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Forord

Alle kender Brøndby. Ude i verden tror man, at

Brøndby er et fodboldhold - hvad det jo også er,

men det er en helt anden historie!

Brøndby er en kommune på Københavns vest-

egn med en historie, der på 6n gang både er

lang og kort. Brøndbys navn nævnes allerede i år

1085 som et af de første landsbynavne, man

overhovedet kender til i Danmark. Men i de før-

ste mange århundreder boede her kun ganske få

mennesker - foruden heste, grise, køer og får.

Efter 2, Verdenskrig gik det pludselig stærkt.

Brøndby blev et af de steder, hvor storbyens vækst

fandt plads. Tusindvis flyttede fra små og utids-

svarende boliger i København herud til frisk luft
09 grønne omgivelser - og moderne lejligheder.

I 1950'erne fordobledes kommunens befolknings-

tal hved femte år.

Fra Regerrngens fond til fejring af åftusindskiftet

blev der sidste år dannet en saerlig pulje til støtte

for arbeldet med at kortlægge begrebet'dansk
identitet". Museer, arkiver og biblioteker blev in-

viteret til at iværksætte projekter, der skulle be-

lyse dette tema fra forskellige vrnkler. Da vi fik
opfordrlngen, besluttede vi naturligvis at være

med, Vores vinkel skulle være den helt lokale:

Hvad skete der, da alle tilflytterne kom hertil?

Hvordan oplevede de at skulle skabe sig en til-
værelse I en bt der først lige var blevet bygget?

Holdt tilflytterne fast ivaner og traditroner, de

havde med sag fra de stedet de kom?

Eller sagt med andre ord: Opstod der en sær-

lig Brøndby-identitet?

Vi spurgte borgerne og udskrev en konkurrence,

hvor vi efterlyste svar på disse spørgsmå|. Over-

raskende mange gav deres besyv med, og ud-

pluk af de bidrag vi fik, præsenteres i denne bog.

Det er interessant at læse om de kringlede veje,

der førte folk hertil. Ofte blev det Brøndby ved

en tilfældighed, men mange giver udtryk fot at

de nu ikke kunne drømme at flytte herfra.
Forstadskommunen har nogle kvalitetet der gør,

at man bliver boende. f4an er tæt på storbyens

muligheder og lige ved siden af skov og strand.

Flere skriver, at når børnene bliver voksne, flyt-
ter de ganske vrst hjemmefra, men de bliver i

Brøndby. 09 en del giver udtryk for trygheden

ved at bo i en kommune, der opn/lder behovene

for fritidstilbud og omsorg i den tredje alder.

God fornøjelse med læsningenl

Kjeld Rasmussen
Borgmester i Brøndby Kommune



Brøndby er basen, hvorfra
resten af verden kan undersøges
Marg it Rasmussen, Brønd byøster

Det er en dejlig søndag morgen midt i april. Jeg

er på vej ud af døren for at traene på Volden og i

Brøndbyskoven. Jeg skal ud og skabe nogle nye

minder og smile ved de erindringer, de mange

velkendte steder, jeg passerer, vækker vil lmed?

Jeg skal lige finde pulsuret i kommoden i gangen

og binde løbeskoene - så er jeg klar

Jeg er en ung quinde på 25 år, der deler en

skøn 2y2-værelses kvistlejlighed med min kære-

ste gennem l0 år. Vi har boet her i syv år og har

den mest farverige lejlighed, jeg har set, da jeg

elsker at male. Vi bor oven på det lille forretnings-

torv ved siden af Brøndbyøster Torv. Det er fre-

deligt kun at have 6n nabo, og vi er på god tale-

fod med både cykelsmeden, blomsterhandleren

og hilser jævnligt på bageren og købmanden. Et

rart lokalmiljø, hvor alle kender alle, med hvad

der dermed følger.

Jeg er født i Rødovre Centrum på en for laengst

nedlagt fødeklinik |9e før jul, mens radioen sprl-

lede Søren Banjomus, og min far kæmpede med

at blive ædru oven på den julefrokost, han måtte

forlade iutide. Jeg blev deres første og eneste

barn. De bragte mig hjem til en gammel bunga-

low med en masse gamle frugttræer i baghaven

i Hvidovre. Her boede leg så de første ni år af

mit liv l4in mor var sekreteer og arbejdede del-

tid. l.4in far var socialrådgiver og arbejdede både

hårdt med karriere og fagforeningsarbejde. Ivlin

mor flk vist nok af at passe det store gamle hus

alene, når min far var så meget væk. Vi begyndte

at se på huse og lejligheder

Da vi efter flere måneders søgen så et mindre

gult rækkehus i Brøndbyøster, fik jeg en underlig

følelse at at det var her jeg skulle bo. Ikke fordi

det var et specielt vidunderligt hus og haven var

et frimærke. For første gang gav jeg mit positive

samtygge. l4in mor elskede tanken om et ikke-

så-stort-og-nemt-at-vedligeholde hus. lvlin far gav

sig, og omkring 1. maj 1985 fl),ttede vi så ind.

Naboerne havde to piger, og den ene kom jeg til

at gå i klasse med.

Så på min første skoledag på Lindelundskolen

fulgtes jeg med naboens søde datter. Det var en

besynderlig oplevelse at træde ind i klasseværel-

set hos 3,a. Drengene måbede, da jeg trådte ind

og stod og hev mig lidt nervøst i min ene rotte-

hale. De havde troet, der kom en ny dreng. Pi-

gerne så lige så overraskede ud. Jeg blev nær-

mest overfaldet i første frikvarter. Det blev hur-

tigt klart for mig, at jeg ikke passede ind overho-

vedet. Der var en gruppe af populære piger, som

naboens datter prøvede at hive mig ind i, men

jeg var ikke smad nok og elendig til at sjippe...

Den anden gruppe af piger bestod af en sær

samling af to stille pakistanske søstre, en lille
tudemafie og så Gitte, der pillede bussemænd

og spiste dem. Drengene ignorerede mig først,

men da det viste sig at jeg var et helt år forude i

skolen og havde læst alle de bøger, de brugte,

blev jeg hurtigt døbt ,,fessor" af dem, og de kap-

pedes om at mobbe og banke mig.

så i 9. klasse skete der noget forunderligt.

Brøndbyøster skole var blevet lukket, og vi havde

fået en ny parallelklasse derfra, Pludselig var der

en køn lyshåret pige fra denne klasse, der stak

mig et kladdehaefte iet frikvarter Smilende læ

ste jeg hendes hilsen, og så brugte jeg, i stilti-

ende aftale med lærerne, al den kedelige ,,spild-

tid" på at skrive hilsner tilbage Lil Eva, som pigen

hed. Eva inviterede mig til sin 15 års fødselsdag

få dage senere. Jeg var lykkelig, og fandt det

vildt fascinerende at møde hendes fire år ældre

dykkerkammerater og kærestens venner. Evas

mor var ung og frisk, og der var masser af vin på

bordene. Jeg kom til af sidde i solskinnet ved

siden af Ricky, Evas kæreste. Til min store skræk

opdagede jeg, at der var kemi mellem os, og det

kløede i mine fingre efter at nusse ham i nakken.

Jeg gav stiltiende mig selv en opsang, ved at

tænke sådan om min nye bedste venindes kære-

ste. Jeg kastede mig i stedet i snak med Rickys

venner og blev kæreste med en sød n/r
En stor del af den sommer blev tilbragt hos

Eva iGillesager med hygge og pandekagefester.

Inspireret af dette samvær med så interessante

og sportsaktive venner, vendte jeg fuld af selvtil-

lid tilbage til Lindelund efter sommerferien. I ren

provokation meddeltejeg klassen, atjeg ville have

idræt til mit valgfag. Klassen måbede og med



god grund. Før var jeg en rigtig bogorm af vær-

ste klasse, der afskyede enhver form for mo-

tion. Jeg kunne ikke klare en meter ihverken

højde eller længdespring, og boldøje var en by i

Rusland.

Eva gik til sportsdykning om lørdagen i Brøndby

Ungdomsskole. De var kun to piger og 30 lækre

Fyre, fortalte hun. Hun påstod, at det var vildt

hård træning, og ikke noget for mig. leg var på

det tidspunkt bange for at få hovedet under vand

og kunne kun svømme lidt hundesvømning - men

en udfordring er en udfordring!

Jeg smiler nu, da ieg løber forbi Nørregård-

skolen på vej mod Volden. Det var her, jeg for

over 10 år siden meldte mig til sportsdykning i

ungdomsskolen og mødte Bill og Palle. De var to

seje, ældre mænd, der havde startet et dykker-

hold for Brøndbys mere hårde ungdom. Bill var

erhvervsdykker og fortalte de mest fascinerende

sørøverhistorier om dykning og havet. Palle var

politibetjent og den mere barske - dog med et

glimt iøjet. De kørte træningen hårdt og milita-

ristisk i svømmehallen med kondiræs, arm- og

mavebøjning. Fra kanten af bassinet høde man

dem råbe til sig - kom nu, mormor...du kan godt!

Jeg kæmpede en brav kamp mod mig selv 09

nåede endelig ned og røre bunden på 4 meters

dybde efter mange forsøq. Da jeg kom op til
overfladen, stod der 15 søde Fyre og heppede.

Næste mål blev at svømme 25 meter under van-

det. Efter træningen var der basser og sodavand.
Der var en times dykkerteoriundervisning 09 løb

i Brøndbyskoven inden eftermiddagstrænrngen i

svømmehallen med vandpolo eller undervands-
rugby.

Eva er i dag stadig en at mine bedste venin-
der, men det var lige ved at 9å galt... Eva var en

t

,,Det er herleg har ruit fugqelige h1em, hanr.jeg bor sammen med

Brondblborger ntr 0g måske i fremt)den, meti Jeg er dykker i nit
lyerte og nine drøt/rue r a/tid."

utrolig køn pige og havde flere tilbedere på en

gang. Det blev vist for meget for kæresten, og

jeg gik og trøstede hende i tre måneder, med

hvilken idiot han var og hørte om alle hans fejl.

Nede til dykning i svømmehallen havde jeg bare

det problem, at jeg var dybt tiltrukket af fjolset.

Jeg kunne ikke klare hans selvsikre attitude, men

der var kemi og et mentalt spil med ord mellem

os, som jeg aldrig havde oplevet før. Jeg gik i

byen med Eva og vores fælles venner og blev

gode venner med en ung mand. Vi talte godt

sammen, 09 jeg lovede at kigge forbi med en

madpakke til ham, en dag han spillede rollespil

hos Evas ekskæreste. Desværre missede vi hin-

anden, men jeg blev budt Inden for i det fine

parcelhus i Brøndbyøster. Kun ,,fjolset" var der,



da resten af sprllerne var gået hjem for at spise.

Lidt akavet talte vi på hans værelse. Pludselig

blev jeg ramt af en kuglepen. Undrende kiggede
jeg på dette umodne væsen. Endnu en kuglepen

ramte mig - og så en til. Fanden tog ved mig, og

før jeg fik teenkt, lå jeg på gulvet og sloges vildt

for sjov med utysket. Vi blev afbrudt af spillerne,

der kom tilbage og rødmende rejste jeg mig. leg
var utrolig flov at en næsten 15-årig moden, for-

nuftig pige som jeg kunne opfØe stg sådan. Jeg

havde dog en ide om hvor det bar hen..,10 år

senere smiler jeg til min kæreste hver morgen,

nårjeg vågner. Der er visse ting, som er for stærke

til at bekæmpe.

Jeg løber videre og tænker på, hvornår det bli-

ver min tur til at blive mor. Flere af vores barn-

domsvenner fra Brøndby har fået børn, men ieg
vil først have min uddannelse færdig. Jeg løber

ned fra Volden for at krydse Park Alle. Jeg kan

næsten se Rådhuset herfra. også med uddan-

nelse spiller Brøndby Kommune en vigtig rolle

for mig, Jeg er nemlig på revalidering.

