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Deadline for næste nummer er den 
7. marts kl.12. 
Bladet forventes omdelt 10 dage  
efter deadline. 
Følgende deadlines: 
Den 11. april 
Den 2. maj 
Den 30. maj 

EGEBJERG FÆLLESHUSEGEBJERG FÆLLESHUSEGEBJERG FÆLLESHUSEGEBJERG FÆLLESHUS    

Priser for leje af Egebjerg Fælleshus 
gældende fra 1. september 2011. 
 
Én hverdag            kr.   700 
Fredag                     kr. 1050 
Lørdag                   kr. 1750 
Søndag                        kr. 1750 
 
En weekend bestående af: 
fredag/lørdag               kr. 2400 
lørdag/søndag          kr. 2800 
fredag/lørdag/søndag  kr. 3400 
 
Der er trådløs netadgang i    
Fælleshuset for medlemmer af 
tilknyttede foreninger, og pass-
word udleveres i baren eller af 
den tilsynsførende. 
 
Reservation af Fælleshuset kan 
ske mellem kl. 20 og 21, når der 
er TORSDAGSTRÆF. 
PS. Husk at medbringe 150 kr. til 
betaling af reservationsgebyr 

BEBOERANNONCE 
 

Lille vinmark kan forpagtes 
 

En årlig forpagtningsafgift på 5 flasker vin forventes. Til gengæld kan man 
låne alle nødvendige redskaber, og samtidig tilbydes et års gratis prøve-
medlemskab i Egebjerg Øl- og Vinmagerlav, hvor brødrene vil være parate 
til at hjælpe en begynder i gang. 
En vinmark vil normalt være i fuld bæring tredje år efter den er plantet. 
Derfor plantede jeg en sådan på et lille stykke af den grønne kile beliggen-
de syd for Pæremosevej 13 og 15 i 2005, to år før planmæssig pensione-
ring. Jeg købte 135 planter, lige dele af de røde sorter Leon Millot, Rondo 
og Regent og plantede dem i tre afsnit, fik banket galvaniserede stålstolper 
ned og bundet tråde. Det er enkelt tråd, men den kan udvides til dobbelt, 
hvis man ønsker. Tråd medfølger. 
Når jeg nu prøver at komme af med en vinmark til spotpris, hænger det 
sammen med min svagelighed. Og da det har stået på i nogle år, fremtræder 
vinmarken noget forsømt. Men tager man fat i februar/marts, kan den be-
skæres passende og allerede give udbytte i år. Og så vil jeg da meget helle-
re se på en vinmark i trivsel end på en i forfald, når man nu har lagt så man-
ge kræfter og penge i den. 
Jeg har aftalt med Hanna og Erik Hansen i nr. 13, at man kan gå gennem 
deres have direkte ned til marken. Ellers kan man da altid gå gennem vores, 
men det er en lille omvej. 
 

Henvendelse til 
Thomas Seeberg 
Pæremosevej 9 
4465 1391 
thomas@seebergbilledkunst.dk 

    
Marts   5. BlomstervennerneMarts   5. BlomstervennerneMarts   5. BlomstervennerneMarts   5. Blomstervennerne    
                ----       6. Seniorklubben       6. Seniorklubben       6. Seniorklubben       6. Seniorklubben    
                ----     15. GF Syd     15. GF Syd     15. GF Syd     15. GF Syd    
                ----     22. Sportsklubben     22. Sportsklubben     22. Sportsklubben     22. Sportsklubben    
                ----     26. Klanparken     26. Klanparken     26. Klanparken     26. Klanparken    
                ----     27. GF Aagesdal     27. GF Aagesdal     27. GF Aagesdal     27. GF Aagesdal    
                ----     29. GF Nord     29. GF Nord     29. GF Nord     29. GF Nord    
April    2. BlomstervennerneApril    2. BlomstervennerneApril    2. BlomstervennerneApril    2. Blomstervennerne    
                ----       3. Seniorklubben       3. Seniorklubben       3. Seniorklubben       3. Seniorklubben    
                ----      17. GF Pilehøj      17. GF Pilehøj      17. GF Pilehøj      17. GF Pilehøj    
                ----      23. GF Tranemosen      23. GF Tranemosen      23. GF Tranemosen      23. GF Tranemosen    
            ----       27. Billardklubben       27. Billardklubben       27. Billardklubben       27. Billardklubben    
Maj       7. BlomstervennerneMaj       7. BlomstervennerneMaj       7. BlomstervennerneMaj       7. Blomstervennerne    
        ----          8. Seniorklubben          8. Seniorklubben          8. Seniorklubben          8. Seniorklubben    

LÆSERSERVICE! 
På side 7 kan du finde en liste over 
interesseforeningerne i Egebjerg. 
Der er i de fleste foreninger plads til 
flere medlemmer. Hvis dine interes-
ser går i andre retninger: Litteratur, 

frimærker eller andet, så brug bladet 
til at komme i kontakt med andre, 
der beskæftiger sig med de samme 
emner. Der er plads til flere klubber 
og foreninger i Egebjerg. Det er bare 
at klø på. BRUG BLADET!! 
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Det overrasker nok de fleste, at 
vi stiller dette spørgsmål, men vi 
er opfordret til at give en orien-
tering til især de senest tilflytte-
de Egebjerg-beboere og måske 
også til dem, der, skønt de har 
boet her nogle år, ikke rigtig har 
fået et indtryk af vores mangesi-
dige forening. 
 
