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EGEBJERG FÆLLESHUS 
Nye priser for leje af Egebjerg Fælleshus gæl-
dende 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 ko-
ster kr. 2550,00 

Og som noget nyt: 

En weekend bestående af fredag/lørdag/
søndag koster kr. 3100,00 

* * * * 
Pas på gulvene i Fælleshuset. 

Vi er nogle stykker, der 2 gange årligt bruger man-
ge dage på at afrense og efterfølgende polere gulve-
ne, for at de til stadighed kan se pæne ud. Så husk 
at hvis I kommer til at spilde rødvin på gulvet, så 
tør det straks op. Det er næsten umuligt at fjerne 
pletterne, hvis det når at tørre ind. 

Ligeledes bedes I venligst undlade at trække borde-
ne hen over gulvene, da det sætter grimme mærker. 

Jan Tegner 

 

 

Mail til redaktionen: bladet@egebjergklubben.dk 
Deadline for næste nummer: den 10. marts kl. 12 
De efterfølgende deadlines er: Den 6. april og 
den 5. maj 

KÆRE LÆSER 

Kunne du tænke dig, at det var dit billede, der pry-
dede forsiden? Det eneste, du skal gøre, er at sende 
det til redaktionen, hvis det er digitalt, eller lægge 
det i min postkasse. Der er to præmisser, der skal 
overholdes. Motivet skal være relevant for årstiden, 
og så skal det have en tilknytning til Egebjerg. 
Med venlig hilsen 
redaktøren 
PS. Husk tydeligt navn, og hvis der er fysisk mate-
riale, der ønskes retur, også adresse. 

Egebjerg Eftermiddagsklub har ved beslutning 
på generalforsamling skiftet navn og vil frem-
over hedde Egebjerg Seniorklub 
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Grønt Råd 

Sluk Lys kampagnen 
Lørdag den 28. marts mellem kl. 
20.30 og 21.30 slukkes det elektriske 
lys i mange hjem og mange institutio-
ner over hele kloden, og man hygger 
sig ved et par stearinlys. 

Kampagnen er arrangeret for tredje år 
af WWF Verdensnaturfonden og 
Tryg Fonden. Den skal demonstrere 
utrygheden ved de mere og mere på-
trængende klimaproblemer, som bl.a. 
er forårsaget af et overforbrug af 
energi. Startende i Australien vil lyset 
gradvist blive slukket i en time over 
hele kloden, følgende jordens rotati-
on. 

Ved at slukke lyset en time spares 
energi, og det markeres overfor alver-
dens politikere, at befolkningerne 
tager klimaproblemerne alvorligt, og 
at der ønskes handling for at bremse 
den bekymrende udvikling. Den in-
ternationale klimakonference til efter-
året i København gør initiativet vig-
tigt og aktuelt. 

Den sparede energi er lokalt ikke af 
en stor og væsentlig størrelse, men 
den symbolske handling kan give et 
bidrag til, at vi efterlader en bedre 
verden til vore efterkommere. 

Flere oplysninger kan læses på Inter-
nettet på siderne 
www.burningpanda.dk og 
www.earthhour.org 

Grønt Råd og Ballerup Kommune 
støtter kampagnen. 

Christian Halgaard 

 

 

I anledning a f Egebjergklubbens og 
Egebjergbladets 40 års jubilæum 
senere på året  vil vi godt skrive lidt 
om, hvordan det hele begyndte. 
Hvem er nærmere  til at skrive om 
det end Finn Jappe. Derfor bringer 
vi hans indlæg, eller rettere sagt en 
del af det, som han skrev til bladet  
ved Egebjergklubbens 10 års jubilæ-
um i 1979. 

TI ÅR MED FEST 
OG SAMVÆR 
Et tilbageblik 

Kan du huske? Sådan lyder det, når 
gamle soldaterkammerater mødes. Og 
nu, hvor Egebjergklubben har overle-
vet i ti år, er det på sin plads at lade 
minderne vælde frem. 