Hvorfor? leg leeste til sygeplejerske, men fik

et knæk i ryggen og bækkenet under en praktik

for tre år siden. leg har problemer med

hypermobile led, og kunne ikke gå itre måneder

efter skaden. Jeg fik dog treenet mig op til at

kunne gå med min cykel som "rollatol'. Jeg fik

tilkendt for-revalidering, mens min sag blev be-

handlet. leg valgte at tage et Pc-kørekort hos

AOF i Brøndby Strand. Det lykkedes mig at treene

mig op til at cykle derud, med Bills motto ring-

ende i ørerne: ,,Du kan dobbelt så meget, som

du selv tror - og fem gange så meget som din

mor tror".

Jeg løber ind iBrøndbyskoven og mindes alle

de dejlige ture, jeg har gået her, med menne-

skår, jeg holder al Da jeg var lille, kaldte jeg den

,,skoven med den røde plef'. Det kom sig af, at

min farmor 09 farfar tog mig med på skovtur, og

der var malet røde pletter på traeerne til en

motionsrute. Siden hed den aldrig andet i vores

familie. lvlin elskede farmor lever endnu og bor i

Rødovre kun 10 minutter på cykel hjemmefra.

Hun er en frisk dame, så måske skulle jeg invi-

tere hende en tur med i skoven her til sommer...

leg løber smilende hjemad og grunder over

hvad Brøndby betyder for mig i dag. Det er'her
jeg har mit hyggelige hjem, hvor jeg bor sam-

men med den mand, jeg elsker. Del er her min

naermeste familie bor. Her træner jeg og 9år på

biblioteket. Det er Brøndby Kommune, der hjæl-

per mig med at få min drømmeuddannelse. Det

er her mine øjne blev åbnet for en helt anden

verden under havet,.,en verden så barsk og smuk,

at den tryllebinder 6n og ændrer ens selv-
opfattelse for evigt. leg er Brøndbyborger nu og

måske i fremtiden, men jeg er dykker I mit hjerte

og mine drømme for altid. Jeg behøver ikke at

lukke øjnene for at være næsten vægtløs idet
uklare, men forunderlige, grønlige vand. Jeg er

tilbage på vraget af skibet "Dannebroge" fra sla-

get om Køge Bugt, hvor vi kæmpede mod sven-

sken. leg er blandt spanter, der ligner ribben,

som de stikker op. Jeg ser murbrokker og knogler-

ester. Her er mønter fra 1400-tallet og glasflasker.

Jeg bliver forbavset, da min makker rækker mig

en rød stenbiderhan. leg griber den forsigtigt 09

studerer den nysgerrigt, før jeg nænsomt slipper

det forunderlige dyr fri, rystende af kulde i min

våddragt i det fem grader kølige vand. Langsomt

stiger jeg med min dykkermakker mod overfla-

den gennem det grønne vand, mens en del af 6n

ønsker at blive hernede for altid, leenges en an-

den del af 6n efter at komme op i gummibåden

til ens glade kammerater For at dele oplevelsen

meo oem.

At le til den mand man elsker og være høj af

livet. At sejle i næsten en meter høje bølger hjem

til Brøndby Havn til et varmt brusebad i Regina

l'laris. Endelig hjemme sætter jeg mig ved com-

puteren 09 prøver at nedfælde hvad Brøndby kom

til at betyde for mig i disse 16 år ... og forhå-

bentlig kommer til at betyde nogle gode år i frem-

tiden.

Brøndby er basen, hvorfra resten af verden kan

undersøges, erkendte jeg for nylig eller en uges

dykkerrejse til Rødehavet med kæresten, Brøndby

er hjemmel



Jeg iklæder mig Brøndby-identitet,
som var det min yndlingskjole
Jane Frandsen, Brøndby Strand

Da jeg kom til Brøndby, var jeg 12 år. Brøndby

var provinsen, vel nærmest ude på landet. Synes

jeg, der kom fra den larmende storby. Nærmere
hafadnaf \/actorhr^

På Vesterbro blev jeg født i 1959, og der le-

vede jeg og min familie omgivet aF bedsteforæl-

dfe 09 tanter og onkler med tilhørende kusiner.

l4ine bedsteforaeldre kom ind fra landet i deres

tidligste unge dage. De havde begge nær og fjern
familie istorbyen og de kunne ikke komme væk

fra landet hurtigt nok. De blev gift og opfostrede

to børn, som også fik børn, og alle blev vi bo-

ende isamme gade, så vi børn voksede op i

samme omgivelser som vore egne forældre. Et

miljø, der ikke havde forandret sig stoft siden

deres egen barndom/ungdom, udover skiftende

butiksejere eller butikslukninger. Som udviklin-
gen nu går. Byfornyelse var der længe imellem.

I dag, når jeg taler om gamle dage med mine

forældre, husker vi det samme ismejeri. Vi hu-

sker, som er vi jævnaldrende. Smørdritlerne,

brune maelkeflasker, slik i kræmmerhuse. Bage-

ren på samme hjørne, slagteren med savsmuld
på gulvet, og slikmutter med alle bolcheglassene

bag ruden. l.4in opveekst på Vesterbro husker jeg

som lykkelig.

lvlin far var udearbejdende, min mor arbejdede
periodevis og på deltid, men jeg har ingen tyde-
lige erindringer omkring en børneinstitution. Jeg

ved dog, at det blev afprøvet i en kot periode,

men ophøte af ukendte årsager, Jeg blev mest
passet af min mormor, min morfar var chauffør

med egen hyrevogn, og al leg foregik med gad-

ens andre børn hos hinanden, i baggården eller i

legegaden, som var en blændet sidegade indret-
tet med legeredskaber. Gaden var altid ryldt med

børn. De fleste mødre var hjemmegående, så der

var altid legekammerater.

Baggården bestod af beboerskure, halvtage til

cykler og tørrestativer, der altid var fyldt uanset

årstid. 09 så var der skraldespandene. Den lugt
husker jeg stadig - og rotterne. l4en dengang

var det en naturlig del, som ikke anfaegtede os

børn særlig meget.

I ejendommen var en vinhandel, der benyttede

baggården som opbevaringsplads til alle de store

vintønder. Det var spændende at rulle med de

store tønder, og prøve at gå på dem. Det var

strengt forbudt, men de har givet anledning til
mange cirkusopvisningef. Duften af vinen kan jeg

endnu frembringe, og i ubemærkede øjeblikke
fik vi spunsen skubbet ind, og kunne med en fin-
ger Få fat på et par dråber. Det smagte ikke seer-

lig godt, men gav os børn en fælles følelse af de

voksnes verden, og drengene løb rundt igården
og efterlignede de berusede stoddere på Eng-

have Plads.

Jeg husker dukke- og frisørlege på tæpper,

købmandslege under halvtagene og gemmelege

i lyskasserne. Kældernedgangene har huset man-

gen en prins og prinsesse, og loftsrurnmet var
perfekt til blindebuk og spøgelsesjagt. [4ange fed-

temadder er kastet ned til os, fordi vi ikke over-

holdt spisetiderne. Der foregik så meget leg, man

ikke ville gå glip at så al kommunikation foregik

med at kalde fra gården for at få mor til vinduet.

Jeg kan stadig huske den kalderemse vi brugte:

,,l4oar, kom lige til vinduet, det er NN der kalder

nede fra gården!"

Da jeg blev skolesøgende, kom jeg i en skole,

som på alle måder lignede den skole, som mine

forældre havde gået i. leg husker ikke den første

skoledag, og husker ikke min skolegang som en

sammenhængende erindring, men husker tingene

mere glimwis. På skolen boede pedellen med sin

familie, så der var altid opsyn, og pedellen havde

ligeså stor myndighed som inspektøren. Vi var i

hved fald hunderæd for ham. Lærerne blev til-
Lalt med hr., fru eller frøken, efterfulgt af efter-
navnet. Jeg husker skønskrift med fyldepen. Den-

gang skrev man med skråskrift. Ud af brunt pa-

pir lavede vi fine hylstre til pennen, som blev

opbevaret i klasselokalet i hver vores kasse, som

vi havde dekoreret flot efter bedste evne. Et år

skulle skolen udvides med en ekstra blok, som

blev indrettet med skolekøkken og en større gym-

nastiksa l. Samtidig blev klasseværelserne
restaureret, og jeg husker, vi var ellevilde, da vi

efter sommerferien så, at skolepultene var ud-

skiftet med rigtige borde og stole.



En skoledag foregik på

skolens område. Bag et
højt hegn. Alt er stort, når

man selv er lille, Pedellen

kendte skemaet, og åb-

nede først den aflåste port,

når en klasse havde fri, og

der blev holdt nøje opsyn.

Senere blev der udgang i

spisefrikvarteret for de

høje klasser, men de måtte

først gå, når madpakken

(som man fik på skolen

sammen med mælk) var

spist. Som man kan forstå,

blev der herefter fundet
mange af de forhadte
madpakker, gemt de mest

besynderlige steder. Hvert

år blev der afholdt en lille

ceremoni, når kastanie-

træet i skolegården satte

sine lys allerførste gang.

Det var et øjeblik alle så

frem til. I hver klasse blev

en time afsat til højtlæsning, og uddeling af ka-

rame er.

Skoledagene indeholdt typisk dansk med dik-

tater, staveord 09 højtlæsning. Regning med tal-

lære og regneopgaver. Og selvfølgelig andre ob-

ligatoriske fag såsom biologi geografi, gymna-

stik osv. Alle skoledage startede med morgen-

sang i klasserne, og kristendomskundskab var ob-

ligatorisk flere gange om ugen, I disse timer ter-
pede vi det Gamle og det Ny Testamente, og des-

uden havde vi systematisk gennemgang af sal-

mevers, som vi skulle kunne udenad. Timen blev

B
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løb på skøjter om vinteren.

Det var et sted, hvor mine

forældre også var kommet

som un9e, Dengang blev

der desuden afholdt uden-

dørs koncerter med dati-
dens populeere pop- o9

rockgrupper. Vi havde
Skydebanegården. En

kæmpe legeplads med et
rigtigt skib, vi kunne klatre

på. Desuden var der udlån

af alle mulige spændende

legeredskaber Som lidt
større barn kan jeg huske

klublivet i Vesterbros
Ungdomsgård eller i Politi-

ets Ungdomsklub. Det var

bare sagen. Vi kunne lave

the og bage, hvis vi ville, og

de voksne hjalp med reali-

sere vores kreative ideer så

vidt det var muligt. Klub-

berne havde åbent om ef-
termiddagen efter skoletid

Om aftenen var der åbent

,,1 Brøndby kan man /eue fra uugqe til grau uden at sky'te mi/1ø.

Man forbliuer i de samme zmgiuelser, ogføler stg hjemne hele

tiden. Med byen, skou ag strand znkring sig. Og lige meget huor

ntan befnder sig, genkender man omgire/serne 0g tzenneskene.'(

indledt med, at frøkenen tegnede en stor gryde

på den sorte tavle. l den skrev hun navnene på

dem, som ikke kunne dagens lektier. Navnene

stod på tavlen hele dagen, så de uforberedte ele-

ver rigtig kunne skamme sig. De dygtige elever

blev noteret med en stjerne ien sort bog, og når

man havde et uvist antal, flk man en belønning.

Typisk i form af et glansbillede, et bolche eller

frøkenen havde taget et af sine nedfaldsæbler

med.

Som barn synes jeg, der var masser af grønne

arealer. Vi legede i Enghaveparken, hvor vi også

indtil aftensmadstid.

for de store.

l4ed to voksne og tre børn blev pladsen efter-
hånden for trang ivores to-værelses lejlighed.