Starten 
En gruppe beboeres ønske om at 
etablere aktiviteter for børn og 
unge samt nabofællesskab i en 
lidt mere organiseret form førte i 
september 1969 til stiftelsen af 
"Beboerforeningen Egebjergklub-
ben". 
Dengang, som nu, var formålet 
at skabe muligheder for aktivite-
ter for børn og unge samt at for-
midle kontakt mellem beboere i 
det "gamle" Egebjergkvarter ved 
etablering af møder, undervis-
ning og fritidsbeskæftigelse. 
Alle beboere i kvarteret er auto-
matisk medlemmer af Egebjerg-
klubben. Med "kvarteret" menes 
de 10 grundejerforeningsområ-
der, som ligger i det område, vi i 
kommunen kalder Egebjerg. Det 
koster ikke noget at "være med-
lem". Det er et uforpligtende 
medlemskab, hvis tilbud om ak-
tiviteter man kan tage imod i det 
omfang, det passer én, og som 

det ses af formålsparagraffen, er 
klubben ikke involveret i sager, 
som hører under grundejer-
foreningerne. 
 
Hvor holder vi til? 
Efter at have rendt kommunen 
på dørene i mange år lykkedes 
det os i 1980 at få vores egne 
lokaler, som vi disponerer over 
24 timer i døgnet. Lokalerne er 
indrettet i den gamle Egebjerg- 
skole (pavillonbygningerne) på 
Agernhaven 8 ved Nordbuen. 
Og mon ikke det også satte gang 
i endnu flere klubaktiviteter: Der 
blev stiftet en bridgeklub, en bil-
lardklub og et øl&vinlav. Sports-
klubben havde set dagens lys, 
før vi fik vores egne faciliteter, 
men foruden de klubber og for-
eninger, der blev stiftet umiddel-
bart efter, at Egebjergklubben 
fik egne lokaler, er der kommet 
flere til siden.  
Klublokalerne blev ligeledes 
ramme om det permanente 
"mødested" (forum) for beboere 
hver torsdag aften, hvor man 
kan falde indenfor og få øl, vand 
og vin, spille kort, terninger, 
dart eller andet tidsfordriv - eller 
blot slå en sludder af. 
 
Hvad laver man i klubben? 
De fleste beboere kender bedst 

klubbens "ansigt" fra Egebjerg-
bladet. Dette udsendes 10 gange 
om året til samtlige husstande 
og bringer forhåndsomtale af 
klubbens kommende aktiviteter 
samt fortæller om afholdte ar-
rangementer. Herudover er bla-
det forum for meninger og med-
delelser, orientering om kommu-
nale forhold m.v. 
Et særligt kapitel står sports-
klubben for. Den har den største 
samlede aktivitet og har så man-
ge udøvere, at man har samlet 
sig i sin egen "organisation" med 
bestyrelse osv. Alle kvarterets 
sportslige aktiviteter udgår fra 
denne del af klubben. 
 
Hvordan hænger økonomien 
sammen? 
Bortset fra bidrag fra grundejer-
foreningerne, som blandt andet 
er støtte til Egebjergbladet, har 
klubben kun de midler, som ind-
tjenes ved egne arrangementer, 
og det er lidt af en balancekunst. 
Egebjergbladet koster jo en del, 
og annonceindtægterne dækker 
ikke udgifterne. Arrangementer-
ne skulle gerne være så billige, 
at vi fortsat kan skabe god un-
derholdning og fest billigere end 
noget andet sted, hvor man går i 
byen. Men det lykkes altså, og 
det gør det kun, fordi mange, 
virkelig mange, beboere laver et 
stort arbejde i deres fritid. Be-
styrelsen på 8 M/K og 5 supple-
anter er naturligvis kernen i det-
te arbejde, men der er mange 
andre, der giver en hånd med, 
og de har alle det til fælles, at 
de synes, det er sjovt.  
 
Læs om Egebjerg Fælleshus på næste 
side 

Hvad er Egebjergklubben? 
Nye læsere kan begynde her!! 
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Foreningen Egebjerg 
Fælleshus varetager 
driften og vedligeholdel-
sen af vores lokaler 
Agernhaven 8. 

