivenheden.  

Jeg har været inde på. at Martin 
og Lise holdt af børn. Først vor 
datter, men da der så kom en 
dreng i 1975. overtog han 
fuldstændig pladsen hos patriar-
ken Martin. Lige fra han kunne 
gå, stolprede han ind til Martin, 
og de fik sig mange gode 
snakker. I den periode, hvor 
Hækmosens container blev holdt 
under kontrol, dryppede det også 
på knægten. Hver gang, han kom 
hjem derinde fra, havde han fået 
en pakke. Et eller andet kasseret 
legetøj, der “næsten’ ikke fejlede 
noget. Knægtens øjne strålede, 
og ind imellem kvalte faderen en 
ed. For Martin havde jo sagt, at 
den bil, eller hvad det nu var, 
kunne hans far sagtens ordne. 
Men det var selvfølgelig mest 
glæde for alle parter. Knægten 
har vel været hen ved 4 år, da 
han en dag gik af sted med sin 
lille stol. “Hvor skal du hen med 
den”? spurgte jeg. “Jeg skal ind 
til Martin. For når han bliver træt 
og skal sætte sig ned, så kan jeg 
også sætte mig, og så kan vi 
rigtig snakke”.  

Grundsalg og nybyggeri  
Lad mig slutte beretningen om 
Martin og Lise med at fortælle, 
hvordan det gik, da Lise skulle 
sælge grunden. Vi havde 
omsider fået ryddet op. Det 
sidste satte vi ud til vejen til 
“genbrug”. I første omgang 
nægtede man at fjerne disse 
mængder, men vi havde sorteret 
forskriftsmæssigt, og jeg 
argumenterede for at, som man 
kunne se, Neesgaards havde 
ikke trukket på ordningen,  
uanset at de havde betalt. Så 
kom der en stor lastbil og 
hentede det hele, men til vor 
store fortrydelse blandede de 
vore møjsommeligt sorterede 
genbrugseffekter i en pære-
vælling.  

Derefter blev grunden sat til salg. 
På det tidspunkt kendte vi endnu 
ikke Lise så godt, og hun ville 

ikke ligge os mere til last, end 
hun gjorde med det praktiske. Så 
hun gik til advokat og ejendoms-
mægler. Det tog tid, men omsider 
blev der da handlet. 
Udbetalingen gik til advokat og 
ejendomsmægler, men så havde 
Lise da pantebrevet, som 
respekterede endelig prioritering 
efter byggeri. Så vidt så godt. 

Der kom byggeri i gang meget 
hurtigt. Vi undrede os lidt. Der 
var størst aktivitet weekender og 
aftener. Vi blev forargede, da vi 
så en dozer grave et stort hul 
midt i haven. Jeg skal lige 
fortælle, at haven var særdeles 
smukt anlagt i engelsk stil, med 
udsøgte stenbede og mange 
smukke planter. Det så dozeren 
stort på. Det kulminerede med, at 
sommerhuset, der havde vægge 
af halmbeton, blev dozet ned og 
skubbet i hullet sammen med de 
mange flotte kampesten. Så blev 
jorden skubbet tilbage, færdigt 
arbejde.  

Men det nye hus blev da hurtigt 
færdigt. Et pænt lille gulstenshus. 
og de første indflyttere var et par 
unge brødre, der kunne fortælle, 
at de havde lejet huset og betalt 
tre måneders leje på forskud. Så 
vidt, så godt. Men da den første 
terminsbetaling skulle falde, ane-
de vi uråd. Lise fik ingen penge. 
Advokaten gjorde sin skyldighed, 
men det fik Lise ingen penge af. 
Huset kom på tvangsauktion, og 
den kreditforening, der havde 
ydet lån, mistede 200.000, og der 
var ikke en krone til Lise. Kredit-
foreningen havde, antagelig med 
falske kvitteringer som grundlag, 
overbelånt måneskinsbyggeriet. 
Vi søgte og fik på Lises vegne fri 
proces ved landsretten. Den 
oprindelige køber, en entre-
prenør der forestod byggeri og 
finansiering, havde solgt den  

 

 

 

 

 



nybyggede ejendom til et skuf-
feselskab, et ApS med en dato 
som navn. Dette ApS havde 
forestået udlejning og modtaget 
husleje fra brødrene. En behjertet 
landsretssagfører, der var mindst 
ligeså forarget som os, overtog 
sagen. Lise fik dom for sit tilgode-
havende hos den insolvente 
entreprenør. Vi søgte derefter at 
få fat i den rådgivende advokat. 
Men der var ikke noget at komme 
efter ifølge Advokat-samfundets 
Ankenævn. Et held var det da, at 
vi fandt de rede penge, så Lise 
ikke kom til at mangle noget i de 
år, hun fik som enke.  