Mine foraeldre kunne teenke slg noget mere mo-

derne, Efter mange år med et toilet man skulle

bakke ind i, og bad som foregik ietager ikøk-
kenvasken med opvarmet vand fra gaskomfuret,

begyndte mine forældre at få øje for alt det nye

byggeri i provinsen, På ettidligere tidspunld havde

vi været på besøg hos min faster og onkel, som

var flyttet til Brøndbv Strand. De boede i den



,Jeg tror, al det netop er del, der giuer mig den serhge Brøndby-identint. At

bor,gerne og deres behou. Lluorledes Brøndb1 endrer sig /tele tiden, xted tiden, og

alltgeuel forbliuer genkendeltg 0g tryg."

nytilbyggede afdeling af N4aglegård. Jeg kan gen-

kalde nogle billeder af et byggeri med marker og

plantager omkring. Et øde og meget blæsende

sted med langt til købmanden, Enkelte gange var

vi i biografen. Det var ikke en biograf, som den

jeg var vant til på Sønder Boulevard med kæmpe

lærred og plysklapstole. Vi gik ad en jordvej, et
pænt stykke vej, siger min hukommelse, indtil vi

nåede et forsamlingshus. I en sal med pindestole

så vi film på et lærred, der hang oppe på en

scene. Slikket havde vi med hjemmefra.

Jeg husker min benovelse over at lege på de

grønne plæner mellem blokkene. I storbyens
grønne oaser måtte græsset bestemt ikke
betrædes, og igaderne var der kun græsstrå

mellem brostenene. Pludselig, at kunne føle, og i

det hele taget udnytte det grønne, var vi kun

bekendt med på landet.

Mine forældre fulgte udviklingen i Brøndby

Strand, og en dag fik mine forældre nys om igang-

sættelsen af byg-

geriet Da ru p/
Resenlund. Det

var lej ligheder,

der ville dække

vores behov, De

vaf rer meger
dyrere end den

lille to-veerelses,

men til gengæld

var oer eget væ-

relse til alle, stort køkken med alt det nye i hårde

hvidevarer, kæmpe altan, og bedst af alt: Bade-

værelse. Vi kunne slet ikke forestille os at bade

hver eneste dag. I et badekar med så meget varmt

vand vi overhovedet gad at bruge. Det var virke-

liq fantastisk. Som ektra luksus var der oven i

købet et gæstetoilet! Det gjorde samtidig køen

mindre. Wauwl

Da de første blokke af Daruplund stod færdige,

kunne interesserede komme og besigtige vidun-

deret, og det gjorde vi så. Da vi stod i den store,

tomme lejlighed, føltes det som et palads. Aldrig

havde jeg set noget så stort. Al denne plads kun

til os. Jeg kendte absolut ingen, der boede i no-

get så stot, ikke i en lejlighed ihvertfald, I4an

kunne dårligtflnde rundt. Vi listede forsigtigt rundt
på de nylakerede gulve, som endnu klistrede og
gav en svuppende lyd. Rummene duftede af
maling og træ. Alt var så uberøft, så nyt, så uvir-

keligt. Hele tiden var der en der udbrød: ,,Narj,

hvor flof' eller,,narj, hvor smart".

Inden længe gik Jagten på at finde det bedste

værelse. Vi stod midt i rummet og drejede sagte

rundt, og kunne slet ikke begribe, at vi ville få så

meget plads helt alene. Et helt værelse kun til
mig. Vi havde ikke engang møbler at fl/lde i. Og

klædeskabet!.-. Havde vi overhovedet så meget

tøj? Da vi kiggede ud af vinduet, så vi lige ned på

en byggeplads, Der blev stadrg bygget flere
blokke, og laengere til den anden side stod et par

både helt og halvt opførte højhuse og nogle

kæmpekraner. Det var faktisk et stort mudderhul

med veje omkring. Langs plantagen løb en nylig

anlagt togbane, hvor arbejdsvogne susede frem

og tilbage. Fra altanen så man direkte over på

l.4aglegården. Det var det eneste, der virkede

bestandigt. Og gammelt i forhold til alt det nye

betonbyggeri.

Da vi kom tilbage til brostenene havde begej-

stringen lagt sig, for her hørte vi alligevel hjemme.

Her var legestederne og legekammeraterne. Ef-

ter grundige beregninger besluttede mine foræl-

dre alligevel at investere i en af de nye, dyre

lejligheder i Brøndby Strand, og idecember 1971

flyttede vi ind. Jeg husker ikke de nærmere om-

stændigheder omkring ud- og indflytning, men
jeg husker ensomheden. Dette var mit hjem fra

nu afl Ikke om en måned eller en uge, men fra

nøjagtig lige netop dette øjeblik. Langt fra ven-

nerne og ikke mindst mormor og morfar. Mine

søskende var anderledes. De var mindre og til-
passede srg hurtigt ved at finde legekammerater

allerede den før-

Snart var vi in-

stalleret, og plud-

selig skulle jeg

starte i en ny

skole. Langbjerg-

skolen stod nyop-

ført og h avde

modtaget elever I

nog le måneder.

Både nye (tilflytterne) og gamle, som var over-
flWet fra Strandskolen. Dagen oprandt, og jeg

mødtes med min kusine, som jeg var så heldig at

skulle gå i sarnme klasse med. Hun, som jo havde

boet i Brøndby Strand I mange år, var også den

eneste, som jeg overhovedet kendte, og hun ville



præsentere mig for den nye klasse, som allerede

var rystet godt sammen siden sornmerferien.

Vi neermede os skolen, Jeg kunne høre larmen

og så elever, der hang ud af vinduerne. Der var

et mylder både indenfor og udenfor - selv uden-

for skolens område. Jeg havde set skolen på ti-
der, hvor den stod tom, og allerede der var det
helt forkert, Den lignede slet, slet ikke min gamle

skole. Ingen spir, intet hegn og hvor var skole-

gården? Jeg husker min totale overraskelse, da

vi kom indenfor. Elever løb hujende rundt på 9an-
gene, alle døre til klasseværelserne stod på vid

gab, og der var ingen voksne at se i miles om-

kreds. Det var ren anarki. Alle burde da være

ude i frikvartererne, og dørene burde være låst.

Var de virkehg rkke bange for at blive opdaget?

Jeg kunne allerede se den sorte gryde for mit

btik,

I4in kusine lo: ,,På denne skole må man altså

gerne være inde, hvis man

hellere vil det". Klokken rin-
gede, og efterhånden blev

rummet fyldt op. Alle kig-
gede nysgerrigt, men ikke

særligt mange spu rgte.
Endelig kom leereren, Til al-

lersidstl Jeg var vant til, at

det var læreren, der ven-

tede på eleverne.,,Jeg hed

der Ole", sagde han, og

gav mig hånden. Han var

ung ligesom de nye lærere

på den gamle skole. Den

sædvanlige præsentation

blev gennemgået, og timen

kunne begynde. Jeg speku-

lerede stadig over, hvordan
jeg skulle komme i kontakt med ham, når jeg

ikke kendte hans efternavn. Efterhånden fandt
jeg ud af, at her var man på fornavn med læ-

rerne, Det var helt forkert, og laenge undgik jeg

lærerens opmærksornhed, selvom jeg havde det
svært i timen. Det var matematik, o9 det havde

Jeg aldrig lært, så det var ren volapyk. Heldrgvrs

var det også svært for andre.

lYere husker jeg ikke om min første skoledag,

udover frikvarteret. Da det ringede ud, blev pi-

gerne i klassen 09 strikkede eller spillede kort.

Drengene løb ud for at spille fodbold, Jeg un-

drede mig over, hvorfor de spillede på parkerings-

pladsen, indtil jeg grinende fik fodalt, at det altså

var skolegården. Det havde jeg aldrig forestillet

mig. Intet var lukket af til verdenen udenfor, og

der var heller ingen klasseopdeling af gården.

Det undrede mig for øvrigt også, hvor de store

klasser holdt til, indtil jeg fik oplyst, at jeg faktisk

selv gik i den øverste klasse. l4an havde valgt at

lade 6. klassetrin vaere det højeste. Grunden der-

for kender jeg ikke, men jeg husker min begej-

string over pludselig at være øverst i hierakiet.

Som tiden gik (det skete ret hurtigt) faldt jeg

naturligt til. Jeg blev taget imod med nysgerrig-

hed og forventning, og der var da osse visse for-

behold ved optagelsen ifællesskabet, men dem

indfriede jeg åbenbart. Jeg husker dog en vis af-

stand, da de efarede, at jeg boede på det sted,

som var skyld i, at den elskede plantage 09

yndlingslegestedet, var udryddet. Vi fandt hel-

digvis andre gode stedel og efterhånden føltes

det, som om jeg altrd havde boet i Brøndby

Strand. I hvert fald følte jeg mig totalt udenfor-

stående, når vi var på besøg hos familien i Kø-

benhavn. Nu var jeg ,,bonderøven", som kom på

besøg. Jeg udviklede mig i rivende fart og syn-

tes, de var gået i stå Inde i byen. De legede endnu.

Sjrppede, hoppede elastik eller spillede bold op

ad muren. Herude gik man sarnmen, og snak-

kede drenge og mode (forældrene klædte stadig

bybørnene på) 09 lod os se af dem, vi var forel-
sket i. Eller vi sad hos hinanden, og hørte den

nye musik, som vi dansede til i klubben om afte-

nen. I byen havde de slet ikke samme forhold til
drengene. For det meste legede man adskilt, el-

lers stod samværet iat lege drengene efter pi-

gerne. En sætning:,,De var heldigvis bare børn

så længe som muligt'har strejfet mit øre.

Klublivet var et kapitel for sig. Udbuddet be-

stod af Langbjerg- eller Søholtklubben. Senere

dukkede flere tilbud op. Efterhånden som par-

kerne blev færdige, opstod der lokaler trl mere

emneopdelte aktrviteter De første år blev der til-
med afholdt fester under deekket i Tybjergparken.

Det var for øvrigt der jeg fik mit første kys.



Noget andet, der var ganske anderledes end i

byen, var stisystemerne. Ingen biler at passe på.

Vr kunne færdes frit uden hele tiden at være op-

maerksom på fare. Kun cykler og enkelte knaller-

ter, Det gav idt problerner, når vi tog til byen, for

så glemte vi aldeles at passe på.

Jeg husker mine unge dage I Brøndby Strand,

som at være medlem af en stor familie, Store

som små. Næsten alie kendte hinanden om ikke

af navn, så i hvert fald af udseende. Vi deltog i

hinandens liv på godt og ondt. Enten direkte el-

Ier på afstand. Byen var ikke så stor, så ikke mange

ting kunne hemmeligholdes. Nogen kendte altid

til noget. l4uligheden for at gemme sig var tem-

melig ringe, for vi handlede og kom de samme

steder. Der var den nye købmand i Tybjergparken,

Brugsen på hjørnet af Strandskolevej og Strand-

boulevarden eller den lille konfektionsforretnrng

på hjørnet af Tjørnevangen. Derudover lå post-

huset overfor Brugsen samt kirken (altid omtalt

som Skuret) på modsatte side. Hvis vi havde yder

ligere behov rnåtte vi ned på Gammel Køge Lan-

devej. Der lå bageren med tilstødende brllard-

salon og den gamle købmand lige overfor. Se-

nere dukkede A-Z op i Ishøj. Det gav jo pludselig

uanede muligheder for anderledes rndkøb af ti-
dens trend indenfor ekvipering og brugsting.

Udbuddet på madvarer blev ligeledes udviddet

og gav stor konkurrence til Brugsen. De nye

indkøbsmuligheder indebar desværre, at hele

byen og omegn var klædt ens, og hjemmene ind-

rettet med de samme smarte brugsting. Det gav

et temmelig konFormt billede af brøndbyborgerne,

selv om vi unge syntes, det var fedt at være ens.

På Vesterbro kendte alle også hinanden, men det

var folk fra gaden, ikke en hel bydel, Desuden

blev sladder holdt vEek fra os børn, eller måske

var vr bare for små Lil aL opfatte der.
Meget forandrede sig da vi flyttede til ,,Stran-

den". l'4est til det bedre, synes jeg. Alting udvik-

lede sig hastigt, mig selv inklusive. I virkelighe-

den blev vi vel bare ældre. I\4an voksede bare op

sammen med byen og vennerne, og lagde ikke

stort mærke trl detal.lerne, Vi udnyttede dem bare,

fik et tilhørsforhold efterhånden, og pludselig bo-

ede vi en stor provinsby, og var selv blevet teen-

agere. Det var da bare tiden, som gav de mulig-

heder og synspunkter, siger mange. 1970'erne

og 1980'erne gav jo i sig selv spænding og ud-

vikling. l4en nej. Set med mine øjne har Brøndby

altid været fremsynet, Det kunne være gået galt

med de mange tiltag, men ved mindste modstand,

står vi trods alt sammen, Og det er netop det,

der er den specielle Brøndby ånd, Tingene bliver

prøvet af med fælles ansvar.