Den er med andre ord ansvarlig 
for husets stand med hensyn til 
rengøring, vedligeholdelse, repa-
rationer og nyinvesteringer. Her-
til kommer, at foreningen tager 
sig af den ret omfattende opga-
ve med udlejninger til private 
samt til grundejerforeninger og 
interesseforeninger, når de hol-
der deres arrangementer, møder 
og generalforsamlinger. De fle-
ste grundejerforeninger støtter 
Fælleshuset med et årligt beløb, 
p.t. med 40 kr. pr. parcel, og 
deres medlemmer har således 
fortrinsret med hensyn til, hvor 
tidligt de kan leje huset til en 
privat fest. Interesseforeninger-
ne betaler derimod husleje. Du 
kan se meget mere om Egebjerg 

Fælleshus, herunder om lokaler-
ne, reservationer m.m. på 

www.egebjergfaelleshus.dk 

Tilflyttere vil måske undre sig 
over, hvad interesseforeninger 
er for en størrelse. På side 7 i 
dette nummer og på Egebjerg-
klubbens hjemmeside 
www.egebjergklubben.dk kan du 
se en liste over disse foreninger 
og deres kontaktpersoner, hvis 
du nu skulle have lyst til at spille 
bridge, billard eller hvad der el-
lers er af muligheder - og der er 
mange. 

Der bliver jævnligt spurgt om, 
hvorfor Egebjergklubben og Ege-
bjerg Fælleshus ikke er en og 
samme forening. På et tidspunkt 
var alt også ”samlet under én 
hat”, men i slutningen af halv-
femserne skete der flere ting, 
der bevirkede, at man valgte at 
oprette Egebjerg Fælleshus som 
en selvstændig forening. For det 
første blev det besluttet at lave 
en større ombygning i lokalerne, 
bl.a. blev køkkenet totalt reno-
veret og udvidet. Samtidig skete 
der det, at Ballerup kommune 
meddelte, at hvis Egebjergs bor-
gere ville beholde huset, skulle 
der ud over udgifterne til el og 
varme også betales husleje. 

For at få økonomien til at hænge 
sammen blev man derfor nødt til 
at udleje til private i et meget 
større omfang end tidligere. Det 

hele blev hermed mere kompli-
ceret og tidskrævende og var 
helt klart alt for stor en opgave 
for Egebjergklubben at admini-
strere, så derfor blev foreningen 
Egebjerg Fælleshus oprettet for 
at tage sig af det lokalemæssige. 

De 2 foreninger har hver sin be-
styrelse, vedtægter og hver sin 
økonomi, men vi har et godt 
samarbejde og støtter hinanden. 
Bl.a. hjalp Egebjergklubben øko-
nomisk, da Fælleshuset for et 
par år siden renoverede lokaler-
ne igen. Vi holder generalfor-
samling i forlængelse af hinan-
den samme dag, og for at ikke 
det hele skal gå op i fester, hol-
der vi også samlet bestyrelses-
fest. 

Hvis man forestiller sig, at for-
eningerne blev slået sammen, 
skulle den samlede bestyrelse 
være væsentligt større for at 
dække opgaverne. At være for-
mand og kasserer for så stor en 
forening med vidt forskellige ar-
bejdsopgaver ville klart være 
mere, end man kan belaste en-
keltpersoner med af frivilligt og 
ulønnet arbejde. Der er således 
ingen planer om sammenlæg-
ning. 

Jan Tegner 

Formand for Egebjerg Fælleshus 
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Grundejerforeningen Egebjerglund Syd holder  
generalforsamling torsdag den 15. marts 2012 kl. 
20:00 i  Fælleshuset  
 
Indbydelse med dagsorden omdeles til medlemmerne 
primo februar. Den kan som øvrigt materiale ses på 
www.egebjerglund-syd.dk under Generalforsamlingen. 
 
Har du ikke modtaget din indbydelse medio februar, så 
skriv til post@egebjerglund-syd.dk eller ring til 6017 
1953. 

 
Bestyrelsen 

  

    Godt nytår!! 

 
 

 

Indkaldelse til generalforsamling i 
Egebjerg Gourmetklub  
mandag den 19. marts 2012 
kl. 19.00 i Egebjerg Fælleshus 
 
 
Dagsordenen: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Mesters beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab og evt.  

budget 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant 
6. Kommende arrangementer  
7. Indkomne forslag 
8. Eventuelt 
 
Generalforsamlingen afsluttes med et let 
måltid. 
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Egebjerg Sportsklub holder 
ordinær generalforsamling 
torsdag den 22. marts 2012 
kl. 20.00 i Egebjerg Fælles-
hus, Agernhaven 8. 
 
Indkaldelse med dagsorden i hen-
hold til lovene  er udsendt – pri-
mært pr. email - til medlemmerne 
og lægges sammen med øvrigt 
materiale på 
www.egebjergsportsklub.dk 
 
Medlemmer, der ikke måtte have 
modtaget indbydelsen, kan skrive 
til post@egebjergsportsklub.dk 
eller ringe til 6017 1953. 