Men trods særhederne, dejlige 
mennesker var de. Æret være 
deres minde. 
 
Pæremosevej 13 

Måske skal vi også lige en tur hen 
i nr.13, der hvor nu Sportsklub-
bens tidligere formand Erik bor 
med sin Hanna. Da vi kom, boede 
Østergaards der. En stout mand, 
der havde været en af grundejer-
foreningens første formænd, og 
hans gæve kone. Også her var 
det den lille datter, der skabte den 
første kontakt. Efter Østergaards 
boede Rudolf og Susanne der i et 
par år. Men længe nok til, at 
Rudolf og jeg gik i kompagniskab 
om at leje det stykke mark, der 
ligger neden for nr. 9, 11 og 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da de flyttede, bevarede vi 
lejemålet alene, og har det endnu. 
Vi har så haft forskellige 
fremlejere, faktisk er der ret god 
plads, 1500 m2 landbrugsjord, så. 
selvom vi har indrettet os med 
hønsehus, drivhus og redskabs-
skur, er der stadig en del jord. 
Den rummer blandt andet en 2 år 
gammel vinmark med 36 stokke, 
som sikkert kommer i bæring om 
et par år eller tre. I hvert fald har 
jeg sikret mig druer af samme 
sort, som kan modne i Hedelands 
grusgrave i bedre somre.  

 

Naturens mangfoldighed  
Til sidst en historie om Ragnis-
vænge og de kuldsejlede planer 
om at opføre andelsboliger på 
grunden bag den tidligere 
containerplads i bunden af 
Syvendehusvej. Grunden var 
naturligvis et fristed for naboerne. 
Her gik man rundt og nød 
pladsen, kørte haveaffald ud, og 
hvad ved jeg. Da så lokalplanen 
med andelsboligbyggeplanerne 
kom frem, mobiliserede man alle 
gode kræfter, og også naturfred-
ningen. Op til et indkaldt 
borgermøde om lokalplanen 
havde man investeret i en 
skrivelse til alle i området, hvor 
der blev opregnet alle de vilde 
planter, der ville gå til grunde, når 
boligbyggeriet blev iværksat. Som 
botanikinteresseret studerede jeg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listen og tænkte: ”Det var kattens, 
er det noget særligt?” 

Ved borgermødet kunne jeg 
beskrive, at jeg på vor egen 
matrikel og den tilstødende lejede 
marklod havde fundet samtlige 
planter, og desforuden en hel del 
andre. Godt nok ville mange 
haveejere betragte de fleste af 
planterne som ukrudt. Men i 
sagens tjeneste var de 
karakteriseret som sjældne vilde 
planter. Så, som jeg sagde 
dengang til de, der gad høre: Hvis 
I ønsker, at naturen fortsat skal 
være mangfoldig, kunne I 
overveje at starte hos jer selv og 
undlade giftsprøjtningen.” Men, 
som man vil vide, Folkedomstolen 
var den stærkeste, og området er 
fortsat ubebygget. I praksis ville 
det svare til, at vi i SYD havde 
haft held til at bremse den ny 
bebyggelse på Egebjerggårds 
jorde under henvisning til, at 
naturen ville lide ubodelig skade. 
Men sådan er der så meget.  

Og hvad er det så, der gør, at vi 
stadig holder af Egebjerg og af 
SYD, og specielt Pæremosevej 
ØST? Først og fremmest, at vi 
trods alt finder et stærkt sam-
menhold, når det gælder, samtidig 
med, at der er højt til loftet og 
plads til forskelligheder. 

See97 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