Ikke mange andre steder er der så mange fan

tastiske tilbud til borgerne, ung som gammel.

Byggeriet forskønnes og fornyes. Resultaterne er

der delte meninger om, men foretagsomheden

opleves dog konstant. I Brøndby kan man leve

fra vugge til grav uden at skifte mrljø. IVIan forbli-

ver ide samme omgivelser, og føler sig hjemme

hele tiden. l4ed byen, skov og strand omkring

Jisk bau/tfi, o,g dts ouer ainden, som d/tid ble:erJrejdtg ag



sig. Og lige meget hvor man befinder sig, gen-

kender man omgivelserne og menneskene. l.4an

involveres gennem sin egen og sine børns op-

vækt. Gennem forældremøder I skoler, Institu-

tioner og klubber. Gennem børnenes kammera-

tet deres forældre og familie, og til sidst børne-

nes børn. Cirklen forøges, og dermed øges tilhørs-

forholdet til bostedet. Det giver balance i hver-

dagen, at man er tryg og føler sig hjemme. Jeg

tror, at det netop er det, der grver mig den sær-

lige Brøndby-identitet. At vokse op sammen med

byen. Opleve tilvæksten, hvorledes byen former

sig efter borgerne og deres behov. Hvorledes

Brøndby ændrer sig hele tiden, med tiden, og

alligevel forbliver genkendelig og tryg.

Ved at se tilbage på min barndom hhv. på

Vesterbro og Brøndby Strand går det op for mig,

hvilket kulturchok det har været. Det har virkelig

krævet en kæmpestor tilpasningsevne, eller må-

ske har tolerancen for det fremmede blot været

større herude, Bl.a, var folk med anden etnisk

baggrund allerede dengang en almindelig del af

bybilledet. Det var de ikke i København. Det er

først kommet senere. Jeg har ingen klassebilleder

fra Vesterbro, hvorpå der er en eneste udlæn-

ding. Det har jeg til gengæld på det allerførste

fra Langbjergskolen. Alt har været fuldstændig

anderledes. En by skulle støbes, 09 jeg blev en

af støbeskeerne. leg har været med til at forme

netoD denne lille del ud af et helt land.

I dag tager ungdommen til København, Både

for at arbejde eller feste. Afstandene er heldigvis

blevet mindre, man er mere mobil, så i dag er

det ingen sag at tage frem og tilbage. Provinsen

er blevet en del af Storkøbenhavn, men alligevel

med landhgt præg.

I min ungdom syntes jeg virkelig, at udviklin

gen foregik i Brøndby Strand, og det føler jeg så

absolut endnu. I Brøndby møder jeg stadig skole-

kammeraterne og ungdomsvennerne. Vi har fulgt
hinanden hele tiden. Under uddannelse, da vi blev
gift og stiftede familie, l4åske er partneren fun-

det udenbys, men de er endt i Brøndby. Og ge

nerelt talt flytter man meget nødig herfra. Meget

få af mine ungdomsvenner er fl!,ttet fra Brøndby

Strand. lvlåske til en nabokommune, men heller

ikke længere. Indbyggerne har eller får ret hur-

tigt en helt speciel tilknytning til Brøndby. Vi kan

være fælles om noget uden at være fysisk til

stede. Det er svært at forklare, men jeg tror alli-
gevel fletallet nikker genkendende. leg priser

mig lykkelig, hver eneste gang jeg kommer hjem

inde fra byen. Lige så snart fødderne rører per-

ronen, n/lder jeg lungerne med frisk havluft, og

glædes over vinden, som altid blæser frejdigt og

fornyende herude i ,.provinsen". Det kan ikke

charmere de inkarnerede byfolk, som synes, at

her altid er stormfuldt og koldt.

I dag har mine børn selv fået børn, og de kunne

ikke drømme om at opforstre deres børn på sten-

broen. Det er her det sner, Hvis de skal flltte fra

Brøndby eller omegn nogensinde, bliver det endnu

længere ud på landet, hvor de også har mulig-

hed for at forme et stykke af Danmark.

Min personlighed er et produkt af hele min

opvækt på både godt og ondt, men min identi-

tet udspringer af samhørigheden, over at have

skabt noget i fællesskab. Den trygge genkendelig-

hed, den selvfølgelige ejerfornemmelse og det
intuitive forsvar, og når jeg skal i byen, iklæder
jeg mig Brøndby-identitet, som var det min

yndlingskjole.



Nomade i København og omegn
Esther Cenker, Brøndby Strand

Jeg er født i 1928 i København. f4ine forældre

boede på Garderhusarkasernen på Østerbro. Et

svagt billede toner frem med en dejlig sandkasse

og nogle kommanderende stemmer i det fjerne.

Som militærperson - min far var militærmusiker

- blev man foflyttet. Vi kom til Tønder, Vi flk en

dejlig stor lys lejlighed. Fra den husker jeg kun

en stor korridor, naermest en hall, et stort lyst

soveværelse og et mørkt toilet. l4in faf og jeg

holdt meget af Tønder, og så lille jeg end var,

husker jeg stadig turene ud i marsken og digerne

og fisketurene ved Vidåen, festlighederne iMø-
geltønder og gyderne og karnapperne iTønder

by. Som enebarn blev jeg taget med allevegne.

Her blev grunden til min kærlighed til naturen

lagt.

I\4in mor trivedes ikke iTønder 09 mulighederne

for at leve af musikken ien så lille by var ikke

store. Dedor drog vi tilbage til København. De

fandt en helt nyopført toværelsers lejlighed i

Elbagade på Amager. Fra mit synspunkt var det

ikke noget særligt. Den eneste legeplads var byg-

gepladsen ved siden af, og der måtte en lille pige

på fire år ikke være.

Økonomien måtte have bedret sig i det for-

løbne år, for pludselig flyttede vi til Jonas Liesvej

iSøborg. Igen en helt ny modeme treværelses

lejlighed, som knap var færdig - trappen var kun

en hønsestige. Det var en meget charmerende

kvistlejlighed med skrå vægge og en dejlig ud-

sigt til det omkringliggende villakvarter - ja vi

kunne se helt ind til København og om somme-

ren ryrværkeriet iTivoli. For mig var det aller-

bedste en dejlig legeplads med sandkasse og

gynger og græs omkring - alt omgærdet af ha-

ver. Her blev vi så ca, 18 måneder. Det var trods

alt for langt fra centrum, hvor min far for det

meste havde sin musik og andet arbejde.

Vi er nu nået til 1935 og det var stadig svært

at få fast arbejde. Jeg var begyndt i skolen. ca.

et år senere fik min far stilling som vicevæft på

Nordre Fasanvej. Det var sikkert et godt job. Der

høte en treethalvweerelses lejlighed med kak-

kelovn til som tjenestebolig. leg fik for første gang

mit eget værelse - et smalt kammer med min

seng, en puf til legetøj, et bord med stol ved

vinduet. lulere var der ikke plads til, men det var

helt mit eget. Nye kammerater, ny gård helt uden

legeplads, men om vinteren byggede vi snehuler,

som vi sad ipå mørke vintereftermiddage med

stearinlys 09 havde det bare så godt, Om foråret

havde vi sanglege, vi sjippede og hinkede og læde

at køre på cykel - plads var der nemlig nok af i

gården, bare ingen faciliteter.

N4en min far var ikke vicevært, han var musi-

ker, så det gik ikke rigtigt. så teltpælene blev

rykket op endnu en gang. Ud til Vanløse i noget

dyrt og moderne med alle bekvemmeligheder og

forkromet badeværelse - 92 kr pr. måned.

Den korte lid (ca. 1 år) står tor mig, som en

meget varm, lys 09 dejlig tid. Men den skulle

ikke vare ved. Måske var pengene atter blevet

små, for vi flyttede tilbage til Valby i samme karre

som tidligere. Pris pr. måned 76 kr. lvlen det skulle

heller ikke vare. Få måneder efter døde min far

og mor stod alene med mig. Hun måtte starte på

en frisk. Det blev til, at hun bestyrede en Schous

Sæbeforretning. 14en da den lå iStockholmsgade,

den mest fornemme gade i København, var par-

fumeriet den bærende del af forretningen, Til

butikken høfte en treværelsers lejlighed med cen-

tralvarme og toilet i gården. Det var ikke et das,

for der var treek og slip. l4en i de strenge vintre,

vi havde dengang, frøs rørene til is iflere måne-

der. Så måtte vi gå på Østbanegården, som Øster-

poft hed dengang og forrette det store. Her var

ingen kammerater, ingen legeplads - kun en lille

gård som næsten var min egen.

Da krigen kom, blev det svært at skaffe varer

og dermed en omsætning vi kunne leve af, Bu-

tikken blev opgivet i 1942, og så var det lykken

at vi lige nåede at få en moderne toværelses lej-

lighed på Amager, for ganske kort efter blev der

boligmangel. Nu nærmede jeg mig konfirmations-

alderen, så pyt med at der ikke var nogen lege-

plads, Her boede og arbejdede jeg indtil min mor

døde og jeg giftede mig i 1950,

14in mand havde en fem-vaerelses herskabs-

lejlighed iTuresensgade i København K med kak-

kelovn, iskoldt køkken og pigekammer ude bag

ved køkkenet. Man skulle helt hen til vinduet for

at kunne kigge op til himmelen. Den var trods alt

hyggelig, især om vinteren hvor man ailigevel

lukkede omverdenen ude med smukke gardiner

og den levende ild ikakkelovnen havde bestemt

også sin charme.



,,I'i endta i h u.ret, Tranumparken 7. Inden der uar

,qiief 10 ninttlter sogde./tq: "Her ill./eg lto!"

lvlen her skulle jeg heller ikke blive for evigt. I
7964 døde min mand, og 3 år senere fandt jeg

en charmerende moderne trev;erelses kvistlej-
Iighed på Kastelsvej på Østerbro med grønne

træer udenfor vrnduerne og fuglekvidder itag-
renden samt åben himmel, Pris 250 kr. pr: må-

ned. Den var ganske vist lidt kølig

om vrnteren, da man ikke var dyg-

tig nok til at isolere dengang, så

der kom ekstra varmereg ninger,

som skulle betales om sommerenl

En kronisk sygdom indhentede

mig, 09 alle mine venner fortalte
mig, at jeg ikke kunne blive bo-

ende. Jeg ville ikke blive ved med

at kunne gå på femte sal. De havde

Jo nok ret, men jeg elskede min

kvist, en fin snobbeadresse - jeg

parkerede ved srden aF en fløde-

farvet Rolls Roys, og alt kunne nås

med bussen inden for 15 minutter.

Gode råd var dyre. Jeg så på lej

ligheder, rækkehuse nyt o9 gam-

melt men intet behagede mig. Hus-

lelerne var tåmhøje og jeg syntes

ikke, at jeg fik noget for den merpris, jeg skulle

betale. Med min nomadebaggrund var leg meget

kritisk. Det skulle vaere noget særlig[ - det måtte
geme vaere noget pioneragtrgt eller på anden

måde spændende.

Jeg havde en veninde, der påstod, at med de

krav jeg stillede, burde jeg tage ud og se på

Brøndby Strand Planen. Nej, nej, det havde man
jo hørt så meget dårligt om - nej tak. Så jeg

ledte videre. Så en søndag var jeg sammen med

en anden veninde kommet til Avedøre, som hel

ler ikke duede. Når vi nu var så langt, kunne vi

lige så godt fortsætte til Brøndby Strand. Der var

vi så heldige, at der var åbent hus. Vi så på stue-

lejlighed med have, etagelellighed ilav-
bebyggelsen og endte thøjhuset, Tranumparken

7, Vist nok på B. etage, Inden der var gået 10

minutter sagde jeg: "HER VIL IEG BOI!"