Henrik 
Send os din emailadresse. 

Du skulle få dig en Kindle 

 
Sådan skrev min dan

ske veninde i USA ti
l mig engang i slut-

ningen af september.
  

Og hvad er så en Kin
dle? skrev jeg tilbage

, men min nysgerrig-

hed var blevet vakt, s
å jeg søgte ordet på I

nternettet. 

En Kindle er en lille 
læsetavle, 11 cm x 1

6 cm x 0,5 cm og ve-

jer 179 gram. En stør
relse, der ligger beha

geligt i hånden. Den 

billigste af slagsen, s
om jeg endte med at 

købe, kostede 79 

USD + en adapter til
 10 USD, rundt regn

et 600,00 kr. Den ha
r 

plads til ca. 1.400 ele
ktroniske bøger og m

ed et batteri, der kan
 

vare i en måneds tid,
 før det skal genoplad

es. Det er så snildt 

indrettet, at man kan
 bladre til næste side

 (og forrige side) båd
e 

med venstre og højre
 hånd. Man vælger s

elv størrelsen af bog-

staver og skriftforme
n, man kan læse på d

en vandret og lodret.
  

Jeg ved ikke, hvor m
ange danske e-bøger

, der findes, men der
 

findes et utal af enge
lske og amerikanske 

bøger at vælge imel-

lem, mange af dem h
elt gratis, mange til 0

,99 USD pr. stk. og 

opad. Jeg har valgt a
t få oprettet en konto

 hos Amazon.com og
 

er nu ejer af ca. 50 b
øger, som jeg kan ha

ve med overalt. I åre
-

vis har jeg, når jeg h
ar været i en lufthavn

 rundt om i verden, 

altid søgt - og som re
gel også købt - engel

sksprogede bøger.  

De samme bøger kan
 jeg nu købe elektron

isk, uden at de fylder
 

i håndbagagen. 

Så hvis du, kære læs
er, har det ligesom je

g m.h.t. den slags bø
-

ger, så bør du måske
 anskaffe dig en Kind

le eller lignede e-

bogslæser. 

Lis Folke 
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Stor tak til Kultur-
historisk Selskab 
 
Egebjergklubben er sandelig ble-
vet ”begavet” igen. Midt på som-
meren fik vi jo doneret 12.000 
kr. fra Egebjergnettet, og nu da 
Kulturhistorisk Selskab også har 
stoppet deres aktiviteter, har vi  
modtaget ca. 4.500 kr. 
Vi takker for den flotte donation, 
og også her vil vi bestræbe os 
på at forvalte pengene, så flest 
mulige får glæde af dem. 
 
På Egebjergklubbens vegne 
 
Lone Tegner. 
 

Egebjerg Gourmetklub 
Mester 
Karen Heide Bech 
MacDonald Allé 16 
44 65 59 81 
heidekaren@gmail.com 
 

Egebjerg Billardklub 
Formand 
Flemming Peters 
Pæremosevej 53 
44 66 09 04 
 

Egebjerg Sportsklub 
Formand 
Erik Neergaard 
Udbakken 24 A 
25 70 11 49 
formanden@egebjergsportsklub.dk 
 

Egebjergklubben 
Formand 
Lone Tegner 
Dyndsagervej 6 
44 97 59 43 
formanden@egebjergklubben.dk 
 
Egebjerg Ældreidræt & Stavgang 
Formand 
Lise Riise 
Agernskrænten 58 
44 66 12 62 
lise@riise.org 
 
Klanparken 
Formand 
Peter Wassard 
Mac Donald Alle 40 
44 66 44 45 
pcw@post.cybercity.dk 

Egebjerg Bridgeklub 
Formand 
Dan Bartholdy 
Kastebjergvej 36  
44 66 07 30  
bibidan@webspeed.dk 
 

Fællesvirket 
Formand 
Ole Andersen 
Agernskrænten 1 1. th 
44 66 50 52 
ole@oleand.dk   
   

Egebjerg & Omegns Ølbrygger & 
Vinmagerlav 
Oldermand 
Thomas Seeberg 
Pæremosevej  9 
44 65 13 91 
thomas@seebergbilledkunst.dk  

   

Blomstervennerne 
Formand   

Elise Quottrup 
Rydtoften 38 
44 97 24 20 
frants.quottrup@teliamail.dk  
 

Egebjerg Seniorklub 
Formand 
Flemming Adrian 
Kærvænget 7 
 44 97 55 07 
fleve@webspeed.dk   
  
 

     FORÅRS-FEBER 
Det er en betagende følelse 
at ane, at lyset våres, 
og mærke sin vinterforkølelse 
begynde at blive en forårs-. 
 
Min puls er forhastet, min feber er høj, 
min pande er svedt og sveden. 
I virkeligheden så er jeg så sløj. . . 
Men bare i virkeligheden. 

