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Mail til Redaktionen: bladet@egebjergklubben.dk 
Deadline for næste nummer: den 13. januar  kl. 12 
Bladet forventes uddelt lørdag den 24. januar 

Hareskovens Lilleskole 
Dit barn – din skole 
 

Vi arbejder i det daglige med en pædagogisk 
model, hvor der er fokus på den musiske, soci-
ale og faglige skole. I praksis flettes de 3 
aspekter ind i hinanden og får mange fælles 
berøringsflader.  

Faglige kompetencer:  Tilegnelse af kundskaber, 
færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, 
der medvirker til den enkelte elevs alsidige per-
sonlige udvikling. Skolen udfører de samme 
læsetests som øvrige skoler og opfylder Under-
visningsministeriets krav til at læse, skrive og 
regne.  

Sociale kompetencer: Skabe indsigt og træning i 
bl.a. samarbejde, ansvarlighed, konfliktløsning, 
empati og respekt for andre. 

Musiske kompetencer: Brug af rytmik, bevægelse 
og musik til stimulation, kreativitet og inte-
grering af indlæring.  

 
Du er altid velkommen til at kontakte os direkte for 
en aftale.  
Vi har enkelte ledige pladser. 
 
 
HARESKOVENS LILLESKOLE 
Skovbovænget 124 
2750 Ballerup 
tlf. 44988210  
www.hareskovenslilleskole.dk 

 

BEBOERANNONCE 
Vinteren nærmer sig - 
Vi søger hjælp til snerydning, så hvis der fin-
des en frisk snemand, der kunne hjælpe os 
med fortov og carport mod en god timeløn, - 
så ring 44 97 55 07 for nærmere aftale. 
 

☺ ☺ ☺ 

Se det er jo økonomi man kan forstå... 
 
Hvis du havde købt for 10.000 kr. aktier i Roskilde 
Bank for et år siden, ville du have 64 kr. i dag. 
 
Hvis du havde købt for 10.000 kr. aktier i Nanoco-
ver for et år siden, ville du have 791 kr. i dag. 
 
Hvis du havde købt 2.667 stk. Dansk Pilsner for 
10.000 kr. i Fakta for et år siden og drukket dem, 
ville du kunne få 4.666 kr. for de tomme 
flasker og kasser i dag.  
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 Status 
 
I Egebjergbladets oktobernummer 
gav vi en kort status om bl.a. ned-
lægningen af de rør, der indehol-
der fiberen. Det foretages samti-
dig med Dong Energy’s nedgrav-
ning af de nuværende luftlednin-
ger. Dette foretages samtidig med 
Ballerup kommunes ønskede ud-
skiftning af gadelygterne.  
 
 Siden deadline for stof til okto-
bernummeret er vi blevet bekendt 
med følgende nyheder. 
 
 
 Nyt fra DONG Energy 
 
På Dong Energy’s hjemmeside er 
terminen for nedgravning af vore 
elkabler nu igen rykket til År 
2009. For ca. en måned siden stod 
”Ikke i plan”. Vi har p.t. ikke 
kendskab til den nærmere bag-
grund for  den nyeste ændring.  
 
 
 

 Nyt fra kommunen  
 
På kommunens hjemmeside er 
der nu lagt en del information om 
Belysningsplanen. Den synes at 
skulle effektueres i resten af kom-
munen i løbet af en tre års perio-
de, men det ”afhænger af udbud”.  
Du kan se mere her 
http://www.ballerup.dk/get/26137.html  
 
 Konklusion?? 
 
Vi tør ikke konkludere noget om 
effektueringsår på det foreliggen-
de grundlag; men et lidt optimi-
stisk gæt ud fra foranstående kun-
ne være, at fiber-rørene lægges i 
2009 og at vi i løbet af 2010 vil 
kunne få fiber ind i huset; HVIS 
tilslutningen er stor nok. 
 
 Vi fortsætter med at følge op på 
sagen. 