Her var lejlgheden, som havde det hele. Alt
var gedrgent lavet, dejligt spisekøkken med

mange skabe, rummelig stue med stort vindue

ud mod Køge Bugt, badeværelse med kar, kæm-
pestor altan. Med truslen om en evt. invalide-

ring, var en toværelses lejlighed i højhuset med

elevator løsningen. Huslejen blev jo unægtelig
noget højere, den gik så fra 250 kr. på Østerbro

til 1650 kr. her. lYen jeg følte at jeg flk noget for
pengene o9 det føler jeg stadig efter 24 fu - den
længste tid, jeg nogen sinde har boet på et sted.

Da jeg flyttede ind, kunne man stadig spore

det pioneragtige, som jeg fra min bardom havde

holdt af: S-toget var ikke kommet, åbne marker
grænsede op til vor bagside, intet handelscenter,

kun en Brugs og en lille købmand i nogle af vore

afdelinger. Træerne på Esplanaden var endnu

tynde og synede rkke af meget. Gårdene var må-

ske lidt bare endnu, f4en legeplad-

serne var der, og sikke muligheder

for udfoldelse sammenlignet med

de steder, jeg havde beboet, som

bestemt rkke var de dårligste i vor

storby og omegn.

Som årene er gået er der kom-

met patina på Brøndby Strand. I
Brøndby Strand Parkerne har fami-

lierne i flere generationer af lyst og

ikke aF tvang slået rod og skiftet bo-

lig inden for bebyggelsen, alt efter
som familien vokser efterhånden
som børnene kommer til, og
skrumper ind igen, når børnene

skabte deres egne hjem.

Brøndby Strand ændrer sig stille

09 roligt og næsten ubemærket, for
vi er en aktiv del af vor tid og vort

samfund på godt og ondt. Tænk på kvarterløftet:
Hvilken chance at få, at kunne deltage aktivt i

udviklingen af vort eget område. Det var der ab-

solut ingen mulighed for, alle de mange steder
jeg har boet. Vi har stadig masser af himmel og

hav. Vi bor grønt i vor egen bebyggelse nær skov

og strand og kun 15 minuter til Københavns Cen-

trum, som man som gammel Københavner sta-

dig har et forhold til, om end det bliver mindre

for hvert år der går - Jo, jeg er blevet Brøndby

Strand-borger og flytter ikke frivilligt herfra.



Brønd byø*er før S-toget
Kirsten Christensen, Rødovre

lvline erindringer om Brøndbyøster går tilbage til

1951, hvor min mand og jeg fik en lejlighed i

Bredager. Vi kom fra København. Der byggedes

på livet løs ide år, så ilang tid lignede landska-

bet om husene en pløjemark, men omsider blev

der anlagt græsplæner, som dog ikke måtte be-

nyttes, 09 legepladser med sandkasser, vipper

09 gynger. Min veninde og jeg gik om sommeren

over på marken, hvor der græssede køer; der

kunne vore små børn lege, der

var endnu ingen S-tog, men en

bom, der lukkede ned, når et

motortog kørte forbi på vej

mod Roskilde. Der var fem små

forretninger, en fiskehandler,

en slagter, en købmand, en ba-

ger og en grønthandler og det

kunne dække vores behov.

Turen med barnevogn gik

næsten hver dag ned iden
gamle landsby. Der lå en

Brugs, så kunne man supplere

med varer, som de andre for-

retninger ikke havde. Det var

især om sommeren en dejlig

tur og man kendte efterhån-

den hvert et hus. I et af de gamle huse holdt

sygekassen til, så d6r tnllede man ned og betalte

kontingent hvert kvartal.

Til hver boligblok høde en vaskekælder med

en vasketromle, to træskyllekar og en centrifuge

og to tørrerum uden varme - om sommeren

heengte man vasketøj udendørs på tørrepladsen,

hvor man hængte sin egen tørresnor op. Efter-

som der boede 30 familier i blokken, var der kun

6n vaskedag til hver om måneden. Så der var

megen klawask i køkkenet, især da man fik børn

og bleerne var af stof, der skulle vaskes. De blev

så hængt ud på altanen på snore der hang lavt,

for de måtte ikke kunne ses udefra. Der var en

varmemester, der holdt justits med alt og alle.

Alle mødre var hjemmegående, så der var kun

6n børnehave, og den var forbeholdt børn af en-

lige mødre.

Da der ikke kørte S-tog til Brøndbyøster, var

der buskørsel til torvet en gang itimen, og ellers

kunne man stå af på Roskildevej ved

Brøndbyøstervej og så spadsere resten af vejen.

Først i 1953 indviedes S-banen til Brøndbyøster.

Der flredes med koks i det store fyr, der op-

varmede flere boligblokke, så en gang imellem

kom en vognfuld koks, der blev laesset af på plad-

sen ved ryret og børnene flokkedes selvfølgelig

om denne begivenhed. Engang var min lille pige

lige ved at ryge ned blandt koksene, da hun kom

for teet Då hullet til koksene. men en af mæn-

dene fik revet hende væk i sid-

ste øjeblik.

En gang om året gjorde jeg

hovedrent, så rullede vi gulv-

tæpperne sammen og bar dem

ned til bankestativerne om

morgenen, inden min mand

tog på arbejde. Jeg tog så fat

med teeppebankeren og gav

dem en omgang, børstede

dem bagefter og rullede dem

som regel selv op og lagde

dem på plads, inden min mand

kom hjem.

Det var forbudt at holde

hund, så hvis vi besøgte nogle,

der havde hund, blev vores

børn meget forskrækkede.

En vinter med streng frost, havde varme-

mesteren overrislet noget af legepladsen, så der

kom rs, som børnene måtte skøjte på. Det gjorde

stor lykke.



Hørte om Brøndby Strand i Jugoslavien
Lone Hansen, Brøndby Strand

For 14 år siden boede jeg, min mand og vores to

drenge på Østerbro ien lille lejlighed på Ven-

nemindevej. Lejligheden var kold og fugtig, ud-

lejeren var en rigtig bolighaj, der ikke ville gøre

noget ved lejligheden. Om vinteren varmede vi

iejligheden op med varmen fra komfuret i køkke-

net. Min yngste søn var bronkitis-barn, og kunne

ikke tåle at bo i lejligheden. Vi frøs om vinteren,

men om sommeren var lejligheden så varm, at

det var umuligt at holde det ud. lvlin mand og jeg

sov i stuen, og vores drenge havde hver sit væ-

relse, så pladsen var trang,

En sommer tog vi til Jugoslavien. D6r mødte vi

et kaert par, der fortalte, at de boede i Brøndby

Strand. Vi vidste ikke hvor Brøndby Stand lå, men

da vi kom hjem til Danmark igen, holdt vi forbin-

delsen ved lige. Vi blev inviteret ud til vores ven-

ner en dejlig sommerdag. Vi faldt straks for
Brøndby Strand, hvor der netop var det, vi suk-

kede efter: Strand, skov og marker. Hvor heste

gik og greessede, der var frisk luft og en masse

muligheder for vores børn.

Vi skrev ansøgningen idecember 1987 og i

påsken 1988, fl).ttede vi til Dyringparken. Det var

nu ikke lige der vi, mest havde lyst til at bo - i en

betonklods. Vi ville gerne have vaeret over i Gurre-

lund, hvor der var græsplæner og meget grønt,

ddr hvor vores venner boede. l.4en det blev altså

til et 120 m, stort rækkehus i Dyringparken. Den

dag vi flyttede herud, var det snevejr, og da vi

vågnede efter første nat, blev vi så rørte over at

se alt den smukke nyfaldne sne ligge på de mange

treetoppe - nej, hvor var her bare smukt.

Vores unger syntes det var et herligt sted, men

manglede steder hvor de kunne lege. Vi fllttede
nemlig ind på et tidspunkt, hvor hele Dyringparken

var en stor byggeplads, fordi man var igang med

at renovere herude. Da skolen startede efter på-

ske, og vores børn kom i skole på Søholt, gav det

en masse nye venner til dem begge.

Vores naboer laerte vi hurtig at kende, og da vi

ijuni måned holdt housewarming, var det natur-

ligt at invitere vores naboer og genboer med, og

på den måde fik vi ret hurtigt en masse bekendte.

Vi kom også ind i en fodboldklub, og for første

gang blev jeg fan af en fodboldklub. Jeg har godt

nok altid holdt af fodbold, og da jeg boede i Kø-

benhavn var det selvfølgelig KB jeg var fan at
men både jeg og min mand blev altså Brøndby-

fans. Det var mest mig der gik til fodbold, da min

mand mange gange var på job, men sjovt var

det.

Tiden gik og jeg blev involveret mere og mere,

skolerådet, gårdrådet, lejerforening m.v Integra-

tion blev et stort område for os, vi deltog i week-

endture, spisning, lær-hinanden-at-kendefester,

forstå hinandens kulturer osv., osv. Dette er des-

værre aldrig blevet holdt ved lige. Synd at netop

denne ting blev glemt og lagt i skuffen, for her

havde virkelig været meget mere at bygge vi-

dere på. Det kan jeg da se i dag, hvor man stadig

har problemer med at integrere de mange to-
sprogede.

Om jeg er glad for at bo her??? Ja, det kan

diskuteres. Vi er skrevet op til andre lejligheder

og til andfe steder, vi vil gerne væk, væk fra
Brøndby Strand Parkerne, men ikke væk fra stran-

den, skoven og markerne.

Om vi har fortrudt at vi flyttede til Brøndby

Strand? Nej, det har vi ikke, men vi har fortrudt,

at vi involverede os i så meget, og vi har også

fortrudt at vi sagde ja, til at bo i Dyringparken,

for vi ville jo helst have boet i Gurrelund. lulen

trods alt: Tak for 13 gode år i Brøndby Strand.

Vores drenge faldt aldrig til i Brøndby Strand,

de hader simpelthen hele dette byggeri, og kan

ikke forstå, hvorfor vi gider bo her. De har haft

nogle dårlige oplevelser, da man hele tiden igen-

nem deres opvækst og stadig ikke gider tage sig

af unge mennesker. De unge skal stadig til Kø-

benhavn og så er de ellers tvunget til at gå til en

eller anden form for spot, blot for at holde ud at

bo her. Jeg kunne stadig godt tænke mig, at der

blev oprettet en netcafe for de unge, men har

kun mødt modstand herude, fra alle de involve-

rede afdelingsbestyrelser. Det hele handler ikke

bare om kultufest, hyggebanko, og spilleklubber,

der alle er for de helt voksne. Det er simpelthen

de unge vi skal værne om. Men jeg håber at man

i kvarterløftperioden virkelig hører efter hvad det

nye ungdomsråd siger. Og se så at få bygget den

svømmehal, som vi alle her i Brøndby Strand har

sukket efter i mange år.



Selv om jeg bor i Danmark, tænker jeg

stadigvæk på bjergene i Tyrkiet
Mu stafa Anli, Brøndby Strand

Jeg er født i Tyrkiet i 1961. I 1979 kom jeg til
Danmark for at besøge min onkel. Det var me-

nrngen, at jeg skulle blive, hvrs det var muligt.

Efter kort trd mødte jeg min daværende kone, vi

blev gift, og jeg flk lov til at blive i Danmark.

Jeg kom til Brøndby, fordi en af mine venner

havde anbefalet stedet til mig, så jeg søgte og

fik meget hurtigt en lejlighed i Brøndby Strand.

