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60 år - og stadig attraktiv
Vi har i dette festskrift udvalgt familier til en længere snak, familier der hver repræsenterer et årti for vores
bebyggelse og dens beboere. Det gør vi for at vise spændvidden i beboersammensætning, for at give en
duft af den historiske udvikling og også for at give en mere personlig præsentation af nogle familier.

Husene menneskerne bor i
Der har altid været delte meninger om kvaliteten af vores bebyggelse. Nogle mener, at det er ren discountbyggeri til en høj pris med papdøre, tynde vægge og dårligt murværk fra 1957. Andre har opfattelsen af, at
rækkehuset opfylder mange - og især børnefamiliernes behov.
Som vores interviews i dette skriv viser, er der megen stor variation i den fysiske indretning af husene.
Nogle har bibeholdt den oprindelige struktur – andre har radikalt ændret stueetagen til en mere moderne
udformning – alt efter beboernes behov, temperament og ideer.

Menneskerne der bor i husene
Der har især i de sidste 8-10 år været en del udskiftning i bebyggelsen. Nye og yngre familier, alle med
børn, er flyttet ind. Vores røde rækkehuse er stadig attraktive – der er ikke lang liggetid (som de siger i
”Hammerslag”). Der er også sket en væsentlig ændring i alderssammensætningen hos os. Nu er der igen
mange børn, både de store og de mange små.
Husenes popularitet ser vi ved de hyppige henvendelser fra kvarterets ejendomsmæglere. Mange vil gerne
have fingre i vore huse.
Fælles for alle i vores pæne bebyggelse er glæden ved husene, den relativ gode plads, især på 1. sal, den
dejlige og overskuelige have, nærheden til mosen – og nu med kalve, tætheden til indkøb og sidst, men
ikke mindst, nærheden til andre mennesker og det gode åbne miljø, som især børnene sætter pris på.
Vi glæder os til at se, hvad fremtiden bringer for os. Der er store kvaliteter ved at bo i de røde rækkehuse – i
alle 3 rækker –stort til lykke til alle med de første 60 år.
Niels Jakob og Henrik
Redaktionen af dette jubilæumsskrift
Hanne, Kathe, Mads, Allan, Niels Jakob, Jørgen og Henrik
Og tak til alle andre medvirkende i bebyggelsen.
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Vi skruer tiden tilbage til begyndelsen (50´erne)
Da vi kommer ind i Sven Fabricius hjem (Lauggårds Vænge nr. 24), falder det i øjnene, at her er flere ure
end i de fleste hjem. Foruden en flot gammel bornholmer i stuen hænger diverse andre spændende
vægure. Urene skyldes såmænd, at Sven er uddannet urmager og tidligere havde et engrosfirma, som
handlede med ure. Faktisk drev han i 70’erne sin engrosvirksomhed i kælderen, hvilket var tilladt, blot man
ikke havde ansatte. Det er lidt sjovt med disse ure, for når vi har valgt at interviewe Sven Fabricius som den
første, så skyldes det at han er den beboer, som har boet længst tid i vores rækker. Han flyttede nemlig ind
i 1957 som den næstsidste af den oprindelige beboergruppe og dermed vores eneste kilde til 50’erne.
Så vi skruer tiden tilbage til 57, hvor Sven flyttede ind sammen med Jonna, som døde for ca. 10 år siden. De
mødte hinanden, da Sven kom hjem efter nogle år i Neustadt Tyskland, som endnu bar præg af tiden efter
krigen. De var endnu ikke blevet gift da de flyttede ind, men når vi spørger, hvorfor de netop valgte at slå
sig ned i dette rækkehus, så kommer det overraskende svar, at det var Jonnas krav for at blive gift, at de
skulle bo i Søborg – hun var nemlig vokset op på Mars Allé. Gift eller ej, der var en lille på vej, som kom til
verden i 58, og i 62 får de også en datter. Jonna arbejdede på en lokal virksomhed der hed Nordisk Neon,
her fremstillede de neonskilte – bl.a. til tagene på Rådhuspladsen.
Huset kostede 84.800 kr. og garagen 5.000 kr. Husene blev revet væk, og flere var allerede skrevet op til at
få, inden husene stod færdige. 85.300 kr. var en net sum! Det unge par var faktisk langt fra sikre på, om de
havde råd, men ejendomsmægleren sagde, at han snildt kunne finde lejere til nogle værelser, og det blev
netop løsningen. Som det blev det for de fleste andre ’nybyggere’. Hold nu fast: Sven og Jonna lejede to af
værelserne ud til dels et par og dels en enlig. Selv sov de på en udtrækssofa i stuen, og så kan Sven ikke lige
huske, hvor den lille sov. Men det var alt sammen en overgangsordning, der skulle sikre de første beboere
økonomisk i den første periode. 60erne var vækst-år, folk fik økonomisk sikkerhed, og lejerne blev snart
opsagt. Når vi spørger til livet med alle de mennesker under samme tag i disse lydte huse, så husker Sven
det ikke som et problem. Lejerne var rolige nok og måtte benytte køkkenet og haven, hvad de nu ikke
gjorde meget, og så spiste mange af rækkernes lejerne i et af Vængets andre huse ud mod Lauggårds Alle,
der fungerede som et pensionat.
Vores store interesse samler sig selvsagt om, hvordan her var den første tid, og hvordan husene så ud. Ja
allerførst var her jo ikke engang veje, der var bare en smule jord over en hel del brokker i for og baghave.
Hækkene var sat som skel forud for salg, men de var jo i knæhøjde. Der var en smal haveterrasse med
granrafter på siderne, dørene havde beklædningsbrædderne på tværs, træværk indendørs var malet
(vistnok standard farver i alle husene) men der var ikke tapetseret. Og nå øh ja træværkets farver kunne vi i
øvrigt bare gå ud og se i køkkenet – Sven har nemlig ikke ændret dem! Ligesom han i det hele taget er stolt