 

INTERESSEFORENINGER I EGEBJERG 
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Vedrørende grundejerforsikringer i Egebjerg 
 
I 1994 indgik grundejerforeningerne ”Aagesdal” og 
”Egebjerglund-Syd” en aftale med forsikringsselskabet 
Alm. Brand om en ”kollektiv” grundejerforsikring for de 
grundejere i Egebjerg, der ønskede at være med, idet Alm. 
Brand forventede, at vores lille forhandlingsgruppe an-
strengte os for at få flest mulige grundejere med i ordnin-
gen.  Alle grundejere i Egebjerg kunne være med. 
Aftalen var fordelagtig: Lav præmie (1431 kr./årligt pr. 
parcel) og god dækning (incl. bl.a. skjulte rør og ingen 
selvrisiko). -  Meget billigt især for større huse. Præmien 
blev pristalsreguleret jf. reglerne herom.  Efter et par år 
havde vi over 50% tilslutning i ”Egebjerglund-Syd” og 
”Aagesdal” . 
De første år mødtes forhandlingsgruppen med Alm.Brand 
1 gang årligt for at drøfte forløbet og praktiske, admini-
strative justeringer m.v.  Her gjorde Alm. Brand os op-
mærksom på, at aftalen som vi havde forhandlet os frem 
til, havde vist sig at være for gunstig for os.  Alm. Brand 
tjente ikke penge på den. De stod dog fortsat ved aftalen 
og de gunstige vilkår, indtil de i 2010 pludselig forhøjede 
præmierne til det dobbelte.  Så er ordningen pludselig ik-
ke fordelagtig for os. Men vi er mange især i Aagesdal og 
Egebjerglund-Syd, der i de 16 år har nydt godt af en god 
og billig grundejerforsikring. 
Jeg og andre har naturligvis bebrejdet Alm. Brand deres 
pludselige og brutale fremfærd, og at de i det mindste bur-
de have tilskrevet os om, at de ønskede aftalen ændret 
eller  annulleret. De hævdede  (afhængigt af hvem man 
talte med), at man (nu) ikke må have/eller lave sådanne 
kollektive aftaler, og at vi i øvrigt ikke havde nogen afta-
le!  Omsider beklagede de dog, at de ikke skriftligt havde 
annulleret aftalen. 
I 2011 har jeg haft nogle møder med Alm. Brands repræ-
sentant (Brian Hansen), der forstår os, men bekræfter, at 
man ikke mere må lave sådanne kollektive aftaler, som vi 
i sin tid lavede med Ingo Brodersen. Alm. Brand er meget 
interesseret i at kunne lave individuelle aftaler med os om 
især flere forsikringer pr. husstand, og det er min vurde-

ring, at så vil og kan de faktisk give nogle fine rabatter og 
tilbud, især hvis man er villig til at tage en passende selv-
risiko.  I et samlet tilbud til husstanden vurderer de meget 
på  f.eks. alderen på både forsikringstageren, huset, bilen 
og hunden (!) o.s.v. 
Sideløbende har jeg i 2011 indhentet tilbud fra Tryg og 
fra Topdanmark m.fl. med henblik på en fordelagtig 
grundejerforsikring. 
Herunder har jeg især haft et par konstruktive møder og 
samtaler med Tryg v/Jesper Maribo.  Med Tryg kan vi 
måske komme lidt tættere på m.h.t. noget, der ligner en 
”kollektiv ordning”, hvor vi vil kunne udnytte mængdera-
batter.  Imidlertid får vi – efter min vurdering – for lidt 
præcise tal til, at jeg her vil kunne melde ud med noget 
anbefalingsværdigt. 
Men her i Tryg gælder tilsyneladende det samme: De kan 
faktisk give gode individuelle tilbud og rabatter jf. det 
ovenfor anførte, især hvis man påtager sig en rimelig selv-
risiko. 
Jeg har personligt fået gode tilbud af dem begge - det 
hjælper meget, når man er: En gammel mand, har et rime-
ligt vedligeholdt hus, en gl. lille bil, der kører under 
10.000 km/årligt og ingen skader i 30 år, en gl. cykel og 
en afdød hund (!). – Mange af vore medlemmer er jo 
imidlertid ikke i den situation, og jeg har indtil videre ikke 
benyttet mig af tilbuddene, for mit ærinde har været:  En 
god grundejerforsikring for os alle. 
På baggrund af mine forholdsvis friske fordybelser i em-
net over det sidste års tid kan jeg anbefale, at I hver især 
forsøger at holde jer orienteret og løbende undersøger 
markedet omkring dette emne. – Der synes at være en 
rimelig konkurrence på dette marked. 
I er velkommen til at rette henvendelse til mig for evt. 
uddybende orientering om det her anførte, og jeg vil for-
søge at forklare mig nærmere. 
 

Hans Christensen,  Rydtoften 3,  44976048, 

hans.bal@email.dk 
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Denne artikel blev første gang bragt 
i Egebjergbladet i maj 1977 og er 
skrevet af Alice Thomsen. 
 