Da jeg flyttede hertil, havde leg ikke nogle ideer

om, hvor længe jeg skulle blive boende her, men

leg syntes, det

var et rart sted

at bo tæt ved

stranden og

masser af frisk

luft. Samtid igt
er ner er er uo-

meerket socialt

og kulturelt liv.

leg meldte mig

ikke ind i nogle

sportsklubber
eller den slags. Jeg skal.lo knokle hele dagen, for

at forsørge min familie, så klubber og den slags,

det har jeg ikke tid til. lvlin søn bruger dog nogle

af de tilbud, der er. Han er meldt ind i en spofts-

klub.

leg er glad for at bo her og har aldrig for alvor

oplevet nogen form for racisme, men selvfølge-

lig kan der da opstå noget, men det kan der jo i

,,.leg tatket'ikfu sti ntegel ot'tr, lttud dar

er ruin n.rla!;n. I)et' er så /an,q /)d

alle lande. Jeg kan godt lide at bo iBrøndby i

dag, det er dejlige lejligheder, og her er natur,

skov og strand. Selvfølgelig er det ikke så rart, at

der bor så mange narkomaner i området, men

så meget gør det jo heller ikke.

Hvis jeg skulle bo et andet sted end Brøndby,

skulle det være ude på landet, på en bondegård.

Ude på landet er huslejen heller ikke så høj, som

den er i Brøndby eller i København.

Jeg tænker ikke så meget ovet hvad der er

min hjem-
stavn. Det er

så lang tid si-

den, jeg kom

hertil. Je9 ta-
ger på ferie til

Tyrkiet, men
jeg bor I

Brøndby, så

her føler jeg

mig hjemme.

Hvis jeg bo-

ede iVallensbæk, så ville d6t være mit hjem,

Selve stedet betyder ikke så meget, bare man

har sin familie omkring sig. Når man bor et sted

med sin familie, så er det ens hjem. Det var da

hårdt starten, da jeg kom hertil, men man

vænner sig til det. Jeg har slået rødder her. For

mine børn er det også et godt sted at bo - her er

gode institutioner 09 fritidstilbud.

Det kan godt veere et problem, at der er så

mange udlændinge her i Brøndby Strand. Det gør,

at man ikke igtig kommer til at lære danskerne

at kende og hinandens kultur, og det er ærgeligt.

Selv om jeg bor og har det godt her i Dan

mark, så teenker jeg tit stadigvæk på Tyrkiet. På

bjergene og familien derhjemme - men for mine

børn er det ikke vigtigt. Så selv om jeg ville fejse

tilbage, ville mine børn rkke med. På den måde

kan man godt sige, at jeg er delt mellem Dan-

mark og Tyrkiet.

siden kon lLart'il. Jeg tager på.lerfu il/
\rkid, nlut. < lttr i Brundlry, .rå fur



Aldrig helt brøndby'er
Eva Vincent, 9røndby Strand

leg er født på Danasvej på Frederiksberg i 1956

og boede de første to måneder på Christrans-

havn, f4ine forældre fik tilbudt en ny treværelses

lejlighed i Hvidovre, som de jublende takkede ja

til. Jeg var nummer to pige og et par år efter fik

vi en bror.

Jeg boede iHvidov'e isamme opgang i næ-

sten 30 år, kun afbrudt af et par år i Valby på et

værelse. Min mand og jeg købte en lejlighed i

stuen, hvor mine foraerdre boede på l.sal. Da de

blev skilt, og min mor herefter døde nogle år

senere, flk leg frigrvet nogle penge, der gjorde

det muligt at investere i et hus. Vi havde fået en

dreng, der nærmede sig skolealderen, så skulle

det være, skulle det være nu,

Vores venner fra opgangen havde netop købt

hus iVallensbæk, så det var iområdet omkring

Hvidovre, Brøndby Strand og Vallensbæk Strand

vi ledte efter noget i 1985. lvlin søster og min

mands bror var også gift, de havde en lejlighed i

Brøndby Strand. Jeg syntes simpelthen, at om-

rådet omkring højhusene var Forfærdeligt. Den

grå beton fyldte meget dengang, Så jeg blev 9læ-
deligl overrasket, da vi cyklede rundt ivillakvar-
teret syd for banen. Dette mindede meget om

Hvidovre, som vr kendte.

I 1985 var hussalget i Danmark accelereret og

der blev skrevet slutsedler med det samme, så

mange var der om budet. Vi købte et hus på

l4onsunve] i november, ved siden af Knud Ander-

sens berømte hus. Der er tyve parceller på ve-
jen, og mange har boet her i mange år Vores

søn var en kort periode i børnehave, men star-

tede så på Strandskolen i børnehaveklasse og

fritidshjem, Vores nabos søn startede isamme
klasse, og de to fulgtes ad til de gik ud af 9.

klasse. Dejligt var det om morgenen, For jeg

mødte tidligt som økonoma på et plejehjem. Så

løb sønnen bare ind til naboen og var d6r den

første time. Et par år senere fik vi en lille pige, og

de mennesker vi er kommet i kontakt med, er for
det meste på grund af en kontakt med børnene.

Vores datter har gået trl gymnastik i BSG i otte

år, og her eksisLerer stadig den gamle forenings-

ånd. lvlange af traenerne har selv gået til gymna-

stik her, da de var børn, 09 fortsat med at traene

og uddanne sig. På dameholdene kan man se

mange ældre damer, der har gjort gymnastik i

rigtig mange år. Jeg er blevet revisor I forenin-
gen for at lave et frivilligt arbejde i området.

Noget der har undret mig gennem årene, er, at

i Brøndby Strand Centrum, hvor jeg handler, er

mange butikker blevet åbnet 09 lukket igen, vel

nok p.gr.a. en stor husleje. l4en at så mange men-

nesker, som der bor i Stranden, ikke kan holde liv

i en skobutrk eller en farvehandel, syntes jeg er

underligt. Måske ligger forklaringen i de store

centre i nærheden. Er man af sted, kan man li

geså godt købe det meste her.

Da eeldrecentret Æblehaven åbnede i eftersom-

meren 1992 fik jeg ansættelse som økonoma.

Brøndby Kommune er en god arbejdsgiver Sam-

tidig bliver der brugt mange ressourcer i ældreple
jen, og dette giver arbejdspladsen en kvalitet,

som efterhånden er svær at finde mange steder.

Området her er noqet specielt, da der bor

mange fra Nørrebro og Vesterbro. De flyttede til

Stranden | 1970'erne og 1980'erne, da renove-

rrngen af elendommene startede i København.

Her bor også mange forskellige nationaliteter, De

store lejligheder har tiltrukket mange børnefamili-

er og kommunen har budt dem velkommen. Det

har benget området, men har også givet proble-

mer. Brøndby Strand har dog ikke de store pro-

blemer med kriminalitet, som flere andre kom

muner inærheden bl,a. Greve og Taastrup har

Kommunen behandler fremmede ordentlig 09 re-

spekterer dem, det gælder både for institutio

nerne, skolerne og rådhuset. Def tror jeg bety-

der meget for, hvad der sker med de unge nyd-

anskere, når de vokser op.

Vr har nu sat vores hus til salg, først og frem-

mesl fordi vores søn er fllttet hjemmefra, også

fordi vi syntes grunden er for stor. Vi leder efter

et rækkehus eller mindre hus rVallensbæk, leg
er nok aldrlg blevet hel brøndbyborger, selv om

leg har forsøgt. l4åske det hænger sammen med,

at det var i så blandet et område, vi slog os ned.

Jeg vil altid veere tæt knyttet til Strandparken

som jeg løber, 9år eller cykler i hver dag året

rundt. Jeg vil savne vores dejhge bibliotek med

den gode service, som jeg besøger et par 9ange
om ugen. Det bliver svært at undvære Strand-

skolen og SFO 2 for vores datter, men vi håber at
finde noget, der er lige så godt.



Jeg taler og tænker dansk
Vladimir Macak, Brøndby Strand

)eg et født i Beograd i eks-Jugoslavien, i 1938.

Jeg forlod mit land, efter at jeg ikke havde haft

ferie i flre år. Jeg havde sparet lidt penge sam-

men og kørte så op gennem Europa. Jeg endte
på et kæmpestort skib, der sejlede til cøteborg i

Sverige. Derfra kørte jeg til
f4almd, da jeg havde hørt,

at det var et dejligt sted. Ef-

ter kort tid fik jeg arbejde

og lejlighed i l4almo, men

det var storbyen København,

der trak imig. Så efter et

stykke tid flyttede jeg til
Danmark, det var i 1967. Je9

flk hurtigt arbejde i Danmark

som murer, men Jeg har se-

nere været selvstændi9 som

bl.a. restauratør 09 butiks-

ejer. Efter at jeg blev skilt
fra min kone efter 19 års

ægteskab, flyttede jeg til
Brøndby. Vi havde haft en

stor villa, så det var lidt
svært for mig at skulle flytte
ind ien lille lejlighed. lvlen

ude i Brøndby Strand kunne
jeg få en femværelses lejlighed til en meget rF da, at man tager ud og møder folk. Det nytter leenge nu, at det er het jeg føler mig hjemme,
melig husleje i forhold til i København. Selv om ikke bare at sidde derhjemme og vente på, at de Jeg har jo boet i København i mange år, men ikke
jeg havde hørt meget negativt om Brøndby, så andre beboere kommer til dig. Jeg ved ikke, om engang d6r har jeg lyst til at flytte tilbage til nu.
valgte jeg at fl)'tte hertil alligevel, og det har jeg det er positivt eller negativt - det må andre vur- Jeg har det godt i Brøndby - jeg skal bæres ner-
ikke fortrudt. dere men min første kontakt med det nye sted, fra. Jeg taler og tænker dansk.

En ting, der tiltrak mig ved Brøndby Strand, jeg flytter hen, er altid den lokale bodega. Så

var Esplanaden og højhusene, De mindede mig

om Beograd, Jeg har fra første dag været meget
glad for at bo i Brøndby - alle har været søde 09

venlige. Jeg er et meget åbent menneske, så jeg

falder lynhurtigt isnak med folk, men det kræver

naden og ltø1husene. De mindede n om Beagrad..."

møder man folk over en enkelt ø1, hører om, hvor-

dan det er at bo her og så videre.

Rent personligt har jeg faktisk ikke oplevet
noget negativt ved Brøndby. Jeg går ture, drik-
ker en 6l på bodegaen og hilser på folk. leg syn-

tes dog nogle gange, at for-

ældrene ikke rigtigt har styr

på deres børn - som om de

ikke rigtigt ved, hvad det er,

de går og laver om aftenen

09 natten. På den positive

side kan nævnes alle de for-

skellige arrangementer, der

foregår her i Brøndby Strand:

Kulturweekend, Image-
gruppen o9 aktivitetshusene.

Specielt efter hvad der er

sket de sidste år ieks-Jugo-

; slavien, kunnejeg ikke tænke
j mig at flytte tilbage. Jeg har
å godt nok ikke dansk statsbor-
F gerskab, menjeg regner med

at få det inden for et år, og
jeg tror ikke, der burde være

nogle vanskeligheder i det.
Jeg har boet i Danmark så

,,En ting, der tiltrak nig ued Brøndb1 S'lrand, uar Esp/a-



Min frihed, mit liv min oase
Sara Lau ridsen, Brøndbyøster

Jeg emigrerede til Hovedstaden i 1965 og havde

overhovedet ingen ide om, at Brøndby skulle blive

min by, Mine første 18 år tilbragte jeg på en land-

brugsejendom i et landsbysamfund i Vesqylland

som den ældste ien søskendeflok på seks. Min

kæreste havde fået ansættelse i politiet, 09 jeg

fik læreplads som kontorelev i København. Vi bo-

ede på hver vort lejede værelse i Glostrup.

En af vores venner, murermester Ove Hansen,

Brøndbyvester, fortalte om en ny udstykning af

villagrunde i Brøndbyøster. Han agiterede ivrigt

for, at vi købte en af grundene, og han havde

også en tegning i skuffen af et hus, der lige kunne
passe til os, som han gerne ville bygge. Sådan

blev det! Indflytning i oktober 1967 som num-

mer to i det nye Baunedammen-kvarter. Ove Han-

sen var i øvrigt involveret i opførelsen af en halv

snes huse i grundejerforeningen Bavnehøj.