af at have holdt det meste, som det var. Og det må man sige – det er originalt inventar vel holdt!
Alle de første købere var unge par, Sven var faktisk bare 22 år. Men snart kom der en del børn til. Og
hjemmegående mødre skiftedes til at holde dem under opsyn rækkevist, han kan særligt huske, at Arne
Hermanns kone Ulla i nr. 36 var god til børnene. I deres eget tilfælde havde de i øvrigt også Jonnas familie i
byen til at passe børn, mens hun var på kontor.
Sven var den første, der havde bil - en arvet bil han havde med herud, men det er ikke den bil, han for ca. 5
år siden havde en alvorlig ulykke i på Gladsaxevej. Bilen blev totalsmadret. Sven måtte skæres ud, men
nogen må have holdt hånen over ham, for han slap med skrækken.
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Sven der nu er 85, har lidt bøvl med bentøjet og er derfor glad for sit originale køkken, hvor det hele kan
nås fra én stol. Han har sin kæreste Lissie, som bor i Lyngby, hende er han tit hos og hun er tit her. De har
rejst meget ligesom han har holdt meget af at rejse i hele sit liv.
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60’erne - Små ændringer
Bare fem år efter LV nr. 4 blev solgt første gang gav de første ejere stafetten videre, for det er i 1962 at
Børge og Birgit Andersen overtager huset – det er deres første huskøb og det bliver deres hjem de
(foreløbigt) næste 56 år.
Da vi bliver budt ind i Børge og Birgits hjem, sætter vi os ud i spisekrogen (sådan hedder rummet ved siden
af køkkenet på de oprindelige tegninger). Døren mellem køkkenet og spisekrogen er ganske vist taget af,
men ellers er dette den oprindelige ruminddeling og indretning. Da vi sætter os til rette ved småkager og
kaffe, slår den tanke ned i den yngste af interviewerne: hvor velproportioneret den oprindelige
rumopdeling dog er! Var det måske alligevel en fejl, når så mange af os andre rev den væg ned og dannede
det nu obligatoriske køkken-alrum? Det føles i hvert fald virkelig rart at sidde i denne spisekrog, der slutter
sig om en. Når man ser rundt i huset, bemærker man at det meste af huset er uændret, - og man får
fornemmelsen af at Børge og Birgit i dette hus værdsætter, hvad de har ’fået’ og passet godt på det.
Inden de flyttede hertil boede de begge til leje mens Birgit arbejde på Seruminstituttet og Børge som
Maskinmester for staten på Slotsholmen. Der var egentlig tilknyttet en bolig til Børges arbejde i indre by,
men Birgit var fra sin opvækst i Holte vant til grønt mellem husene. Børge var dog bundet af at købe hus så
nær sit arbejde, at han kunne komme hurtigt derind, når han havde tilkaldevagter (én i huset skulle være
nær telefonen som jo havde ledning). Så Søborg var altså både inden for pligternes rækkevidde og indfriede
samtidig kravene til lys og grønt. Og at her var endnu grønnere dengang vidner et minde fra deres første
husbesigtigelser, hvor høje Gladsaxe endnu henlå som kornmarker. Børge er nu heller ikke storbyboer af
natur, det røber hans Randrusianske dialekt.
Prisen på 138.000kr inkl. garage er naturligvis et lavt beløb i dag, men når man tænker på, at prisen bare
fem år forinden var 85.300 kr., så er det alligevel en markant prisstigning, og Børge og Birgit var da også
nødt til at ty til lejere (hvilket på dette tidspunkt endnu var normalen) for at få det til at hænge sammen. De
udlejede værelset mod vejen, først til en mand der var noget drikfældigt og meget rygende, senere til en
sympatisk ungarer, der havde forladt landet efter annekteringen i 56. Man delte køkken og bad med
lejerne, men det var en blandet fornøjelse ind imellem og en lettelse sidenhen at kunne klare sig uden.
Deres økonomiske forhold tillod heller ikke bil i begyndelsen, men fire motoriserede hjul havde de nu i
garagen – Børge en NSU og Birgit en Scooter.
De økonomisk trangere tider skal forstås på den baggrund, at det endnu var normalt med bare én
forsørger. Også Birgit blev således hjemmegående, da de flyttede hertil og blev gift, så hun passede hjem
og de to sønner, som kom i hhv. 64 og 67.
I 60erne var husene så småt begyndt at vise de første skavanker. Flere ejere havde således fået vand i
kældrene, som var trængt ind igennem vægge og gulv. Der var derfor flere, som måtte have murer til at
grave fundamenterne fri, så de kunne asfalteres. Og det er i denne periode de første beboere begyndte at
bygge små skure og garager på grunden – fx er garagen på LV 2 opført i 60’erne med forudgående
ansøgning hos kommunen, men det var ikke alle, der lige fik søgt først, og det var anledning til noget snak
for nybyggerierne fyldte jo op imellem de endnu lave vækster. De oprindelige raftehegn, som skilte
grundene ved terrasserne, var nu allerede medtagne, og desuden gjorde behovet for privatliv at man
enedes om at opføre murene – man var dog lidt uenig om højden, så den er nu rækkevist forskellig. Man
enedes også om en standart for udskiftning af dørene, de skulle nu være teak som det endnu ses i fx LV 36.
Affaldsbeholderne i zink var jo placeret i kælderskakten, og Børge mindes en pudsig problemstilling: da
kommunen endnu ikke havde nogen haveaffaldsordning, og havernes vækster støt voksede, blev der et
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problem med at komme af med det. Man kunne selvfølgelig putte lidt i dagrenovationen, men det slog ikke
til. Så Børge så sig nødsaget til at tage ’lidt’ med på cyklen og smide det i et buskads i mosen.