Bestyrelsen 
 

   
 
 "I mange år tog jeg sorgerne på for-
skud. 
Det har jeg ikke haft glæde af før nu, 
hvor sorgerne  
endelig begynder at gøre sig gældende, 
og jeg for alvor  
kan begynde at glæde mig til sorgløse 
dage." 
                                              
              Benny Andersen 

JULEHYGGE 
i TorsdagsTræf den 4. dec. 2008 
kl. 18 
 
Egebjergklubben indbyder igen til 
den store julehygge, hvor vi ud 
over at ønske hinanden glædelig 
jul også skal tilbringe nogle timer 
i hyggeligt selskab med 
”naboen”. 
Vi starter traditionen tro med at 
spise. Traktementet vil i år være 
en lækker julebuffet og den er 
oven i købet hjemmelavet. 
Vi skal selvfølgelig også synge 
nogle af de dejlige julemelodier, 
og igen i år har vi fået Ole Mou-
ritsen til at akkompagnere os ved 
klaveret. 
En julehistorie skal heller ikke 
mangle. Det er endnu engang lyk-
kedes at lokke Bent Krause til at 
fortælle et anderledes 
”juleeventyr”, og mon ikke det 
bliver noget om den lille landsby 
Egebjerg, og årets gang i en lille 
by. Det bliver med garanti ikke 
kedeligt. 
Ingen jul uden dans omkring træ-
et og vi skal da også lege de gam-
le julelege. 
Eftermiddagsklubben har som 
sædvanligt lovet at pynte juletræ-
et og lokalerne, så de ydre ram-
mer vil også være i orden. 
Billetter a 90 kr. vil blive solgt i 
TorsdagsTræf og hos EGE-
BJERG grillen, Egebjergvej 72 
fra den 13. nov. til og med den 
27. nov. Der er max. 75 billetter 
til salg, og de vil blive solgt efter 
først til mølle princippet. 
   Lone Tegner 
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Hvor er læskuret blevet af? 

I mange år har passagerer, der skulle 
med bus til Ballerup, haft deres læ-
skur udfor Egebjergvej nr. 73, - men 
nu er det væk, og stedet er afløst af 
en tomt med højt græs, så for passa-
gerer mod Ballerup betyder det, at de 
nu  må stå og vente i regn, og måske 
sne, mens de passagerer, der har kurs 
mod Herlev, på den modsatte side af 
vejen har deres læskur. Hvorfor den-
ne forskel ?  Snakken går og siger, at 

det er sparet væk?, men også at det 
manglende skur er havnet på hjørnet 
af Egebjergvej og Skovvej, men kan 
det være rigtigt, at man foretager en 
sådan flytning frem for at bygge et 
nyt? Om det end er i busselskabet 
eller i kommunen ansvaret ligger, 
håber jeg, dette bliver læst, da vi 
trods alt er nogle der tager bussen og 
derfor gerne ser læskuret vende tilba-
ge, inden vinterens komme. 
  Passageren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny 

forskning viser, i hvert fald her i 
landet, at tillid er bedre end kon-
trol. Det modsatte har ellers i 
mange år været god latin. Disse 
dugfriske forskningsresultater var 
åbenbart allerede for et par måne-
der siden landet på kontorerne på 
rådhuset. 
I begyndelsen af september blev 
de tre bump på Egebjergvej mel-
lem Nordbuen og Syvendehusvej 
fjernet. Disse bump blev erstattet 
at ordet ”bump” som blev malet 
på asfalten.  
Det viste sig ret hurtigt, at Vej og 
Park, eller hvem det nu var, havde 
gjort regning uden vært. Den blin-
de tillid til trafikanterne blev ikke 
honoreret. Der var ikke gået man-
ge dage, efter at de fysiske bump 
var fjernet, før de fleste biler og 
alle busserne kørte mindst 10 
km/t stærkere på strækningen. 
Nu er vi vendt tilbage til de mere 

normale bump, og bilisterne 
bremser igen op, når de kommer 
frem til bumpet. 
Moralen er den, på trods af ny 
forskning, at tillid er godt, men 
rigtige bump er bedre. 
Det er muligt jeg har misforstået 
det hele, men jeg kan i hvert fald 
bevise, at der var skrevet bump 
med hvid maling. 
     EH 