Fra de snærende landlige bånd, hvor alle vid-

ste lidt mere end alt om alle og,,hvad tænker

naboen", blev Brøndby virkelig min frihed, mit

liv min oase. Skoven og voldterrænnet blev se-

nere en herlig tumleplads for vores børn og de-

res kammerater.

Brøndby kommune værdsætter de borgere, der

gennem mange år har haft eierbolig ikommu-

nen, og som en del af forberedelserne til den

tredje alder har besluttet at fl).tte i lejlighed. For

vores vedkommende gik der knap % år fra hen-

vendelse med ønske om højt beligqende lejlig-

hed med inddækket altan, til vi kunne flytte ind

på 14. etage.

,,En af uzres ueftnerr ruurermester Oue

Hanten, Btvndltyaes/en Ioftahe om en

ry adsfiikning aJ- uillagrunde i Brønd-

b1ø$er. Han agtterede iaigtfor, at ui

kobte en af grandene, og han ltaude

også en tegning i :k/fen af et hug der

llge kunne pu.cst t'il a.r."



Frankrig trækker, men i Brøndby har jeg hjemme
Anne-Marie Carlsen, Brøndby Strand

Jeg anede intet om, at jeg en dag ville komme til

at bo i Brøndby. Mens jeg som barn boede i Vi-

gerslev legede jeg med nogle drenge, hvis bed-

steforældre havde en gård i Brøndbyvester. Det

var omkring begyndelsen af 195o'erne.

Begge mine forældre er født og opvokset i Stub-

bekøbing. Da jeg 09 mine to brødre blev født på

en klinik iGlostrup, boede vores forældre på før-

ste sal i et parcelhus ved siden af Hvidovre Sta-

tion. Min far, der er søn af en tømrermester og

senere selv fik egen virksomhed, var dengang og

mange år frem i tiden bygningskonduktør i et

stort velrenommeret tømrerflrma.

Som den eneste i børneflokken (som efterhån-

den kom til at tælle seks, idet vi siden fik tre

søstre - men da havde vores forældre bygget hus

i Vigerslev) gik jeg i børnehave, Jeg husker, at
jeg blev transpoderet derhen i al slags vejr foran

på min fars cykel. Senere kunne vi glæde os over

at køre til skov og strand i en firmabil, der gerne

m9tra h6n\/trac nriv't

Min børnehave lå ved siden af Hvidovre TorV

overfor Hvidovre Kirke, hvor jeg og min yngste

bror er døbt, [4in mor havde afbrudt sin uddan-

nelse til farmaceut og var siden hjemmegående.

Hun var velbegavet, flittig 09 kreativ. Desveerre

døde hun i begyndelsen af 1970, før hun var n/ldt
50 år. Min far giftede sig ikke igen.

Langt senere høde jeg igen lidt om Brøndby.

Min yngste søster tjente lommepenge ved at un-

dervise en interessegruppe på Langbjergskolen

ved Brøndby Strand i kagebagningl O9 da jeg på

et tidspunkt gik på ,,aftenskole" i Vigerslev i tiF
skæring og syning, traf jeg en jeevnaldrende ung

kvinde, der bogstaveligt taget deltog i bygnin-

gen af Brøndby Strand Planen ved at være med

til at bøje metalstaenger til de betonelementer,

som blev leveret af hendes mands virksomhed.

Hendes mor solgte sin strandvejsvilla for at flytte

til en lejlighed med udsigt i et af,,Planens" høj-

huse.

l'4in daværende mand og jeg boede i begyn-

delsen af 1970'erne ien lille lejlighed ud til den

naesten hele døgnet støjende Folehaven, mens

vi begge var i gang med vores anden uddannelse

- han læste statskundskab, og jeg gik på

biblioteksskolen. Jeg startede min karriere som

bibliotekar med 30 timer om ugen i Solrød Kom-

mune på bibliotekets filial i Havdrup. Da min mand

fik sin eksamen og fik job i et ingeniørfirma no-

genlunde lige så langt nofd for København som

jeg vest for byen, begyndte vi at se os om efter

et hus. Af prismæssige grunde, og for at fordele

vejen til arbejde retfærdigt, koncentrerede vi os

om Hvidovre og omegn.

Slutresultatet blev et hus på ca, 100 m2 ved

Brøndby Strand, hvis indretning jeg ikke kunne

stå for; men til min fars bekymring havde det

built-up tag. (Dette har da også 25 år senere

givet nogle problemer). Det lå op til en æble-

plantage, som ret hurtigt derefter forsvandt. Nogle

af træerne blev stående en tid endnu og funge-

rede som klatretræer For børnene i nabolaget.

området lå længe uordentligt hen, mens ukrudt

bredte sig derfra til nabohaverne, og til sidst

gjorde hundelufterne det af med børnenes inte-

resse for stedet.

Min mand og jeg flyttede ind i oktober 1975. Vi

kom ikke til at bo ved Brøndby Strand ret længe,

før min mand blev udstationeret i Frankrig for et
par år, og jeg rejste derned en måned senere

efter at have søgt orlov fra biblioteket.

Vi var fjernt fra hjemmet i flre år. lvlin oriov

kunne ikke forlænges ud over et år, så jeg mi-

stede mit job. Vi fik en søn, som nu er 23. leg

udvidede mine franskkundskaber gennem 
"fransk

for udleendinge" og gennem arbejde, Siden læfte
jeg en del italiensk, mens vi tilbragte to år i lta-

lien umiddelbart efter de to år i Frankrig. Det

forlød ellers først, at vi skulle til Pakistan, og jeg

blev klam ved tanken om at vi skulle et så fjernt

sted hen med et lille barn.

Vi vendte hjem fra udlandet til vores hus ved

Brøndby Strand 09 blev skilt et par år senere.

Vores søn Steen og jeg blev boende i huset, mens

min eksmand ien periode arbejdede ilndien og

senere slog sig ned sammen med sin kone nord

for København. Indtil da havde det ikke interes-

seret mig særlig meget, i hvilken kommune jeg

boede. For mig var de naermeste omgivelser nok

- h, '<af håwan nåh^ornc

l4en jeg blev lidt mere ,,bevidstgjort", efter at

Steen begyndte at gå i børnehave. Han har ikke

været ivuggestue og var derfor så tilbagehol-

dende istarten, at man antog, at han fejlede et

eller andet. l4en glad for at lege med de andre



var han, 09 da han havde vænnet sig til ikke

hele tiden at kunne disponere over en hel vok-

sen på en gang, tøede han op over for perso-

nalet. leg har mange lovord til børnehaven

Strandbo og derefter også til de engagerede

laerere på Langbjergskolen. Den mindre gode

omtale af skolen, som jeg tidligere havde hørt,

kunne man efter min opfattelse godt glemme.

leg kender flere, der bor i Brøndby Strand

Planen, 09 jeg synes, at lejlighederne er gode,

og at omgivelserne efterhånden også er ble-

vet venlige. Et stort forstadsboligkompleks

uden mange indslag af butikker, virksomhe-

der o.a. giver let mulighed for kedsomhed og

fremmedgørelse - noget som Brøndby Strand

Byudvalg har været med til at reducere, og

som det kommende kvarterløft vel også får en

positiv indflydelse på.

På et tidspunkt blev Brøndby Strand nær-

mest berygtet, ikke mindst fordr W (sådan

huskerjeg det), hver gang nogetodiøstvar hændt

blot nogenlunde i naerheden, forargeligt nok lod

billeder af Brøndby Strand Planens parkerings-

kældre, optaget om natten i regnvejr, tone frem

på skærmen. Lokale kunstnere har kunnet vise

lysere og mere charmerende sider af samme

,,p|an"... Brøndby Strand Planen er kommet til at

dominere billedet af området så meget ifolks
bevidsthed, at Tv-indslag og film om Brøndby

Strand omtrent kun handler om den, og resten

glemmes,

Da vi flyttede hedil, lå her en Brugs, et post-

hus og en bank. Centeret blev bygget, mens vi

var i udlandet. Det har ikke været videre hy99e-

ligt at færdes i, men har for nylig gennemgået en

gavnlig istandsaettelse, Desværre kan det stadig

være nødvendigt at tage andre steder hen for at

,,Brondlty Slranrl P/anen (r kzn-
ruel til at dominere billedet aJ'

onrådet så meget i.folks lteuid.rt/ted,

at T'V-indslag agfhn on Brondby

5'lrand amtrent ku.n hand/er ont

den, og resten g/enttes. "

handle. Den smukke kirke, hvor vi siden holdt

konfirmation, kom også først senere til,
Brøndby Strand har i de år, hvor vi har boet her

- i lighed med resten af kommunen - fået eksotF

ske islæt. Går man på indkøb icenteret, færdes

man på Esplanadebunden, eller går man sig en

tur i Strandparken, møder man fremmedatede

klædedragter og hører mange for os uforståelige

spro9.

For omkring 10 år siden, blev jeg gift med en

marokkaner (A), som jeg i kraft af mit fransk

havde lært at kende på biblioteket. Vi blev viet
på Brøndby Rådhus og drak derpå kaffe i Eng-

toftegårds have i et pragtfuldt forårsvejr. Min fa-

milie var forbløffet 09 accepterede kun modstræ-

bende kendsgerningen, men blev hurtigt glad for

min mand. leg fik grund til at definere, hvad der

er min kultur, samtidig med at jeg gerne ville

kende noget til hans. Jeg måtte også saette

mig ind i mangt og meget, for at han kunne få

lært dansk, uddanne sig og få et job.

A er søn af en nu afdød officer, der havde

16 børn med 4 koner - som han dog ikke alle

var gift med på en gang. A var kommet på

militærakademret, som han dog brat forlod

efter problemer med en homoseksuel kaptajn,

En uddannelse havde han ikke rigtigt fået i

Marokko, Nu kom han på Al4u-kursus irengø

ring og gjorde rent i en af kommunens dagin-

stitutioner. Senere blev han chauffør for et ba-

geri. Han startede på en ungdomsuddannelse,

men fik Ingen praktikplads og kunne derfor

ikke gøre uddannelsen feerdig. Til sidst blev

han så buschauffør via AoF 09 Al4u. Da var

han også blevet dansk statsborger A og jeg

blev skilt efter godt fem års ægteskab, men

beholdt en venskabelig forbindelse.
Aldersmeessigt kunne jeg have været hans mor.

Denne aldersforskel sparede mig vel for el di-

lemma, som blandede ægteskaber kan føre med

si9.

Jeg er Ingen nomade, men alligevel har jeg

haft mindst 15 folkeregisteradresser, Vigerslev og

Brøndby Strand er de to steder, hvor jeg har boet

laengst - iøjeblikket nogenlunde lige leenge.

Frankrig har en distraherende tiltrækningskraft,

som dog kun får lov at være sæsonbetonet -

pointen er, at der bor mine naermeste ikke. Jeg

har mine rødder iVigersleV i barndomshjemmet,

og de forgrener sig videre til Stubbekøbing og

mindet om mine bedsteforeeldre, men det er ef-

terhånden - og i hvert fald så leenge jeg klarer at
vedligeholde hus og have - i Brøndby at jeg har

hjemme,



Vi havde ikke drømt offi, at det skulle blive Brøndby
Crete Møller Pedersen, Brøndby Strand

Da jeg kom til Brøndby så både Brøndby og jeg

meget anderledes ud, end vi gør nu. Vi var unge

og uskyldige og havde fremtiden for os. Jeg var

liqe fyldt 21 år, og min forlovede og jeg søgte et

sted at bo. Vi havde ikke drømt om, at det skulle

blive i Brøndby,

Jeg har kun boet tre steder i mit liv så det må

vel siges, at jeg er ualmindelig "bofast"l Jeg er

født den 1. maj 1938 og opvokset på Amager,

hvor jeg boede i en pæn lille bungalow i et villa-

kvafter i Sundbyøster i20 år,

Vi havde ikke langt til Amager Strand, hvor jeg

tilbragte nogle af de bedste og varmeste som-

merdage i mine barneår - som helt lille sammen

med min mor og far og min tre år ældre søster.

senere var jeg på stran-

den og på badeanstalten

Helgoland sammen med

veninder og skolekamme-

rater fra Skolen ved Sun

det.

leg var glad for at bo på

Amager, men jeg føler mig

ikke længere som
"Amaikaner" - der er lø-

bet meget vand i stranden

siden da! - l4en glæden ved vand og strand har
jeg stadig, og den følelse kom til at påvirke mit

valg af bolig som voksen.