Børge stoppede at arbejde i 1998, og Birgit der senere i 70’erne vendte tilbage til aftenarbejde med
anretning til fester mv, trappede langsomt ud. Birgit har gået til badminton i 25 år og kommer stadig
sammen med en flok ’piger’, der har haft et fællesskab om dette og meget andet. Børge har gennem
ældresagen etableret en gruppe som spiller musik – Børge på mundharpe og Flemming fra nr. 20 spiller
indimellem guitar. For ca. 10 år siden skete der desværre det, at Birgits blev så dårligt seende, at hun ikke
kan genkende folk, førend de er helt tæt på hende.
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Indretning både i hus og have (70´erne)
I 1966 stod der en 16-årig spejderdreng på Maglegårds Alle og så på have og hus, Lauggårds Vænge 14, og
tænkte, at der ville han gerne bo engang. I 1977 fik Nellie og Mons mulighed for at købe netop denne matrikel
af hr. og fru Nielsen. De havde otte år tidligere købt huset for kr. 237.000,-. I mellemtiden var momsrefusion
på byggeri fjernet, og blandt andet derfor blev købsprisen i 1977 så kr. 590.000,-.
På vej over til aftenens interview ser vi de levende lys i køkkenvinduerne – et lys i hver, i høje lysestager.
Højtideligheden får én til at tænke på femte maj, men det er et syn, man ofte bliver mødt af, når man ser
derover. Varm modtagelse. Vi hænger jakkerne i entreen, hvor der også står et par padler og bliver så budt
ind i køkkenalrummet. I Mons’ og Nellies køkken er selve køkkenelementer og hvidevarer placeret under
vinduerne og langs syd væggen. Den gamle dør til gangen er bibeholdt, men gangskabet er sløjfet, således at
der opstår en ny spisekrog i hjørnet mellem gangdør og åbning mod stuen. Det er hyggeligt at sidde i det
hjørne, og der står god rødvin og nødder på bordet. Så ligger der også en lav mur af litteratur på bordets
yderkant med Søren Kierkegaard og Desmond Morris på toppen. Foto af voksen søn med familie på
køleskabslågen, en guitar i kasse under en stol og så selvfølgelig aber i lampen. Dem lar’ vi bare hænge lidt.
De havde kigget på rigtig mange huse uden at finde det rette, dette ugifte par. Mons ”indvandrede” som lille
dreng fra Østerbro til Søborg, og Nellie, som er vokset op i Buddinge, har kun været fraflyttet kommunen i et
enkelt år. De havde været skrevet op i køberkartotek i nogen tid, og da de endelig blev kontaktet om dette
hus, blev de overbevist om, at det var det rigtige for dem, - set i forhold til den gode strategiske placering
med hensyn til adgang til by, arbejde, mose, søer og skov.
Huset var i øvrigt velproportioneret med tre værelser uden skråvægge og en fuld kælder – foruden en have
af en passende størrelse. De fortæller, at de så mange muligheder i husets udformning. Dette skal ses i lyset
af Mons’ interesse for arkitektur. Han arbejder med indretning i sit arbejdsliv, er vokset op i et miljø præget
af interesse for design og kunsthåndværk blandt andet hos sin far, trædrejeren i Bredgade 36, som
samarbejdede med Kay Bojesen om blandt andet træ aben, som nu har fået en renæssance. Nellie startede
i 1976 som sygeplejerske og denne gerning er hun i skrivende stund ved at afslutte – ja, ved dette skrifts
udgivelse er hun faktisk stoppet.
De var altså ugifte disse to ny indflyttede. De fulgte tidens ånd med fløjlsbukser, træsko, grønne Musk-Ox
jakker og lyttede til alt fra Santana til Beatles. De valgte at blive gift i november 1979, før søn Niels blev født
i maj 80. Niels kommer i Vuggestuen på Gladsaxevej i gamle, slidte og upraktiske lokaler. Mons er her medlem
af forældrerådet og arbejder for bedre forhold. ”Gnisten” bliver resultatet.
Mons og Nellie, henholdsvis 27 og 24 år kom til Vænget fra de halvhøje højhuse i Høje Gladsaxe. Modsat
mange af Vængets øvrige kvindelige beboere var Nellie udearbejdende og Mons havde et spændende
indretningsjob med rejser i ind- og udland.
Så vidt de husker, var de nogle af de første, der rev væggen ned mellemkøkken og spisekrog. Når vi spørger
til hvilke ændringer, de i øvrigt foretog på adressen, så kommer det ikke som nogen overraskelse, at de straks
kastede sig over haven. Det er med slet skjult fortrydelse, de fortæller, at de straks – ved en fejl – gravede de
bedste roser op og forærede dem bort – det var ikke sket i dag! Så plantede de bambus, som gav mulighed
for læ og privathed, og ellers påbegyndte de den lange successive forandring af haven til den kreative
labyrint, den er i dag.
Når vi nu sidder med haveinteresserede, kan vi ikke lade være med at spørge til, hvordan Vænget tog sig ud,
da de flyttede ind, set med deres ”grønne” briller. Forhaver var endnu standarden i 70’erne i Vænget. Folk
havde få fliser ude foran – de store flisearealer kom til senere, hvilket jo skærer i havefolks hjerter, om end
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de godt forstår problematikken omkring parkering på deres egen vej. De mange drivhuse, der ses nu, er
kommet til i en senere bølge, - for eksempel fik de deres i 87. Staudebede var dengang meget dominerende,
som de også var det i deres egen have.
Mons var den første af de to til at melde sig til bestyrelsen, hvilket han gjorde kort efter indflytningen. Nellie