Faktisk begyndte den første start af 
Egebjergklubben allerede i sommeren 
1969. Inden da havde der hist og her 
spontant været arrangeret enkelte 
fester naboer imellem og nogle cy-
kelløb for børnene på ”vores vej”, 
men som egentligt fællesarrange-
ment eksisterede kun den årlige 
tøndeslagning, som blev arrangeret 
af nogle grundejerforeninger. 

Men i sommeren 1969 var Egebjerg-
skolens første etape - ca. 500 m2 pa-
villonbygninger - ved at være klar, og 
nogle drenge mente, at så måtte der 
også indrettes en fodboldbane. Dren-
gene fik sammenkaldt nogle voksne, 
og der blev skrevet brev til kommu-
nen samt afsendt deputation til borg-

mesteren. Umiddelbart efter udkom 
det første Egebjergblad. 

Kvarteret var i 1969 endnu præget af 
mange sommerhuse, og bekendtskabs-
kredsen strakte sig sjældent længere 
end til andre beboere inden for samme 
grundejerforening. Det lille duplikere-
de blad på 4 sider, som udkom på 
initiativ af en enkelt, og som i øvrigt 
var skrevet på versform, inviterede 
hele kvarteret til at komme med øn-
sker om, hvad der kunne ske på 
Egebjergskolen, når eleverne ikke hav-
de undervisning. Det var noget nyt, 
og mange reagerede med svar. 

Det endte med, at 7 beboere nedsat-
te sig som selvbestaltet udvalg og 
imødekom fællesønsket fra svarene 
ved at arrangere en fest på legeplad-
sen ved Egebjergskolen. Der var en 
harmonikaspiller til at underholde, og 
et omrejsende tivoli garnerede plad-
sen, mens borgmesteren holdt tale fra 
en dertil fabrikeret talerstol. I dag 
ville arrangementet nok med de er-
faringer, der siden er indhøstet, 
blive betragtet som lidt amatørag-
tigt, men festen blev succes og havde 
en tilstrømning, som siden kun er 
overgået af Skt. Hans-festerne og by-
festerne. 

De 7 havde lovet, at overskuddet fra 
festen skulle gå til fordel for børnene, 
så med 700 kr. i startkapital indkald-
tes til den stiftende generalforsamling 
for en beboerklub. Også det fik til-
slutning, for den 25. september 1969 
mødte 90 beboere, som efter kamp-
valg fik nedsat en bestyrelse på 9 
medlemmer og udformet love for for-
eningen. Og så kunne man gå i gang. 

Finn Jappe 
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Egebjerg Sportsklub holder ordinær ge-

neralforsamling torsdag den 12. marts 

2009 kl. 2000 i Egebjerg Fælleshus, 

Agernhaven 8. 

 
Indkaldelse med dagsorden i henhold til lo-
vene er udsendt til medlemmerne og findes 
sammen med øvrigt materiale på 
www.egebjergsportsklub.dk 
 
Medlemmer, der ikke måtte have modtaget 
indbydelsen medio februar, kan skrive til 
post@egebjergsportsklub.dk eller ringe til 
Frank Aabaad (4468  6468). 

Henrik 
Send os din emailadresse. 

Grundejerforeningen 
Aagesdal 

 
Indkalder til ordinær generalforsamling  
tirsdag den 24. marts 2009 kl. 1930   i  

Egebjerg Fælleshus 
Agernhaven 8. 

 
Dagsorden: 

Valg af dirigent 
Protokol og beretning 

Regnskab 
Indkomne forslag 
Kontingent / Budget 

Valg 
Kasserer, Repræsentanter 
2 suppleanter, Revisorer,   
1 revisorsuppleant  

Eventuelt 
Efter generalforsamlingen er foreningen 

vært ved let traktement 
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Med Kulturhistorisk Sel-

skab for Egebjerg og Om-

egn på besøg i Hjortespring 

på Egnsmuseet ”Hannes 

Minde” 

Museumsleder Jette Hoffmeyer 
fortalte om husets historie og om 
udstillingen ”Herlevs Middelalder”. 