Den 13. maj 1974 besøgte 
jeg Ellen Thomsen på pleje-
hjemmet Toftehaven. Så læn-
ge hendes mand, tidligere 
kontorchef ved Ballerup-
Måløv kommune, Aleth 
Thomsen, levede, boede de 
på Linde Allé. - Det er en god 
fortæller, der her som 87-
årig fortæller om sit liv: 

”Indtil 1904 boede vi på Møllegården 
i Lyngby. Der havde min far et tegl-
værk, og han har lavet en masse 
håndstrøgne sten og formsten til Kø-
benhavns rådhus. Hvis man ser godt 
efter, kan man rundt omkring på det 
se formsten med en sol eller en måne. 

Hjemme hang der en sol og en måne 
på ovnen til minde om det. 

Min far købte Egebjerggård af en 
grosserer Bagger. Der var ler over det 
hele, og far begyndte med det samme, 
da vi var kommet hertil, at bygge et 
teglværk. Dette byggeri strakte sig 
over nogle år. Til arbejdet på teglvær-
ket var der ansat fire faste folk - 
brændere. Nogle af dem var svenske-
re, vi havde med fra Møllegården. 
Ovnen skulle jo passes både dag og 
nat, så der blev bygget et lille hus til 
dem med fire lejligheder - men der 
var kun to værelser til hver familie. 

De formstrøgne sten skulle klappes 
på alle fire sider og sættes på hylder - 
det gjorde konerne - og bagefter skul-
le de ujævne kanter skæres af med en 
kniv. Det var der drenge, der kom og 
lavede, og så blev stenene igen stillet 
på hylder. Når der så om foråret var 
strøget så mange sten, at ovnen kunne 
blive fyldt, og der var lagt til rette til 
at tænde, var det tradition, at det skul-
le være min mor, der satte tændstik-
ken til. Ovnen var rund, og ind til 
ilden var der ligesom små kirkebuer. 

De gravede og gravede, så der blev 
nogle store huller, og tipvognene kør-
te leret op til æltemaskinerne. Disse 
tipvogne havde drengene fra byen 

Tipvognene ”tøffer” rundt på 
Egebjerggårds jorder med ler til 
teglværket Teglværksarbejdere på Egebjerg teglværk ca. 1930 

EGEBJERGGÅRD OG TEGLVÆRKET 

Fortsættes næste side 
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selvfølgelig travlt med at lege med 
om søndagen. De trak dem ud af lave 
og kørte ned ad bakkerne. Senere 
købte far et stykke fra Håbets jorder; 
der var også meget ler i den bakke. 

1 1906 eller 07 byggede min far Ha-
reskovhøj, lige over for Egebjerg-
gård - der var et stort stykke jord ned 
mod moserne, hvor hesten gik og 
græssede - dengang havde vi en hest 
og vogn. 

Der var meget liv i vores hus, altid en 
del mennesker. Ofte havde vi nogle 
kusiner boende, deres far døde tidligt, 
og de havde ikke rigtigt nogen steder 
at være. Min bror, der var ansat ved 
jernbanen, havde en del venner, der 
kom her. Han var også med i hånd-
værkerforeningsarbejde. Der var 
hvert år amatørkomedie og bal. Der 
var en snedkermester - Thorvald Han-
sen - han var så dygtig til det, han var 
god til at synge, og den gamle doktor 
Møller instruerede. Min søster, der 
var gift og havde børn, kom om søn-
dagen, så der var et farligt hurlumhej 
- der var nok at lave, både i hus og 
have. En gang om ugen tog jeg til 
København og fik undervisning i kla-
verspil. 

Der var ikke mange naboer. På 
Egebjergvej var der Benthe og hendes 
forældre (hjørnet af Skovvej og Ege-
bjergvej). På samme side som Hare-
skovhøj - lidt ind mod Ballerup - lå 
Sømandsstedet, med en sø nede på 
marken, Skovledmosen, og i den lå 

en lille båd, som man kunne tage små 
ture i. 

Hver dag skulle jeg hen på Sømands-
stedet og købe mælk og fløde - 2 pot-
ter sød og en pægl fløde. Jeg tror, det 
var 36 øre, det kostede, og hvis vi 
rigtig snakkede godt, kom hun gerne 
til at give mig lidt rigeligt. Hun havde 
gården og blev så gift med søman-
den og kom til at hedde fru Nielsen. 
Hun fortalte, hvordan det havde været 
i gamle dage. Man hængte skinker og 
sådan noget op i det åbne ildsted, og 
når man skulle bruge kødet, tog man 
en gammel vatteret trøje på, for så 
kom man jo til at se ud af sodedryp 
og af suledryp. Hun var både vind og 
skæv og pukkelrygget af at slæbe fra 
barnsben. Hun havde bl.a. været med 
til at skære tørv nede i mosen - hun 
havde så svært ved alt, hvad hun 
skulle tage sig for. Hendes svigermor, 
der også boede herude, var så vred 
over, at hendes søn ikke før giftermå-
let havde fået ordentlig besked med 
disse skavanker, at hun ikke ville be-
søge dem på Sømandsstedet. Men 
sømanden var trofast til at gå op med 
mad til moderen. Og sommetider, når 
vi havde fået lidt godt til middag, 
sendte mor mig afsted med en portion 
til hende. En gang var det fiskefars, 
og det kendte hun slet ikke – ”sådan 
mad har jeg aldrig smagt, og jeg har 
dog tjent ved en skolelærer”. 