trådte ind i 2005 og var med til at starte traditionen med at holde vejfester og julegløggarrangementer. Vi
forstår, at dette med naboskab er af vigtighed. Da vi tidligere i interviewet talte om deres tid som lejere i
Høje Gladsaxe, fortalte Nellie med forundring, at de faktisk boede der i 2 år uden at kende de nærmeste
naboer. Det var først kort før fraflytningsdagen, de fandt ud af, hvem deres naboer var.
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Fra Jomfruburet til det røde hjem 24B (80´erne)
Der er faktisk stadig en rød væg i Kurt og Gittes stue. Væggen omkring stuevinduet er en træbeklædt
rødmalet væg. Vi snakker ikke sådan lyserød eller laksefarvet rød, nej vi snakker rød som i røde faner. Da de
overtog huset i 1981 var alle væggene i stueetagen denne røde farve og radiatorerne også. Kurt og Gitte
overtog nemlig huset fra en kommunist, der havde været i udbrud i kommunalt regi.
Da vi træder ind i stuen fra entreen, går vi langs ryggen på en stor hjørnesofa, der danner en passage som
ender ved døren til haven. Her står en stor mængde legesager til småbørn, der vidner om, at Kurt og Gitte
passer børnebørn en gang om ugen. Da vi er kommet omkring den store læderbetrukne sofa, og lader os
synke ned i den, skænker Gitte the og serverer hjemmebagt gulerodskage for at få de sidste gulerødder
brugt op, inden den forestående ferie til De Kanariske Øer (de rejser mindst to gange om året til de sydlige
lande). De har fået den ferie til en god pris ved at vente til det rette tidspunkt forstår vi.
Gitte var 23 og Kurt 26, da de flyttede ind i det røde hjem med deres første søn Frank på to år. De havde
umiddelbart forinden boet lige over for tanken i huset på hjørnet af Maglegårds Alle og Gladsaxevej. Det
unge par boede nemlig på første sal hos Gittes mor, som dér ernærede sig som dagplejemor i sit hjem. Da
de boede der, må de allerede have været et par i nogen tid, for når vi spørger, hvor de traf hinanden så er
svaret: Jomfruburet – et diskotek der lå på strøget med adgang under atten år. Gitte var under atten.
Kassebukser, diskodans, entre og én øl, Gitte og Kurt.
Så Gitte har trådt sine barnesko i Søborg. Hun var spejder her som barn og siden spejderleder i 20 år, og det
var på Søborg Møbelfabrik, at hun i 1975 startede som kontorelev. Siden bliver hun ligesom Kurt ansat i
KTAS, hvor hun stoppede i 2017, da det hed TDC. Kurt er fra Frederiksberg ikke langt fra Bispebuen, og efter
40 år i KTAS/TELEDanmark/TDC har han nu et job som ATK operatør (automatisk trafik kontrol) for Vestegns
politi.
Kurt og Gitte søgte efter et hus nær Gittes mor, og de ville ikke bo til leje. Men der var ikke meget til salg i
kvarteret og udskiftningen var ikke stor i vores huse – fra 81-87 er der faktisk ingen udskiftning
overhovedet! Men Kurt fremviser den lille rubrik på husannoncen som dokumenterer prisen på 750.000,hvad Kurt syntes var for dyrt. Gitte fik ham dog til at se på det, og da Kurt fik presset prisen ned på 670.000
kr. så købte de til lån på 20% og pantebreve. Det var jo ’fattigfirserne’ med dens kartoffelkur mv, men de
synes ikke, de boede dyrt med 6.700 kr. om måneden, for Kurt og Gitte sætter tæring efter næring og lever
økonomisk fornuftigt. Lige bortset fra havemøblerne som blev leveret fra Daells Bolighus på
indflytningsdagen og fjernsynet til 7000 kr. (som både kunne vise Dallas og Dollars, mens de malede de
røde vægge over), så nøjedes de med brugte møbler, undgik afbetaling, studerede tilbudsaviserne,
ændrede ikke en masse i huset – ”hvorfor udskifte noget der fungerer?” Og så skulle den gæld i øvrigt
arbejdes væk: En arbejdsdag for Kurt startede således kl. fire, hvor han gik med aviser. Den sidste han
afleverede avis til var bageren på Kirstens Alle, som kvitterede med det daglige brød, der blev serveret til de
nysopvågne børn fik kl. 7. Derpå over til Gittes mor med ungerne (endnu en dreng i 1982 Morten) som
sparede dem for udgift til institution) og så en arbejdsdag på KTAS (som sparede dem for
telefonabonnement) med en masse overarbejde. Foruden dette stod Kurt i mange år for klipning af vores
tjørnehæk i bebyggelsen for 3000 kr. Så lånet blev hurtigt betalt ned.
Der var ikke mange børn i vores rækker da de flyttede ind, og der var ikke meget samliv og udveksling
mellem beboerne – ikke at Kurt og Gitte beklager at det var sådan, de havde selv meget at se til, og dertil
kom weekenderne i sommerhuset, de havde købt allerede inden de flyttede hertil. Kurt fortæller, at det er
noget forholdsvist nyt at vi overhovedet afholder bestyrelsesmøder i foreningen. Det var de samme folk,
som sad på posterne i evigheder. Ellers er det i firserne at carportene på Lauggårds Alle bliver opført.
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Ligeledes er det i firserne, at man finder en standard for overdækningerne over terrasserne. Således var det
Overgård i LA nr. 22B, som var den første til at lave udestue. Affaldet stod stadig under trappen i de
stativer, som nu bare er rykket ud på første parket.
Kurt og Gitte er nu dem, som har boet længst tid i LA-rækken, og de har ingen planer om fraflytning. Huset
har jo gode kvaliteter, selv om det er lidt lydt. Gitte fortæller således, at hun en dag drengene var små,