Huset stammer fra 1797 og er ud-
stykket fra Hjortespring Gods. Hu-
set hedder ”Hannes Minde” efter 
datteren af den sidste ejer, Mathil-
de Jørgensen. Da datteren døde i 
1937, oprettede hendes moder et 
legat, som gjorde det muligt for 
ældre Hjortespringborgere at bo 
der. Huset har været beboet af pot-
temagere, da der findes meget ler i 
jorden. De lavede potter til de 
mange gartnerier i området. 

I udhuset findes der en pottemager-
ovn 

I 1979 fik Historisk Forening to 
stuer og loftet. I 1995 fik de hele 
huset, og samlingen blev omdøbt 
til ”Herlev-Hjortespring Egnsmu-
seum”. Den ene stue er indrettet 
med ting fra omkring 1920. Den 
anden er indrettet med møbler og 

ting fra 1950-60. På 1. sal har mu-
seet en samling af Saxbo stentøj. 

Desuden så vi udstillingen 
”Herlevs Middelalder”. Den var 
lille, men meget interessant. 

Vi var ca. 15 personer, der var 
mødt op til et par timers spænden-
de kulturhistorie. 

10. maj åbner en ny udstilling 
”Gaver til museet og deres histo-
rie”, og først på efteråret kommer 
tekstiludstillingen. 

Der er åbent 22. februar, 8. og 22. 
marts, 26. april samt 10. og 24. 
maj. Alle dage kl. 13-16. Der er 
gratis adgang. Man kan købe kaffe 
og kage. Museet er absolut et be-
søg værd. 

Bodil Ringsmose, bestyrelsesmed-
lem i Kulturhistorisk Selskab for 
Egebjerg og Omegn 
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I anledning af Egebjergbladets og 
Egebjergklubbens 40 års jubilæum 
til sommer vil vi godt skrive lidt 
om os selv. Her følger listen over 
redaktører på Egebjergbladet fra 

bladets spæde opstart i 1969 med 
ét falset A4 ark til i dag, 40 år ef-
ter, hvor bladet kommer i 12 sider 
og med farveomslag. 

1969        Busk Jensen 

1970         N. Bjerre Andersen 

                 Finn Jappe 

1971         P. Q. Nielsen 

1973         Egon Andersen 

                 Jørgen Baun 

1977         Andreas Abitz 

1980         Egon Andersen 

                 Vibeke Lyhne 

1981         Egon Andersen 

                 Jørgen Bragge 

1984         Finn Jappe 

1985         Erik Hagen 

                 Finn Jappe 

1989         Erik Hagen 

1991         Poul Woldby 

1993         Finn Jappe 

2006         Thomas Seeberg 

2008         Erik Hagen 

Det er uden for enhver diskussion, 
at det er Mr. Egebjerg, Finn Jappe, 
der må smykke sig med titlen ”den 
gamle redacteur”. Af de knap 40 
år bladet har eksisteret, har Finn 
siddet i redaktørstolen i 18 år og 7 
måneder. Sammenlignet med dette 
lange åremål er alle vi andre redak-
tører kun for parenteser at regne. 

 
 

Siden Sidst:  DONG Energy 

og kommunens belysnings-

plan 
Vi har stadig ikke fået noget mere 
konkret ud af hverken kommunen 
eller DONG; men vi prøver jævn-
ligt. 
 
PS: Hvis nogen af læserne af bla-
det skulle få færten af nyt, vil vi 
meget gerne have en email 
(post@egebjergnettet.dk ) eller en 
opringning (se vore telefonnumre 
på www.egebjergnettet.dk ) 
 

Ordinær generalforsamling 

holdes den 30. marts 2009 

kl. 20:00.  
Den afholdes som sædvanlig i Ege-
bjerg Fælleshus, Agernhaven 8.  
I forbindelse med generalforsam-
lingen opfordrer vi medlemmer til 

at sende os forslag til debatemner 
af fælles interesse. 
 
Vi vil bl.a. demonstrere følgende på 
”storskærmen”: 

• Trådløst bredbånd som alternativ 
til f.eks. ADSL. 

• Det nye Digital TVs modtagelse 
via stueantenne . 
Internet TV. 
 