Men jeg synes alligevel, det gik fred-
sommeligt og rart til deroppe på Sø-
mandsstedet. Sømanden var meget 

stolt af deres to dejlige heste - sjovt at 
en sømand kunne være så glad for 
heste. Han og karlen Christian klare-
de det hele pænt. De havde jo næsten 
ingen redskaber, vist kun en plov og 
en harve, men de gik godt sammen, 
de to gamle fyre. Og når de skulle så 
roer, havde de frøene i en flaske, der 
var lukket med et stykke papir, hvori 
der var prikket huller, og så strøede 
de i lange rækker. Christian fik penge 
to gange om året, når det var skifte-
dag. Så gik han op og købte sig et sæt 
undertøj, og så brændte han det gam-
le - det var den eneste gang, han fik 
rent på. Om sommeren lejede søman-
den og hans kone et værelse ud til 
feriegæster. 

Så var der ingen naboer - hvis man 
kan kalde dem det - før Knudsminde. 
Det var grosserer Eskildsen. Engang 
min far og jeg kom kørende i heste-
vogn forbi gården, kunne min far ik-
ke nære sig. Han havde i avisen læst, 
at Alberti var blevet fængslet, og det 
måtte han ind og fortælle Eskildsen, 
der var tilhænger af Alberti. 

De næste beboere på Knudsminde var 
storfyrstinde Olga og hendes mand, 
der var oberst. Storfyrstinde Olga var 
et sødt menneske og godgørende 
imod mange af de fattige her omkring 
i byen, og hun var en meget dygtig 
malerinde. Men da den anden krig 
kom, turde de ikke at blive her. De to 
sønner var arvinger til tronen i Rus-
land, og hun ville ikke risikere, at de 
blev taget. 

Der var en morsom gammel hulvej 
bag ved Knudsmindes jord - der var 
tjørnekrat på begge sider af den og 
store marker med rug og hvede - og 
ligeledes både på højre og venstre 
side af denne markvej var der mange 
små vandhuller med krat omkring - 
det var så kønt. 

Sjov og den slags havde man ikke - 
man kunne gå tur i skoven, hvor der 
var de forskellige kendte træer - gam-
le egetræer og Ønskebøgen, som folk 
fra Ballerup gik ud til pinsemorgen. 
Søn- og helligdage traskede folk i 
skoven. Der er også kæmpehøjen lige 
inden for skovbrynet og den meget 
stejle Dyrebakke, som var svær at 
køre hestevogn på - og fra Hejrebak-
ken, uden for skoven, kunne man kik-
ke ud over Søndersø. Egebjerg teglværks arbejdsstyrke ca. 1945 
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Tiden indtil første verdenskrig gik 
fredeligt og hyggeligt. Min far blev 
alt muligt, efter at han var flyttet her-
ud - han var sognerådsformand, han 
var amtsrådsmedlem, og han var også 
medlem af telefonselskabet og af Ne-
sa - vi har mange billeder fra hans 
ture med dem. 

På en eller anden måde var han også 
blevet formand i landbrugsforenin-
gen, han havde ellers ikke meget med 
landbrug at gøre; der var selvfølgelig 
Egebjerggård, men den var jo forpag-
tet ud. 

Min far havde dårligt ben, men han 
cyklede da for det meste. Det var en 
anstrengende tur ind ad Skovvejen, 
op og ned ad bakker, men de blev jo 
jævnet ud, og vejen blev bredere. 
Derved røg desværre mange af træer-
ne. Når man dengang skulle til Balle-
rup og have toget, kunne man på sin 
spadseretur ind ad Skovvejen plukke 
en ordentlig buket markblomster på 
grøftekanterne. Grøfterne fortsatte 
hele vejen op igennem byen til statio-
nen - og så var der små broer fra ve-
jen og ind til hvert hus, det så meget 
landligt ud. Der lå også flere gamle 
stråtækte huse, og store gårde var der 
også. Det var mest håndværkere og 
håndværksmestre, der boede der - og 

her var alle slags håndværk - man 
skulle ikke vente i årevis på, at der 
kom nogen; man kunne bare ringe, så 
kom de med det samme. 