havde insisteret på, at den ene skulle tage sine sko på selv, hvad der udviklede sig til en af børnefamiliers
hverdagskampe. Da striden havde stået på et stykke tid og nået et vist niveau, var naboen kommet ind og
bedt om, at Gitte ikke kunne give ham dem på selv. Nå men tilbage til sagen: selv om de har sommerhuset,
bruger de nu haven meget - også til køkkenhave og tøjtørring – hvad der egentlig undrer dem at så få
benytter sig af.
Vi går fra interviewet med en god fornemmelse af at vores grundejerforening har den rette kasserer.
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90’erne husdyr, musik og cykler
Da vi skal interviewe beboerne i LV nr. 10, får vi den køligste modtagelse af samtlige under tilblivelsen af
dette jubilæumsskrift. Det er ganske vist bare et enkelt medlem husstanden, men alligevel. Søvnigt løfter
hun hovedet, så misser hun lidt med øjnene og så sover hun ellers uanfægtet igennem hele seancen i sin
stol, som hun overtog fra den tidligere kat Felix, da denne blev kørt over på ’Dødens Landevej’!
Vi lader os ikke slå ud, men slår os ned i den ene af de to ens sofaer, som er grupperet om et bord foran
stuevinduet. Kirsten byder på the. Peter (egentlig Jens Peter) har en del sene arbejdsdage, så vi mødes, da
mørket har lagt sig over vores vænge, hvor vinden suser på en råkold aften. Da vi alligevel ikke kan se haven
uden for vinduet, sætter vi os i den sofa, der har ryggen til. Kirsten og Peter sætter sig i den anden, som er
placeret centralt i forhold til et meget veludstyret stereoanlæg, der med sine voluminøse højttalere,
pladespiller og andet gear fra Danmarks HiFi Klub vidner om, at nogen i huset her spidser ører med jævne
mellemrum. Mens vi finder udstyret frem, snakker vi om de to to-pers Maria Stoubysofaer og deres gode
siddekomfort. Kirsten kan godt lide kombinationen af kvalitet, og at de ikke er møbelklassikere – og så
hævder hun, at man sagtens kan sove til middag på dem! Hmmm
Huset har været Kirstens og Peters hjem siden august 1990, hvor de flyttede ind med hhv. 30 og 32 år på
bagen. Hun er opvokset på Hagavej i Søborg. Peter er fra Århus. Lauggårds Vænge blev deres første fælles
hjem, og de flyttede den gang fra deres respektive boliger på Tagensvej og Amager. Kirsten havde da været
ansat et par år i DSB som it-udvikler, et job hun stadig har. Peter har siden 2008 været ansat i
arbejdstilsynet på Østerbro.
Da de i 1990 så på hus, ledte de dels efter et rækkehus eller dobbelthus, hvor man boede sammen med
nogen. Et andet ønske var overkommelig transportafstand i forhold til arbejde – helst cykelafstand. Vænget
her opfyldte disse kriterier og havde desuden en god placering med mosen inden for rækkevidde for folk,
der godt kan lide at gå. Cykling og vandring …. mere om det senere.
Mht. finansieringen af købet til 790000 inkl. garage var lånemulighederne gunstige de år. Selvom det endte
med et 20- årigt lån for deres eget vedkommende til 9-10%, kan Kirsten huske, at de også fik muligheden
for et 30-årigt lån. Det var noget nyt.
Vi kan konstatere, at der i slutfirserne og halvfemserne var nogen udskiftning i vænget (hvor
aldersgennemsnittet dog endnu var højt). Således havde Kirsten og Perter f.eks. hele tre huse at vælge
imellem. LV nr. 20. købte Flemming og Bodil senere samme år, og desuden var LV 34 også til salg. Når
valget netop faldt på LV. Nr. 10, skyldtes det, at her var køkkenet moderniseret med væg mellem køkken og
spisekrog fjernet. Desuden var kælderen indrettet som bolig med eget toilet, fordi den forudgående ejer
havde benyttet den til udlejning. Der var grøn vinyl med mønster på gulvet i køkkenalrummet, men de fik
en jurist (Kirstens far!) til at lægge et nyt. Et par andre 70’er tegn, de skaffede sig af med, var bambusserne i
haven, som JP gravede væk pr håndkraft, og så måtte de senere fjerne et par store skyggende træer foran
huset. Huset var ellers pænt om end gelænderet på trappen mellem stue og 1. sal var savet af. Senere
udskiftede de også de originale koblede ruder og dørene i huset, ligesom omfugning og udskiftning af
tagrender blev en nødvendighed.
Sådan er altså de ydre rammer de næste godt ti år. Men i starten af nullerne bliver familien ’fuldtallig’. I
2001 og 2004 adopterer de hhv. Lili og Morten. Vi hører da også ganske rigtigt Lilli under interviewet
oppefra - for når døren går op strømmer der AC/DC ud. JP ser stolt ud, da han siger, de har taget
musikinteressen til sig. Både Lili og Morten har gået på Grønnemose Skole, men nu går Morten på GXU
(Gladsaxe 10. klasse og ungdomsskole) og spiller desuden i forsvaret i Gladsaxe Hero. – Familien spillede
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ganske vist fodbold i haven nogle år, men alle der har set hvor meget haverne skråner i den række, forstår
nødvendigheden af at starte i klub. Lili går på HTX. Hun har efter mange år som midtbanedirigent I Høje
Gladsaxe Idrætsklub hængt fodboldstøvlerne op og dyrker nu fitness og så har hun sandelig haft Gitte LV.
Nr. 24A, som spejderleder. Noget af forældrenes trang til at røre sig synes således at være gået i arv.
Kirsten og Peter holder nemlig temmelig meget af vandring og cykling. Adskillige ferier er således gået til