DRÆBERSNEGLE-
KONKURRENCEN 
 
EGEBJERGKLUBBEN har af-
sluttet konkurrencen om, hvem 
der kunne indsamle flest dræber-
snegle denne sommer. 
Vinderen blev Grace Christian-
sen, Udbakken 4A, der indsamle-
de og aflivede i alt 469 snegle. 
Uden for konkurrencen deltog 
Henrik Jensen og Thomas See-
berg fra EGEBJERGKLUB-
BENs bestyrelse. Sidstnævnte 
har med hjælp af hustru og bar-
nebarn gjort det af med 2.734 
snegle. 
See08 

FORSØGET MISLYKKEDES 
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DANSK JAZZ PÅ UDBAKKEN  
 
Torsdag den 30. oktober var SPIL 
DANSK DAG med dansk musik og 
sange. 

I den anledning inviterede Gisela og  
Finn Roar til musik og fællessang i 
deres hyggelige hjem på Udbakken 
hvor de havde lavet en fantastisk 
stemning med mange tændte stearin-
lys. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der blev spillet musik af Finn Roar 
m.fl.   
 
Udover Finn blev musikken fremført 
af sønnen Assi på bas og Hanni 
Gustavson på guitar. Som solister 
sang svigerdøtrene Anja og Louise 
m. fl. med deres dejlige rytmiske 
stemmer. 
 
 I pausen blev der serveret rødvin og 
canapéer. 
 
 Vi havde alle en dejlig oplevelsesrig 
aften og takker Gisela og Finn samt 
familien for det flotte initiativ. 
 
 Kirsten og Benny Spaniel 
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Samtale med Per W. Johansson 
Indledningsvis skal det nævnes, at 
Per W. og jeg som udgangspunkt 
var enige om, at vi hverken ville 
snakke om hans lærervirksomhed 
eller hans politiske virksomhed. 
Per W. var jo i en årrække med-
lem af kommunalbestyrelsen for 
Centrum-Demokraterne og en 
kortere overgang var han også i 
Folketinget som suppleant. Og 
senere, da han brød med CD, 
dannede han m.fl. Dansk Center 
Parti, som imidlertid ikke opnåe-
de valg. 
? Hvad kan du fortælle om din 
barndom og skolegang 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ! Jeg er født på Frederiksberg i 
1936, faktisk den 1. januar, som 
den yngste af to drenge og vok-
sede op i en kernefamilie på fi-
re. Jeg bruger den formulering 
for at understrege, at mine for-
ældre tog os drenge med til alt, 
hvad der på nogen måde kunne 
lade sig gøre. Min far, Frederik 
Johansson, havde siden 1923 en 
herre- og damefrisørsalon på 
Vandkunsten i København, og 
med den beliggenhed var der 
også kunder fra Christiansborg. 
F.eks. var både Nina Bang 
(verdens første kvindelige mini-
ster) og Thorvald Stauning 

blandt kunderne. Thit Jensen 
kom der også flere gange. 
 
 Men Frederiksberg var udgangs-
punktet. Vi legede i gårdene og 
på gaderne, i Frederiksberg Have 
og i Søndermarken. På Frederiks-
berg Allé mødte jeg jævnligt 
Storm P. og hans lille hund, og 
han kunne godt lide at tale med 
børn, så vi fik os mangen en god 
snak. Og omme på Carit Etlarsvej 
var vi hundeluftere hos Agnes 
Schmitto, som boede i en stor vil-
la med alverdens dyr. Og bortset 
fra, at Osvald Helmuth sang om 
"Fru Agnes Schmitto, som beskyt-
ter den mindste moskito" i Poul 
Henningsens ”Ølhunden glam-
mer”, var hun i datiden kendt som 
en engageret dyreværnsforkæm-
per, som virkede for Foreningen 
til værn for værgeløse dyr. 
 