Indbydelsen udsendes til medlem-
merne primo marts 2009 og lægges 
på hjemmesiden sammen med regn-
skab og budget. 
Dagsorden ifølge lovene. 

Bestyrelsen 

Grundejerforeningen 

Egebjerglund Syd holder 

generalforsamling torsdag 

den 26. marts 2009 Kl. 20 
Dagsorden i henhold til lovene. 
Medlemmerne vil modtage skrift-
lig indbydelse, der sammen med 
øvrigt materiale vil kunne ses på 
www.egebjerglund-syd.dk efter-
hånden som det foreligger. 
 
Har du ikke modtaget din indby-
delse i begyndelsen af marts, så 
skriv til post@egebjerglund-
syd.dk eller ring til 60171953. 

Bestyrelsen  
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Indkaldelse til General-
forsamling i Egebjerg 
Gourmetklub 
  

mandag den 9. marts 2009 
kl.19.00 i Egebjerg Fælleshus 

                 Dagsorden 

a. Valg af dirigent 

b. Mesters beretning 

c, Fremlæggelse af regnskab—
-- og evt. budget 

d. Fastsættelse af kontingent 

e. Valg af bestyrelse, revisor —
—og suppleant 

f.  Kommende arrangementer 

g. Indkomne forslag,  

h. Eventuelt 

 På bestyrelsens vegne 

 Birgitta Østergaard 

      Formand 

 
 

Kyndelmisse er passeret, og 
snetraktoren er efterset og køre-
klar. Det er stadig sådan, at der 
fejes, når der er faldet to cm sne 
eller mere og så vidt muligt inden 
klokken 7 morgen. Ved vedvaren-
de snefald fejes flere gange. 
Traktoren har en saltlægger. Og 
som man har kunnet læse i 
Egebjergbladet, er der banket nog-
le grønne tynde rør i jorden på 
grænsen mellem de to grundejer-
foreninger, idet kun SYD har øn-
sket, at der saltes. 
Den mailgruppe, som undertegne-
de oprettede med henblik på, at 
man kan få elektronisk besked, 
hvis der skulle opstå problemer 
med rydningen, er bortkommet 
ved sammenbrud af PC’en, men 
jeg starter gerne forfra, hvis I sen-
der mig en besked på mailen. 
Og husk: Under alle omstændig-
heder er det den enkelte grundejer, 
der har ansvar for rydningen. 
Snetraktoren kører som en hjælp, 
men der er ingen garanti eller 
grundejeransvar hos traktorføre-
ren. Han er forsikret som ansat hos 
os, og vi er i grundejerforeninger-
ne forsikrede, hvis sneordningen 
medfører skade på ejendom, løs-
øre eller køretøjer. 
Og husk at sætte affaldsbeholde-

ren væk fra fortovet ved udsigt 

til sne mandag morgen. 
Jeg har skrevet til Teknisk For-
valtning om problemet, og har fået 
dette svar: 
 
I forbindelse med tømning af di-
verse beholdere kan jeg oplyse, at 
det er en del af kontrakten, at be-

holdere skal sættes tilbage, hvor 
de er taget. Ligeledes står der i 
affaldsdirektivet, som gælder for 
borgere i Ballerup Kommune, at 
beholdere skal sættes ud til skel 
nærmest kørevej. 
 
Snekoordinator  for Aagesdal og 
SYD 
Thomas Seeberg 
Pæremosevej 9 
4465 1391 
tseeberg@get2net.dk   
 

* * * * 

Egebjerg billardklub søger 

flere aktive medlemmer. 
 

Du kan læse lidt mere om os her 
http://
www.egebjergbillardklub.dk/ 
 
Spilletiderne er mandag-onsdag 
kl. 1900-2400. 
 
Du kan ringe og få mere at vide af 
formanden, Flemming Peters, på 
tlf. 4466 0904. 