Men dengang Fischer satte ild på 
Reehs tømmerhandel, røg også alle 
de gamle gårde med stråtage - bl.a. 
Lindegården og Tønnes Pedersens 
Højagergård - det var en fæl tid. Og 
Fischer, der reddede alle bøgerne på 
tømmerpladsen, var en helt i folks 
øjne, indtil han blev opdaget. 

Under første verdenskrig havde vi 
indkvartering på Egebjerggård. Det 
var sommetider lidt besværligt - de 
spiste ovre hos os på Hareskovhøj - 
men vi havde nu meget sjov med 
dem. Den ene var en jysk gårdmand, 
og den anden var trykker på Politiken. 

 Min mand, der var i sikringsstyrken, 
traf jeg hos dyrlæge Petersens, som vi 
kom meget sammen med. Vi blev gift 
i 1917 og flyttede til København, 
hvor vi boede i 1 år. Så kom vi tilba-
ge til Ballerup og flyttede ind i et hus 
i Kastanie Allé. Min mand søgte stil-
lingen som kommunesekretær her-
ude. På det tidspunkt var min far sog-
nerådsformand, og han måtte op i 
sognerådet hver dag, for der var kun 
frk. Christensen og én til på kontoret, 
og så siden kom Christian Andersen 
til som elev. Det gik meget fredsom-
meligt til i sognerådet. Det var sådan, 
at i fire år var det håndværkerne, der 
regerede, og de næste fire år var det 
landboerne - de skiftedes til det. Ja, 
de kævledes jo bravt, det kunne jo 

Brændte sten trilles ud af ovnen til 
”opklamping” i lagerpladserne. 

Skovvej set mod syd, Hareskovhøj til højre. Året er 1979. 

Fortsættes næste side 
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Egebjerggård efter branden den 10. januar 1991 

ikke være andet, når det sådan skulle 
være forskellige interesser, der kom på 
spil. 

Min mand vidste aldrig, hvornår han 
havde fri, for han skulle blive der, til 
sognerådsformanden kom og havde tid 
at være der. Det var navnlig Valdemar 
Jensen, der kom i vejen med en slæde, 
når man havde et eller andet for - og 
så holdt de lange, lange nattemøder. 
Hvert fjerde år kom der 9 nye. Nogle 
af dem kom min mand vældig godt ud 
af det med - Smørum og Sigfred Peter-
sen - ikke fordi han som sådan har 
været uvenner med nogen af dem, men 
jeg var sommetider vred på Valdemar 
Jensen. 

Det var ikke, fordi vi gik meget ud - 
bil har vi aldrig haft - og vi tog kun til 
København, når vi skulle på familie-
besøg. Teater interesserede ikke min 
mand, men hvis der var noget med 
musik og koncerter, ville han gerne til 
det. Min mand havde en spilleklub, 
han selv spillede violin, og der var fire 
andre, og en gang om ugen skiftedes 
vi til at komme hos hinanden. Der var 
de to, vi kaldte Måløvmalerne - Godt-
fredsen hed den ene, og den anden hed 
Ågård - og Nyholm spillede cello. 
Senere har der været lærer Seier, han 
var bibliotekar og spillede bratsch, og 
maleren Ole Søndergård var da også 
med. En af Nyholms sønner, Hans, 
blev organist. Han lavede en musik-
forening, hvor de, der kunne lidt for-
skelligt, mødtes søndag formiddag. 

En anden ting, vi beskæftigede os 

med, var at afholde basar. Fru Nyholm 
var meget interesseret i Armenien. 
Hun havde i sin tid gerne villet rejse 
dertil sammen med Karen Jeppe. Man 
da det ikke blev til noget, havde hun 
jævnligt en basar med ting derovre fra, 
som Karen Jeppe havde sendt - brode-
rier, sølvting og alt sådan noget hånd-
arbejde; de lavede skønne ting i Arme-
nien. Ved disse basarer stillede Ny-
holms hele deres hus til rådighed, og 
der blev et rod af den anden verden. 
Vi, der var med i det, havde bagt, og 
vi serverede kaffe - og pengene blev 
så sendt til Karen Jeppe. 

Efterhånden kom der jo også biograf i 
Ballerup, men det var nu kun sjældent, 
vi kom der. Min søn var helt tovlig 
efter at gå i biografen, og min mand 

ville gerne have købt abonnementskort 
til ham, men det kunne ikke lade sig 
gøre. Det var jo tit, der var helt ud-
solgt, og så kunne det ikke nytte, at 
den plads måske stod tom - det var 
Dinesen, der havde biografen. Siden 
hen blev min søn filminstruktør, og 
når han havde premiere i København, 
var vi selvfølgelig med. 

Jeg synes ikke, der er spor af den gam-
le hygge her mere. Alle husene er re-
vet ned i de små sideveje oppe langs 
med Linde Allé, og de har revet alle 
træerne op. Der var så pænt i Linde 
Allé og Kastanie Allé – nu er det ble-
vet bilveje og parkeringspladser alt 
sammen.” 

AT 