 Jeg kom i skole på Rahbeksko-
len, en tidligere privatskole, som 
der dengang var lidt snobberi om-
kring. Mange af eleverne kom fra 
villaer og store seks værelsers 
lejligheder. Hjemme hos os havde 
vi tre. Jeg fortsatte på Sct. Jørgens 
Gymnasium og blev student i 
1955. 
 
 ? Og hvad skulle du så læse vide-
re til 
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 ! Jeg havde altid tegnet meget, 
også brokonstruktioner, så måske 
skulle jeg være ingeniør. Men jeg 
var mere sproglig end matema-
tisk. jeg var også interesseret i at 
synge og tale, så jeg kunne måske 
også blive præst, min mors store 
ønske. Flemming, min storebror, 
læste til folkeskolelærer, så det 
kunne jeg måske også blive. Og 
sådan endte det. Jeg blev uddan-
net på Jonstrup Statsseminarium 
mens det lå i Lundtofte. Så blev 
jeg ansat på Stengård Skole i 
Gladsaxe, hvor jeg blev i 46 år. 
 
 ? Så meget om din opvækst og 
uddannelse. Nu skal vi høre om, 
hvordan du kom til Egebjerg 
 
 ! Så skal vi først tilbage til Vand-
kunsten. Over for fars frisørsalon 
lå en købmandsbutik, som blev 
drevet af købmand Wilhelm 
Hertz. Han og min far kom væl-
dig godt ud af det, og familierne 
(Hertz havde mange børn) be-
gyndte at komme en del sammen. 
En i Hertzfamilien havde et som-
merhus i Bagsværd og fars tante 
og onkel boede ligeledes i Bag-
sværd, så der kom vi en hel del. 
Men et andet Hertzfamiliemed-
lem, fotograf Louis Hetz, købte 
grund i Egebjerg i 1943 på 
Egebjergvej, hvor den lille nu op-
fyldte sø lå over for Kærvænget. 

Han dyrkede en del grøntsager og 
var som vist alle Hertz’erne vege-
tarianer, men dyrkede så meget, 
at de kunne sælge af det. Første 
gang jeg kom til Egebjerg var i 
1949, hvor jeg kom cyklende fra 
Bagsværd for at besøge Louis. 
Vi holdt ellers gennem min brors 
og m in barndom fast ferie i 
Hornbæk i 14 dage i et lejet hus, 
men så ville far gerne have en 
sommerhusgrund i Egebjerg, og i 

april 1951 så vi på tre grunde, 
som Louis Hertz havde foreslået. 
En på Bøndermosevej, en på 
Dyndsagervej og en på Kaste-
bjergvej. Og i maj 51 købte vi så 
grunden med et lille sommerhus 
på Bøndermosevej af en bagerme-
ster Wohlgemut. Grunden var 
blevet udstykket i 1946. Det før-
ste vi gjorde på grunden var at 
fylde en gammel grøft ud, og så         
……………….Fortsættes næste side      
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gik vi ellers i gang med havedyrk-
ning og med at nyde sommer-
huslivet. Og mange familiemed-
lemmer og gode venner kom på 
besøg hver søndag, så der var 
gang i kaffekanden. Vi fik flere 
gode venner ikke mindst Willy og 
Elly Søndergaard. Willy blev den 
første formand i GRF. Aagesdal. 
Faktisk blev foreningen stiftet i 
deres have. 
 

 ? Hvad husker du så fra 50’ernes 
Egebjerg 
 
 ! Egentlig ikke så meget. Du må 
jo tænke på, at jeg var en stor 
teenager, da vi startede, og snart 
blev jeg 20 og havde også andre 
interesser end familiehygge i 
sommerhus. Både Flemming og 
jeg fotograferede meget, især da 
jeg i 1954 fik mit fine Retina Ia.  
 