Flemming 
 

Egebjerg Eftermiddagsklub 
har ved beslutning på ge-
neralforsamling skiftet navn 
og vil fremover hedde  
Egebjerg Seniorklub 

NOGET OM SNERYDNING 
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Samtale med Alice og Poul 

Erik Thomsen 
? Alice, vi starter med din barndom 
og opvækst. 
! Jeg er født på Amager i 1932. Jeg 
har en 7 år ældre bror, og vi voksede 
op i et trygt og godt hjem. Vore for-
ældre var begge født i 1894. Min far 
var udlært skibstømrer fra Orlogs-
værftet. Efter læretiden tog han ud at 
sejle i nogle år – det blev til jorden 
rundt i sejlskibenes tid. Han kom til-
bage til Orlogsværftet og var gennem 
mange år tillidsmand og fællestillids-
mand og politisk interesseret.– Vores 
mor var den, der altid var der i hele 
vores barndom og ungdom, hun var 
meget bevidst om sund mad, det var 
vel også ”på mode” dengang. - Vi 
talte meget sammen hjemme hos os, 
og vi fik lov til at gå til de ting, vi 
havde lyst til. D.v.s der kunne være 
begrænsninger, som da jeg engang 
ville gå til step; det syntes min mor 
ikke var nogen god ide, for man fik 
rystet nyrerne løse? Så fik jeg i stedet 
lov til at gå til akrobatik. - En anden 
gang havde jeg hørt af en pige, jeg 
gik til dans med, at hendes mor var 
vinterbader. Det kunne jeg også tæn-
ke mig at blive, men min mor sagde: 
”Du kan se på hende, at man får rød 
næse af det”, så var det afgjort.  – Da 
krigen kom, blev der købt nye cykler 
til os alle 4, og hvor vi tidligere hav-
de tilbragt somrene i et sommerhus, 
der lå ude på Amager, så holdt vi nu 
ferie i et pensionat ved Grevinge gen-
nem nogle år. Årsagen til disse 

”udskejelser” var, at mine forældre 
syntes, at vi lige så godt selv kunne få 
glæde af nogle af de penge, de havde 
i banken – de havde jo oplevet en 
krig før, og senere krisen i 20erne og 
30erne.  Det var nødvendigt dengang 
selv at have sparet op; der var ikke me-
get hjælp ved evt. arbejdsløshed. 
 Jeg startede på Østrigsgades Skole, og 
da jeg skulle i mellemskolen, var vi 
flyttet, og jeg kom på Sundbyvester 
Skole i en ren pigeklasse. Vi kom først 
til at gå i en blandet klasse i realen – det 
var ikke rart i den sårbare alder at skulle 
have drenge i klassen. Jeg var genert, 
når jeg skulle høres, og det har de andre 
piger nok også været – drengene tog det 
vist mere afslappet. 
?  Og Poul Erik, hvordan med dig. 
!  Jo, jeg er født i Århus som enebarn. 
Da jeg var 12, flyttede vi til Odense, 
hvor jeg startede i mellemskolen. Det 
var under krigen, hvor tyskerne tog 
folkeskolerne, så vi gik i skole rundt 
omkring på forskellige fabrikker og 
på biblioteket. Da jeg var 14 og gik i 
3. mellem, flyttede vi til Amager, 
hvor jeg kom til at gå på Sundbyve-
ster Skole. Jeg husker en lille episode 
omkring konfirmationstiden. Jeg var 
fysikduks sammen med en klasse-
kammerat, og vi stod og kikkede ud i 
skolegården, hvor jeg - i pigegården - 
fik øje på en pige med en meget sær-
lig frisure. (Jeg har senere fået at vi-
de, at det var en permanent, der var 
mislykket, hun havde egentlig lidt 
naturligt krøl, men ville prøve at bli-
ve permanentet i anledning af konfir-
mationen.) ”Har du set hende,” sagde 