Nordiske lande og meget på Samsø, men også syden har de indtaget. Der er faktisk tale om lidt af en
cykelfetish i denne familie, hvor de tre cykler pr familiemedlem har fortrængt bilen fra dens retmæssige
plads i garagen: tourcykler, stationscykler, sommercykler, vintercykler mv.
Kirsten og Peter mener ikke, man kendte hinanden så godt imellem rækkerne den gang i 90’erne, og
tillægger havedagene, vejfesten og hækkeklipning en afgørende rolle for at kendskabet nu er blevet større.
I deres egen række betød udskiftningen af taget også en del møder om den store beslutning - den
udskiftning blev i øvrigt en realitet først i nullerne.
I nabolaget kunne man endnu handle i butikken i det lille bindingsværkshus på Maglegårds alle og hos
bageren på hjørnet af Kirstens alle (men brødet smagte af gær), men butikkerne på Gladsaxevej er lukkede
bortset fra den kolonialhandel, der nu er Julias kiosk.
Ved interviewets afslutning lister vi atter forbi katten Mille, som nu ikke engang løfter hovedet. Til afsked
vifter hun blot med det ene øre, som skal hun lige vifte det rent for sludder og snak. Jamen så hej hej Mille.
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Vildnis og åbenhed - fra 70´erne og tilbage i 2000
Interviewet med Charlotte og Martin finder sted om spisebordet i rummet mod haven. Der er ganske vist et
bord midt i køkkenet også, men det er optaget af elleve fodboldspillere, som det jo forholder sig med de
fleste fodboldborde. Her dyster familien om opvasken, og der er netop fire i husstanden til at håndtere
målmandsstanger, forsvar, midtbane og angreb. Det er foruden Charlotte og Martin teenagerne Sebastian
og Sofia. Med et bordfodboldbord på denne centrale plads, kommer det ikke som en overraskelse, at
Charlotte ved interviewets afslutning skal til yoga, og at hun og Martin traf hinanden i en sportshal – de har
sport på hjernen i det hjem - Martin mest til tennis og dykning, Charlotte yoga og badminton og
fællessporten er paddel (vi tager deres forklaring om en art mexicansk mix af tennis og squash for gode
varer).
Charlotte og Martin flyttede ind i 2000 og skal derfor være vores kilde til nullerne. Men det, de overtager,
er ikke bare et eller andet tilfældigt hus i vænget, det er Martins barndomshjem. Derfor samler en del af
samtalen sig også om hans opvækst i 70’erne.
I 2000 sker der det ulykkelige, at Martins mor dør, og de får derfor muligheden for at overtage huset,
hvilket kommer midt i deres planer om at flytte fra Nørrebro, hvor de netop var ved at sælge lejlighed.
Charlotte især så kvaliteterne i området som opvækst for børnene – Sofie var på vej og Sebastian bare 2år.
Huset er praktisk med nogle gode kvadratmeter.
Men Martin, som drømte om Stillehavsøerne, skulle lige omstille sig til ligefrem at flytte tilbage til start
uden at indkassere palmesuset – men sådan gik det. Kompensationen blev mange hyppige rejser siden hen
– hvis der er noget der optager dem lige så meget som sport, er det nemlig rejser.
Charlotte, som er fra helt fra Bagsværd, har siden 2004 arbejdet i Lærernes Pension som ansvarlig for
medlemskommunikation og Martin i Novo, hvor han er uddannet som industrioperatør. Sebastian er på
den anden side af gymnasiet og arbejder i Irma i sit sabbatår, Sofia gør sig i 1g. Derudover bor der også 2
hunde i huset – Sally og Karla.
Da de flyttede hertil, overtog de huset sådan ca. som det oprindeligt var indrettet. De husker kvarteret som
lidt af et sølvbryllupskvarter, hvor mange af haverne havde vokset sig vilde, i deres egen have måtte de
skille sig af med et træ, der var ved at æde sig ind på nabogrunden, hvor den også havde smidt livstruende
store grene. Der var også bambus i haven som jo var en modeting i 70’erne. Der var ikke meget udskiftning i
husene, men folk var begyndt at ændre i boligerne. Mange havde fjernet væg mellem køkken og
spisekammer, og de selv fik ikke bare fjernet den, men også den mellem køkkenet/spisekammeret og stuen
med en understøttende bjælke. Denne nyerhvervede åbenhed i indretningen sætter de stor pris på, så man
i køkkenet er en del af samværet med børnene.
Men meget havde ændret sig siden Martin boede her i 70’erne. De hjemmegående husmødre, vi hørte
omtalt i de første interviews, var der stadig mange af, så derfor var der mange børn i kvarteret. Martins
egne børn derimod gik i institution, og så var gennemsnitsalderen jo steget markant. Sebastian og Sofia
voksede derfor op med øjnene rettet ud af kvarteret i højere grad end ham selv. Selv kom han meget rundt
i kvarteret på tværs af hækkene. Børnene i de gule huse (Kallerupgård) var nogle farlige nogle. Der var en
historie med stenkast over hækken. Men også at man spillede fodbold med hinanden på tværs.
Og det lyder meget halvfjerdseragtigt, når Martin beskriver det meget imødekommende par, Liv og Per, I
hvis puderum i kælderen (Liv var afspændingspædagog), gadens børn bare kunne lege – de var meget
fordomsfri, fodformede, økologiske, og deres hjem var et fristed for børn og unge. Det var nu ikke fordi
1970’erne i rækkerne var det rene flip. Martin husker det grundlæggende som borgerligt, men der var et
14