Vi hentede vand til havevanding i 
Bøndermosen, men drikkevand 
fra en pumpe på Birkemosevej, 
nu Rydtoften 9 i to år, indtil vi fik 
indlagt vand på initiativ af Børge 
Nielsen på Bøndermosevej. Men 
ellers cyklede vi unge rundt i 
Danmark indtil jeg som 18 årig 
anskaffede en knallert, en ny Mo-
bylette. Flemming havde en brugt 
knallert, og til min store fortrydel-
se var hans gamle faktisk bedre 
end min nye, da vi fx tog en tur 
rundt på Møn, måtte han trække 
mig hjem halvdelen af vejen! Så 
ville Flemming købe en lille mo-
torcykel på 125 kubikcentimeter. 
Der var stadig importrestriktioner, 
så han måtte søge Varedirektora-
tet om indkøbstilladelse. Store-
bror var i det hele taget aktiv. Han 
fik bygget et lille gæstehus i bag-
haven på Bøndermosevej, så vi 
kunne have det lidt mere for os 
selv. Når jeg ikke passede have, 
malede jeg en del, især når jeg var 
i Egebjerg. 
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?  Hvordan kommer helårshuset 
ind i billedet 
 
 I 1962 kom Egebjerg jo i inder-
zone, så der kunne bygges helårs-
huse. Mine forældre ville gerne 
overlade grunden til deres sønner, 
og så begyndte snakken jo frem 
og tilbage.  Jeg rejste en del om 
sommeren, i første omgang i 1959 
til England, hvor jeg besøgte en 
gammel penneven fra 1952. 1961 
fik jeg råd til en lille bil, og så gik 
turene til Tyskland, Holland og 
Nordfrankrig.  Men det endte 
med, at vi brødre besluttede os til 
at bygge et hus sammen. Selvom 

vi begge havde haft kærester, var 
vi endnu ikke i faste forhold, og 
hvis det skulle ske, måtte vi drøf-
te og træffe beslutninger ud fra 
den situation. 
 
 ? Til sidst skal vi høre om Kul-
turhistorisk Forening for Egebjerg 
og Omegn. 
  
! Jo, vi var nogle stykker, der syn-
tes at vi blev stedbørn herude i 
forhold til Ballerup Historiske 
Forening, så vi begyndte for os 
selv. Foruden mig var det bl.a. 
Chr. Halgaard, Torsten Kylles-
bech, Alice Thomsen, Børge Ni-

elsen og Elise Quottrup. Vi dyr-
kede Egebjergs kulturhistorie i 
bredeste forstand omfattende, hi-
storien, naturen og menneskene.  
Vi fik udgivet en del hæfter om 
Egebjerg. Og så havde vi det 
held, at en bekendt til mig, Svend 
Aage Lindeløv, overlod os zar 
Nicolai II’s og storfyrstinde Olgas 
dåbskjole. Det var i forbindelse 
med forberedelserne til en udstil-
ling med Olgas materier, vi havde 
i 1991. Storfyrstinden med fami-
lie boede jo i 18 år på Knudsmin-
de, så de havde opholdt sig i Ege-
bjergs omegn.  Snart stod det dog 
klart for os, at vi måtte alliere os 
med Ballerup Historiske For-
ening, da projektet blev meget 
omfattende, og vi fik nedsat et 
Storfyrstinde Olga udvalg, der fik 
indsamlet en masse malerier og 
effekter, hvoraf nogle blev grund-
stammen i den permanente udstil-
ling, der kan beses på Pederstrup-
gaard, Ballerup Museum i dag. 
 
 Thomas Seeberg 
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Noget forbandet svineri !! 
 