jeg til min kammerat, ”hvordan er det 
hun ser ud?” Og jeg pegede hende ud. 
Nå, så kom vi i realklassen, og jeg 
kom i klasse med hende, der havde 
haft den særlige frisure. Det var Ali-
ce, og vi fik hurtigt et godt øje til hin-
anden.  
?  Hvad kan I særligt huske fra den 
klasse. 
!  Poul: Jeg kan specielt huske en 
kvindelig lærer, der også var medlem 
af borgerrepræsentationen.   
!  Alice: Vi piger havde også haft 
hende i mellemskolen, bl.a. til histo-
rie, og det fortsatte hun med at under-
vise i i realen. Hun betød meget for 
os piger, og hun sagde til os, at piger 
også kan vælges til betydelige opga-
ver. 
!  Poul fortsætter: Og jeg kan huske, 
at hun favoriserede pigerne. Og så 
husker jeg, at hun kaldte mig 
”Thomsen”, fordi vi var to, der hed 
Poul Erik. Jeg ville hellere have be-
holdt mit fornavn. - Nå, men vi blev 
jo kærester, og vi læste sammen, da 
vi skulle til realeksamen. – Alice: og 

Sundbyøster skole 
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du blev selvfølgelig ved med at kom-
me hos os, efter vi havde sluttet sko-
len, så når der kom familie på besøg 
sagde min far, med et smil om mun-
den: ”Ja, de bliver ved med at repete-
re.” 
? Hvad så, da I var færdige med sko-
len. 
! A. Jeg tog et feriejob i Illum, det 
blev i herreafdelingen med bl.a. slips 
og undertøj. - 1. september startede 
jeg som kontorelev i skattevæsenet i 
Gyldenløvesgade.  
! P.E. Ja, og der kom jo mange mænd 
i Illum, så jeg kom en del derinde og 
holdt øje med min kæreste, for hvad 
kunne der ikke ske. - Nå, men jeg 
skulle jo også i gang med noget. 
Egentlig ville jeg have været radiote-
legrafist, men som nyforelsket kunne 
jeg jo ikke bare drage ud på de syv 
have, så jeg kom i tømrerlære på 
Amager. Efter to år med almindelig 
teknisk skole begyndte jeg at læse til 
bygningskonstruktør i vinterhalvåret, 
samtidig med at jeg stod i lære. Det 
tog fire år i alt at blive konstruktør.  
!  A: Da Poul var færdig med sin ud-
dannelse, giftede vi os den 3. marts 
56, efter mere end 4 års ringforlovel-
se, og vi boede nu begge hos mine 
forældre. - Da det blev august skulle 
Poul ind som soldat. 
? Hvad med din soldatertid, Poul 
Erik. 
! Jeg kom til ingeniørtropperne i Fa-
rum, så jeg kunne komme hjem til 
konen, når der var orlov. Jeg blev 
talsmand og talte da også min egen 
sag, samtidig med at jeg dyrkede et 

dårligt knæ. Så jeg slap for at blive 
sergent, og jeg slap for at komme til 
Itzehoe. I stedet kom jeg i Hærkom-
mandoen, hvor jeg bl.a. blev sat til at 
tegne et kort over Bornholm på 3 x 3 
meter til brug for et kursus. Det lyk-
kedes med hjælp af hærkomandoens 
dygtige fotograf. Jeg kunne så proji-
cere et diasbillede op på en stor væg, 
som var blevet beklædt med papir i 
lange baner, og kunne så tegne om-
ridsene. Derefter var det en ret enkel 
sag at rulle banerne ud på gulvet og 
tegne detaljerne, bane for bane. Det 
blev så vellykket, at jeg blev belønnet 
med en ekstra orlov, så jeg kunne 
komme hjem til Alice. 
! Og jeg kunne da også finde til Fa-
rum med Slangerupbanen, indskyder 
Alice. Poul tog med Frederikssundba-

nen til Ballerup, hvorfra der kørte en 
særlig soldaterbus til Farum. - I april 
57 fik vi det første barn, og Poul fik 
fast nattegn, mens jeg ventede mig, 
og kunne sove hjemme og møde på 
kommandoen som var det et alminde-
ligt job, men dette nattegn ophørte 
efter vores drengs fødsel, og derefter 
kunne Poul blive hjemme om aftenen 
til klokken var en 11 – 12 stykker.  
! Og, fortsætter Poul Erik, vi havde 
fået lejlighed på Nørrebro og Alice 
holdt op med at arbejde kort før dren-
gen blev født. Det var lidt småt med 
økonomien. Jeg fik 52 kr. om ugen 
som godtgørelse for, at jeg spiste der-
hjemme, og det var, hvad vi havde i 
den første tid, sammen med noget 
opsparet. 
? Hvordan kommer Ballerup og Ege-