opbrud i normerne. Fx var de hjemmegående mødre ofte sammen og hyggede sig, når mændene var på
arbejde, og når mændene kom hjem, deltog disse også, og det blev tæt og nogle gange for tæt til, at det var
rigtigt godt. Martin husker det som om beboersammensætningen dengang var lidt mere blandet mht. hvad
man ernærede sig med – bagere, DSB-ansatte mm. I dag er både uddannelser og indkomster ændret og
øget.
Martins forældre havde i flere omgange lejere boende, og de delte både badeværelse og køkken. Der
boede bl.a. i en periode en ægypter i det store værelse. Han lavede eksotisk mad og brugte Mange
spændende krydderier. Martins mor og far var unge (ca. 27), da Martins farfar købte huset til dem i 1970.
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Sidste hus i rækken af hjem (10´erne)
Det er husets mindstemand Johan, der åbner døren for os, da vi ringer på. Han har en legeaftale med en
pige fra børnehaven overfor, og de forsvinder hurtigt ud i haven til den nye trampolin. Ea, den store pige,
der går i første på Grønnemose Skole, kommer ned ad trappen til os, men nysgerrigheden har sin kamp
med genertheden. Elise og Anders kommer til, og vi bliver budt ind i et meget lyst køkkenalrum, hvor den
længe ventede forårssol på denne 2.påskedag strømmer ind fra både øst og vest. Spisebordets placering
parallelt langs syd væggen gør det muligt at se lyset ’brænde’ i begge ender. Noget at drikke? Kaffe tak!
Hvilken kaffe da? De har sådan en lille brikkaffemaskine, der kan lave avancerede ting, og det siger vi ikke
nej til.
En dag i september 2011 sad de sammen med den forudgående ejer enkefru Overgård i den udestue, hun
og hendes mand som de første i rækken havde ladet bygge. Elise og Anders havde da afsluttet handelen,
som var endt med at de bød salgsprisen på 3.250.000kr. Elise kan huske, at udestuen var hyggeligt indrettet
og fik nogle ideer til indretning under snakken. De havde ellers et par gange været lige ved at blive husejer,
men havde tabt i nogle budrunder. Da de havde solgt Anders lejlighed på Nørrebro uden at have fundet det
nye idealhjem, boede de derfor midlertidigt ca. et år andetsteds i Søborg. Heldigvis var det lykkens gang
denne gang.
Anders kan huske lyden af intense fuglefløjt, da de kom hertil, det var en anden støj end på Nørrebro. Den
var han til gengæld blevet træt af. Elise var ikke nået at blive træt af bylivet, men der manglede privatliv
omkring familielivet, når de gik i den fælles gård. Men hvorfor så lige i dette hus i dette vænge? Jo Elises
søster bor i nærheden og Anders, der er fra Herlev, kendte områdets kvaliteter. De havde set på steder,
hvor der kun boede børnefamilier, men kunne godt lide aldersspredningen her. De havde kigget efter flere
rækkehuse for ’det er fedt med mennesker på begge sider – det gir en fornemmelse af tryghed’, og så var
lige netop 22b velholdt. Dog var de allerede ved købet ikke i tvivl om, at den oprindelige opdeling i
køkken/spisekammer måtte ændres til fordel for køkkenalrummet, men ellers var det primært overflader,
der skulle ordnes. Og det kastede de sig så over i den halvanden måned de havde i overlap. Anders kan
både fuldspartle og filte så bam bam bam, der var det nye hjem med nye vægge, nyt køkken, nedsænket
loft, blændet dør til gang og nu ikke længere ’Rottehullet’ i kælderen. Rottehullet var navnet på den
hjemmebar, der var i kælderen med cigarkassebeklædte vægge, køleskabe, stereoanlæg, engelske
lædersofaer, telefon, filmfremviser mv!
Elise og Anders adskiller sig fra de øvrige beboere vi har interviewet ved at være flyttet hertil i en senere
alder. Men det er jo det nye normale med vængets nye børnefamiliebølge. De adskiller sig derfor også ved,
at dette ikke er deres første huskøb. Anders havde allerede ejet et andet hjem og Elise to, hvoraf det ene
var i Norge. I de år, de skiftede bolig, var der stor bevægelse i priserne på boligmarkedet, hvad de selv
overordnet slap godt fra.
Elise kommer fra Thisted og flyttede først til København i 2007 efter en årrække i Norge. Hun er uddannet
eksportingeniør og har siden 2014 arbejdet som projektleder i Byggeri København - Københavns Kommune.
Anders er cand. merc. i logistik og innovation og er ansat i som Category Manager i Forsvarsministeriets
Materiel- & Indkøbsstyrelse … .nej det er ikke ham, der har købt de nye kampfly eller prutter prisen ned på
jetjagerspidser, men han sørger for, at Jensen er godt udrustet.
Da de flyttede hertil, havde de som sådan ikke de store forventninger til samvær, men vængets veje er jo et
legeområde for børnene, og selvom de flyttede ind i en periode, hvor der ikke var mange jævnaldrende for
Ea at lege med, så blev udskiftningen i 10’erne stor. Pludselig var der en del jævnaldrende børn i vænget.
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Og jævnaldrende børn er jo en let måde at lære de andre i vænget at kende på. Henimod midten af 10’erne
var de tre familier med børn i samme aldersgruppe, som også begyndte spise sammen nu og da. Senere
begyndte de også at fejre diverse højtider, f.eks. påskefrokosten aften inden dette interview i Anders og
Elises hjem. Ungerne leger, så der er en trafik ind og ud af huset. De voksne hygger sig med maden og
prøver at begribe og udrede verdenssituationen, og så synger de alt det de kan huske at synge – så der er
en trafik ind og ud af munden.
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Møde alle beboerne i bebyggelsen
Lauggårds Alle
Allan og Hanne LA 28: Det bedste ved at bo her er
fællesskabet, gode naboer.
Det bedste rum i huset er køkken-alrummet.