Mere rammende kan det vel ikke 
siges/skrives, når visse hundeluf-
tere pænt samler hundens efterla-
denskaber op i den sorte pose, for 
derefter at efterlade denne på sti-
en der går fra Kærvænget til Tra-
nemosevej. En genvej, der hver 
dag bruges af mange cyklende og 
gående børn på vej til og fra sko-
le, men med et fund af seks af 
disse poser på én dag nu er gjort 
til en  skraldespand. 
Skam jer, hold kvarteret rent, og 
tag det med hjem 
   Stifinderen 
 

REDAKTØRENS EGEN SPALTE 
 
 Det er nu den årstid, hvor de fle-
ste timer af døgnet henligger i 
mørke. Det er slut med det meste 
af havearbejdet, og det er kun 
porrerne og nogle få andre grønt-
sager, der står tilbage i køkkenha-
ven. Så er tiden kommet til de 
indendørs sysler. Aktiviteterne 
inden for foreningslivet kører på 
højtryk, og det er også nu, det er 
morsommere at frembringe det 
blad, du sidder med i hånden, end 
når solen skinner, og haven 
”kalder” med alle dens fristelser. 
Inden vi får set os om, er det vin-
ter, men inden da skal vi fejre ju-
len. Jeg vil derfor ønske alle læ-
serne, annoncørerne og dem, der 
har skrevet et indlæg, en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår. En 
særlig hilsen til Kirsten Seeberg 
med tak for de flotte tegninger, 
der har prydet forsiden af bladet. 
Til slut synes jeg, det skal næv-
nes, at Egebjergklubben ligger i 
forhandlinger med trykkeriet, og 

at disse sandsynligvis munder ud 
i, at når dette nummer af bladet er 
gået i trykken, vil Egebjergbladet 
for fremtiden udkomme  med far-
ve på for- og bagsiden. For nogle 
betyder det ingenting, men for 
mig er det en stor tilfredsstillelse 
at frembringe så pænt et blad som 
muligt. 
        EH 
PS 
Til næste år har både Egebjerg-
klubben og Egebjergbladet 40-års 
jubilæum. Klubbens fødselsdag er 
den 25. september og bladets et 
par måneder før. 
 
 
 
 
Forsiden af 
det første 
nummer, 
men herom 
meget mere 
til næste år.  

NOVEMBERNATTEREGN 
Saligt at ligge og lytte til natteregn-
vejrets sang. 
Man må ha været en sommertræt ef-
terårsjord engang. 
Man må ha været den trætte jord tid-
lig til vinterhvile. 
Man husker det halvt, når man hører 
igen novembernatteregn sile. 
          Piet Hein 
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Egebjergklubbens bankoaften  
Heldigvis afholdt den meget omtalte 
finanskrise ikke folk fra at deltage i 
årets næstsidste arrangement i 
Egebjergklubben – banko. 
Ved 19-tiden myldrede børn med de-
res forældre, unge, lidt ældre og nogle 
endnu ældre ind for at være parat, når 
spillet om de dejlige præmier startede 
kl. 19.30. 
Bankoaftenen er lidt speciel, for som 
ved alle spil er der både vindere og 
tabere. Alle er selvfølgelig spændt på, 
hvilken kategori de hører til netop 
denne aften. 
Fra opråberbordet skal i hvert fald 
lyde en stor tak til deltagerne for deres 
store engagement, hver gang et num-
mer blev trukket op af posen. Arran-
gørerne skal dog også have tak for 
indkøb af de dejlige (tillokkende!) 
præmier samt for det store arbejde, 
der er med at sørge for, at alt det prak-
tiske er på plads, så alle får en god 
aften. 
På gensyn i 2009.  
Anita Mørk 
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 JULESTUE 

 
 EGEBJERG FÆLLESHUS 

 Agernhaven 8, Ballerup 

LØRDAG DEN 29. NOVEMBER  KL. 10  -  16 

SØNDAG DEN 30. NOVEMBER  KL. 10  -  15 

Adventskranse  -   juledekorationer - 
nisser  -  julepynt  - tombola, m.m. 

 Alle er velkommen  -  fri entrè 
 Æbleskiver, gløgg og kaffe kan købes 

Blomstervennerne - 
en blomsterdekorationsforening 