Året er 1961– Her ender Pileagervej og kornmarken begynder. I dag er det Nordbuen. 
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bjerg så ind i jeres liv. 
! Efter soldatertiden begyndte jeg at 
tjene en løn – 750 kr. om måneden. 
Og efter en kortere tid på Nørrebro 
flyttede vi til Amager i 58. Nu var det 
ikke vanskeligt for os at få lejlighed, 
når vi havde et barn og ventede det 
næste i november samme år - og des-
uden også fordi Alice havde været 
medlem af AAB, siden hun var 15 år. 
– Da der var gået et års tid, overveje-
de vi huskøb og så i avisen en annon-
ce, hvor en vis Børge Nielsen havde 
et sommerhus til salg i Egebjerg. Det 
syntes vi var for dyrt. Men vi tog ud 
og kikkede, og på grunden lige ved 
siden af Børge og Ingers grund, var 
der ”til salg” skilt. Det var Bønder-
mosevej 2.  Jeg havde ganske vist - 
efter den udsigt jeg tidligere havde 

haft fra ”soldaterbussen” – svoret, at 
vi aldrig skulle bo i Ballerup; det var 
da for langt ude. Men vi blev besnæ-
ret af kvarteret og menneskene – det 
var sidst på året 59. Vi havde selv 
5000 i banken og lånte resten af Ali-
ces forældre, så vi havde råd til at 
investere de 12.600 kr. for et ”skur” 
på en grund. Vi startede med at byg-
ger et velisoleret ”sommerhus” på 37 
kvadratmeter. Men så kom der en ny 
lokalplan, og vi blev faktisk de første, 
der byggede et lovligt helårshus i 
kvarteret, med starten i foråret 1960. - 
Der blev så bygget til i flere omgan-
ge, indtil vi står med de 150, vi har i 
dag. Så var der også plads til vore to 
børn og til et par værelser med bad og 
toilet til Alices far, da han blev alene. 
Og det manglede da bare, han havde 

været til stor hjælp under de mange 
års selvbyggeri. Han boede her fra 
66, og til han døde i 79. 
? Du blev ansat i teknisk forvaltning i 
Ballerup i 1970. Et par historier fra 
den tid? 
!  En af de første opgaver, jeg blev sat 
på, var at undersøge, hvorfor ventila-
tionen på den nye Rosenlundskolen 
ikke fungerede. Og jeg troede ikke 
mine egne øjne, da jeg konstaterede, 
at firmaet, der havde installeret venti-
lationen, ikke havde taget sig af, at 
der ikke var konstrueret huller i mur-
værket til installationen. Man havde 
simpelthen ført rørene hen til den luk-
kede mur og så fortsat rørføringen på 
den anden side. 
En langt mere professionelt tilfreds-
stillende oplevelse var, at jeg blev 
tilsynsførende for opførelsen af Per 
Kirkebyes mur i det ny Egebjerg. Det 
var en dejlig oplevelse at møde pro-
fessionelle håndværkere, der kunne 
deres håndværk og gik op i det med 
liv og sjæl. 
? Er der noget specielt, I kan berette 
fra den første tid i Egebjerg. 
! Der var jo ikke kloakeret, så vi måt-
te jo have septiktank og samlebrønd, 
Og en gang imellem var det så nød-
vendigt at tømme med pumpe, og det 
var jo ikke kun parfume, der kom ned 
i det store hul, der var gravet til for-
målet i haven. Så kunne der komme 
klager, specielt fra naboer, der havde 
gæster. 
Det fik mig til at udarbejde et vej- og 
kloakprojekt, som jeg afleverede til 
Børge Nielsen, for at han kunne prø-
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ve at komme igennem med det i kom-
munen. Det gik slet ikke. ”Han er alt 
for klog, den unge mand,” var kom-
mentaren. Men jeg havde jo bare væ-
ret lidt for hurtig. 
? Så nærmer vi os udgivelsen af det 
første Egebjergblad og starten på 
Egebjergklubben. Hvad husker I der-
fra. 
! Poul: Vi deltog i det stiftende møde, 
som Holger Knudby m.fl. fik arran-
geret på Hareskovens Lille Skole i 
efteråret 69. - Jeg kom i bestyrelsen, 
fortæller Alice, og blev formand for 
det udvalg, der skulle prøve at starte 
en ungdomsklub for de 14-18 årige. 
Vi kom ret hurtigt i gang i et kælder-
lokale på Hareskovens Lille Skole, 
hvor vi fik vort eget skab. Der var 
ingen forældrebetaling. Til gengæld 
var der stor forældreopbakning. Flere 
forældre lagde et stort arbejde som 
instruktører, inspiratorer og medhjæl-
pere. Det lykkedes at få tilskud fra 
kommunen til lidt inventar og nogle 
materialer. Vi købte kasser med soda-
vander og chips. Og bager Mårtens-
sons søn, der nu havde overtaget for-
retningen på Egebjergvej, kom om 
eftermiddagen før hver klubaften 
hjem til os privat med en stor træbak-
ke fyldt med bagværk. Vand og chips 
blev opbevaret i vores garage, indtil 
det skulle i brug mandag og torsdag 
aften. Disse ting betalte børnene for. 
Der blev bl.a. arbejdet med keramik 
og batik, og vi viste også gamle film 
fra Statens Filmcentral. Det var en 
stor succes. Efter nogen tid rykkede 
vi over i stuehuset på Egebjerggård, 