Kathe og Allan LA 26b: Det bedste ved at bo her er, at det
er tæt på byen, dejlig natur rundt om hjørnet, søde
naboer og engagement i foreningen.
Vores bedste rum er vores nye udestue.

Mads og Hanne LA 26a: Det bedste ved at bo her er, at
det er centralt i forhold til alt, de gode naboer og så
haven. Husets bedste rum er køkken-alrummet, men
Nithan synes det er stuen og internettet.
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Kurt og Gitte LA 24b: Se artikel side 10.

Lars LA 24a: Rejst – hus til salg

Martin og Charlotte LA 22a: Se artikel side 14.

Anders og Elise LA 22b: Se artikel side 16.
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Teis og Trine LA 20b: Det bedste ved at bo her er den
gode beliggenhed, den gode udnyttelse af 1. salen og så
prisen. Husets bedste rum er "badekaret", men haven
sættes der pris på.

Kasper og Karina LA20A: Det bedste ved at bo her er
beliggenheden, og så er det nogle charmerende
rækkehuse. Husets bedste rum er køkken og stue.
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Lauggårds Vænge – midterste række
Niels Jakob og Karen LV 36: Vi holder meget af den gode
balance mellem privatliv og samvær i vænget. Kan godt lide, at vi
er sammen men også, at vi kan være os selv. Det bedste rum i
huset er trappen - uden den havde det været besværligt at
komme op på første sal.

Mark og Anja LV 34: Det bedste ved at bo her er
beliggenheden ved mosen/naturen, Søborg Hovedgade og
så at der er lukket vej både for og baghave. Husets bedste
rum er køkken-alrummet.

Henrik og Annemarie LV 32: Det bedste ved at bo her er, at
det er centralt i forhold til alt: Naturen, strand, byen.
Husets bedste rum er under den overdækkede terrasse.
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Mikkel og Dorte LV 30: Det bedste ved at bo her er søde
naboer, Naturskønne omgivelser så tæt på København.
Vores bedste rum er køkken-alrummet.

Mette LV 28: Det bedste ved at bo her er at her er stille og
roligt og søde mennesker omkring. Det er tæt på byen.
Husets 1. sal har 3 gode værelser. Vores bedste rum er
køkkenet.

Hans Erik Andersen LV 26: Familien havde jo tradition for
at bo i rækkehus, så man skulle jo have et sted at bo. Det
bedste er, at det er et rummeligt hus med en god og tør
kælder med plads til alle bøgerne.
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Sven Fabricius LV 24: Se artikel side 4.

Christian-Peter og Mette Marie LV 22: Det bedste ved at
bo her er, at det er et super hyggeligt hus med god
planløsning, gode regulære rum på 1. salen. Husets bedste
rum er køkken-alrummet.

Karin og Flemming - LV 20: Det bedste ved at bo er, at der
er lys, sol og luft, her er ro. Her er gode regulære rum og vi
bruger meget værelserne på 1 salen.
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Lauggårds Vænge
Lisbeth og Caroline – LV 18: Jacob og Nicklas var ikke hjemme.
Lisbeth og Jacob har boet her siden 2006.

Marie og Anders med henholdsvis Malte og Lærke på armen LV 16: Her fotograferet i køkkenet. Marie, Anders og Malte har
boet her siden 2015.

Nellie og Moms - LV 14: Se artikel side 8.
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Jesper og Britt – LV 12: Fotograferet i husets nye køkken. Jesper
har boet her siden 1997

Jens Peter og Kirsten – LV 10: Se artikel side 12.

Karsten og Rikke – LV 8: Andreas og Sofie. Har boet her siden
2008. Foto fra forhaven.
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Birgitte og Jørgen – LV 6: Har boet her siden 1992. her er
billedet fra terrassen.

Børge og Birgit – LV 4: Se artikel side 6.

Ib og Lise – LV 2: Har boet her siden 1979 og her fotograferet i
forårets bedste rum.
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Billedet er tegnet af Käthe Buch Jensen LA 26b

Lauggårds Alle også kaldet L.A. eller Los Angeles
Lauggårds Vænge også kaldet L.V.

eller Las Vegas
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