hvor vi fortsatte, så vidt jeg husker et 
par år. Egebjergklubben tog også ini-
tiativ til at starte en musikalsk lege-
stue, før der var noget, der hed kom-
munal musikskole. Legestuen blev 
etableret i en pavillonbygning; det var 
i begyndelsen af 70’erne. Der var 
musikundervisning i Ballerup tidlige-
re – vores børn har gået både til blok-
fløjte-, violin- og klaverundervisning, 
før det for alvor blev organiseret som 
musikskole. 
? Er der andet, I kan berette om fra 
den første tid. 
! Gennem arbejdet i ungdomsklubben 
blev vi jo kendt blandt de unge, der 
viste os stor tillid. F.eks. ringede det 
på døren en dag, og der stod en knægt 
med en anden knægt på nakken. 
Ham, der blev båret, var stærkt beru-
set. Og da vi tilbød at hjælpe, fik vi at 
vide, at der lå én mere oppe på vejen; 
de 2 drenge havde lige skullet smage 
lidt på resterne efter en konfirmation. 
Vi kørte den ene hjem, men lagde 

først en stor regnfrakke ud på forsæ-
det, for han gylpede Whisky op, da vi 
bar ham ind i bilen. Hans forældre 
var ikke hjemme, så vi fik ham sendt 
til udpumpning. 
Der blev tænkt mange store tanker i 
klubbens første tid. En af dem blev 
kaldt Store Plan. En plan, hvorefter 
kommunen skulle bygge et stort fæl-
leshus til kvarteret, det skulle rumme 
mødelokaler, teatersal, svømmebad, 
metalværksted, daginstitution og ung-
domsklub. Vi kendte tilfældigvis Ha-
bakuk, der ud over at være kendt som 
en morsom mand fra Politiken, også 
var en seriøs arkitekt, og han blev 
overtalt til at tegne et professionelt 
forslag for os. Da vi fremsendte det 
til kommunen, fik vi aldrig et svar, 
udover at man havde modtaget det og 
ville vende tilbage. 
Som bekendt er dagens resultat Ege-
bjerg fælleshus, og hurra for det. 
? En sidste historie.  
! I dag er det jo en selvfølge, at vi har 
vejbelysning og kloakering, men så-
dan var det jo ikke i 60’erne. Og en af 
de lokale stillede sig op på en gene-
ralforsamling og klagede over den 
manglende belysning. ”Man skal jo 
også kunne finde hjem i en brandert”, 
lød argumentet. 
Thomas Seeberg 
 

Den musikalske legestue på Egebjergskolen 1972 
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