Da jeg som ung fl).ttede hjemmefra, fik jeg et

lille værelse ien villa i Herlev fordi det lå tæt på

mit arbejde. Jeg var ansat som laboratorieassi-

stent på Løvens Kemiske Fabrik. lvlin kæreste,

Bent, kommer fra en lille stationsb, Kolind, på

Djursland. Han boede på det tidspunkt på et le-

jet værelse hos en ældre dame på Amager. Vi

var skrevet op til lejlighed i forskellige sociale

boligselskaber, men også dengang var det svært

at få en lejlighed, især hvis man ikke havde børn,

og man kunne slet ikke få en lejlighed, hvis man

ikke var gift. Så med tilbud om en lejlighed fulgte

krav om ægteskab i løbet af tre måneder! Vi var

heldige at få tilbudt en 2% værelses lejlighed på

10. etage i Brøndbyøster

lvlen samtidig fik vr øje på en lille annonce i

avisen med overskriften: "Brøndbyvester med

sundudsigt. - Udbetaling 6.000. Ny 1 plans villa,

105 m2". Det lød fristende. Vi kiggede på huset -

eller rettere husene, for det var en udstykning

med flere ens huse ved den nordlige bred af Køge

Bugt. Huset på fire værelser og spisekøkken syn-

tes rigeligt til os to (men vi teenkte nok også på

at blive flere!). Grunden på 800 m2 var bar og

stenet med en nyplantet ligusterhæk omkring.

lYen udsigten fra terrassen over det lave vand

med siv og rør var blændende i den skarpe for-

årssol - skønt ukrudtet var over to meter højt! -

Der var noget at gå i gang medl Vi har gemt en

tørret skærmplante til minde om den tid. Den

står som dekoration i en gulwase.

Vi ville gerne have huset, men havde vi råd?

Det kostede 72.000 krl - Husene direkte ved van-

det kostede 2.000 kr mere end de andre, og det

beløb skulle Falde ved udbetalingen! Vi gik hjem

og talte alle spareskillingerne sammen incl. en

lrlle arv efter min mor, som jeg netop kunne få

udbetalt fra Overformynderiet, da jeg lige var fyldt

21 år. - Bent var lige blevet 24 år, Han var trafik-

assistent ved DSB og tjene-

stemand - så hans indtægt

var sikret fremover,

Vi sprang ud idetl Fllttede

ind i vores eget hus ved

Brøndby Strand 1. juni 1959.

Vi havde ikke råd til møbler.

Vi flk foræret en gammel ot-

toman af nog le venner,
hængte tøjet op på en stang,

som gik fra væ9 til væg i det

mindste kammer, købte et bord og Fire stole, som

en spiserestaurant havde fået ioverskud. Vi var

ikke gift, da vi flyttede ind i huset. Det var ikke

helt almindeligt på den tid, men vi kunne spare

leje af to værelser i et par måneder, hvis vi Flyt-

tede ind med det samme. Vi blev gift den 18. juli

,,1/i uar skreuet of.t til /e1ltghed i forske/hge socia/e bohgse/-

skaber, men også dengang uar def surzrt atJå en ed,

istzr huis tnan ikke haude børn, og ruan kunne s/et ikke få
en ed, huis man ikke uargift."



1959 i Brøndbvvester Kirke.

I1959 havde vi en meqet varm og tør som-

mer. Vr sled med haven - bankede lerklumper ud

med en hammer for at få jeevnet jorden, så vi

kunne så græs. I løbet af nogle år fik vi da en

dejlig have med træer og buske, blomster og bær.

N4en pludselig en efterårsnat i begyndelsen af

1960 erne fik vi en hilsen fra "havet': Det bleeste

- ja, nærmest stormede fra sydøst. Der var høI

vande i Køge Bugt. Vandet begyndte at slå op

over det lave dige med bukketorn, som skulle

beskytte vores have mod vandet. Vi havde aldrig

troet, at det nogensinde kunne nå ind i haven.

Men iløbet af nogle timer stod vandet midt i

vores baghave få meter fra huset. Vi blev først

forskrækkede, og da det holdt op med at stige,

var vi bekymrede for, om vores træer og buske

kunne overleve oversvømmelsen. lvlen vandet i

Køge Bugt er ikke ret salt, så da vandet efterhån-

den trak sig tilbage, så haven helt normal ud.

Der var ret langt fra Brøndby Strand til Balle-

rup. Det tog over en time med offentlige trans-

portmidler. Men jeq fortsatte et års tld med mit

arbejde som laborant på Løvens Kemiske Fabrik.

Vores "livline" til omverdenen var de røde DSB-

busser, som gik ad Gammel Køge Landevej mel-

lem Valby 09 Køge. De gik hvert 20. minut 09 i

perioder hvert 10. minut. Jeg havde lidt svært

ved at komme af sted til tiden om morgenen,

men buschaufførerne vidste jo, at jeg skulle med,

så de ventede gerne, når de så, at jeg kom lø-

bende et stykke nede ad vejen. Faktisk var der

bedre offentlig trafikforbindelse for os, der bor

ved Køgevejen, før S-togs-forbindelsen blev etab-

leret i begyndelsen af 1970'erne. Der er langt at
gå fra Bådsmandsvej til Brøndby Strand Station.

Da vi flyttede til Brøndby var Maglelund det

,Vi bar ingen planer 0n/ dt.fl)ttt'e .frd L'lres de//1ge hus ued lSrondlry

5'lrand med ad.rigt ouer uandat til Brøndlry Haun. Iin spadseretur

rtlndt ltil snen, ned ti/ stranden 0,qud lil ltaanen enJbrårsddg- er

a/le pengent ru'il!"

eneste etagebyggeri i Brøndby Strand. Rundt om

byggeriet var der gartnerier og frugtplantager.

Det var faktrsk et sørgeligt syn at se de store
gravemaskiner gå i gang med at veelte alle træ-
erne o9 grave dybe mudderhuller, da man gik i

igang med hele Brøndby Strand Planen. Det var

blevet moderne at etablere "satellitbyer" rundt
omkring i omegnskommunerne, f.eks. Farum

Midtpunkt, Værebro Park, Ishøjplanen og Tåstrup-
gård. Formålet var at skaffe gode, billige boliger

til lejere fra saneringsmodne boligområder i Kø

benhavn og tilflyttere fra provinsen, som kom til

hovedstadsområdet for at få job.

Efter min mening lavede man alt for mange

ensartede boligkarrder på et sted. I Brøndby

Strand byggede man 2.800 lejligheder med plads

lrirri'



til ca. 16.000 mennesker - en helt lille stationsby,

på et meget begrænset areal, uden stationsby-

ens vekslen mellem gammelt og nyt, åbne plad-

ser og snævre stræder, skoler og alderdomshjem

sa mt aldersmæssigt blandet befolknings-
sammensætning. Der opstod mange sociale pro-

blemer idisse store boligområder, som det kræ-

ver stor indsats og mange år at løse.

Også andre steder iområdet lavede man store

investeringer i 1960'erne og 1970'erne. Hele

Avedøreinddæmningen blev udføft i begyndelsen

af 1960 erne. Jeg husket at jeg gik tur med bar-

nevogn ud på den nyetablerede dæmning på

grænsen mellem Avedøre og Brøndby Strand og

betragtede vores hus fra søsiden. Det var i 1964.

Vi var lidt skeptiske: Hvilke forandringer ville det

medføre for vores "sundudsigt"? Et ikke særlig

smukt rensningsanlæg blev påbegyndt. Der var

ikke så landligt som før! Så hørte vi om planerne

om at etablere en strandpark. Det var vi bestemt

ikke begejstrede for. Vi ønskede ikke, at komme

af med sivene og rørene og fuglelivet, og få en

masse mennesker rendende nede på vores strand!

Det eneste som lød positivt var, at den ubehage-

lige lugt af råddent tang og stillestående vand,

som sommetider bredte sig over området, ville

forsvindel Og vi ville kunne bade i bugten.

I nogle år iagttog vi, hvordan det imponerende

arbejde med at etablere klitter og badestrand,

søer og øer skred frem. - Og nu er det der, og vi

nyder det rekreative område. Og børnene er vok-

set op i et dejligt, frit, børnevenligt naturområde

- selvom søerne ikke blev til soppesøer! Når jeg

nævner børnene i denne erindringsskrivelse, er

det seh,.følgelig, Fordi børnene n/lder meget ierin-
dringen, og for at foftælle, at når man er barn,

som vokser op og går i skole i Brøndb, kan man

ikke undgå, at få en vis tilknwning til institutio-

ner og skoler i området. l.4en tilknytningen var

dog ikke så staerk, at de har ønsket, at blive bo-

ende i Brøndby.

lvlin tilknytning til Brøndby er større end børne-

nes, men jeg har også boet her dobbelt så længe.

- Og så har jeg været ansat i Brøndby Kommune

i knap 17 år fra 1981-1998. I 1971 begyndte jeg

at læse til socialrådgiver. Jeg havde lyst til at be-

skaeftige mig med mennesker efter i mange år at

have arbejdet med kemi. Efter endt eksamen i

1974, og derefter ansættelse i andre omegns-

kommuner nogle år, fik jeg i 1981 stilling som

sagsbehandler i bistandsafdelingen i kommunen.

Da socialforvaltningen i 1990 lavede en struktur-

eendring, valgte jeg at blive Familierådgiver.

Familierådgiverkorpset er et wærfagligt team

bestående af psykologer, pædagoger og social-

rådgivere. opgaven var her bl.a. ved 1-2 uqent-

lige besøg hjemme hos familien at forsøge at

ændre den måde familien fungerede på, så fami-

liemedlemmerne blev istand til selv at håndtere

problemerne - eller at leve med dem på en ac-

ceptabel måde, I dette job arbejdede man taet

sammen med sundhedsplejersker, daginstitutio-

ner, skoler og af og til med læger 09 hospitaler.

Hver familierådgiver/behandler arbejdede med I
10 familier. Nogle opgaver tog tre måneder, an'

dre varede i flere år omkring halvdelen af de

familier, jeg arbejdede hos, var udlændinge. Jeg

har fået et nært kendskab til traumer og følelser,

kultur og tankegang ifamilier fra bl.a. Tyrkiet,

14arokko, AIgeriet, Palæstina, Baluchrstan og Kur-

distan. De udlændinge, jeg har lært at kende,

har været gæstfri og gavmilde, åbne og taknem-

melige for at blive forstået og respekteret. Det

sidste er det vigtigste i alt hjælpearbejde! Som

det fremgår af ovenstående, har jeg været me-

get glad for mit arbejde i Brøndby kommune, og

jeg har fået et godt kendskab til hele området og

mange oeDoere.

Da jeg blev 60, valgte jeg alligevel at gå på

efterløn. Det kan godt veere belastende i så mange

år at beskæftige sig med "bagsiden af medal-
jen", Den største løn, man kan få, er at møde et

menneske, som man tidligere har hjulpet, og høre

hende sige: "Det går godt. Børnene klarer sig

fint nu l"
Vores bedste venner bor i Hillerød og Roskilde.

Det er mine tidligere arbejdskammerater. Vi har

ikke nogen venner o9 bekendte, som bor i

Brøndby. - Måske har jeg været lidt bange for at

blande arbejde og bekendtskaber sammen. Vi får

os en venlig og hyggelig snak over hækken med

vore naboer. Selv om vi har boet her i over 40 år,

ligesom andre familier på vejen, er det aldrig ble-

vet til mere. Det skyldes vel også, at jeg har ar-

bejdet på fuld tid - plus overarbejde - imange år

Endvidere har jeg i nogle år beskæftiget mig med

fagpolitisk arbejde og været engageret i fredsar-

bejde i Kvinder For Fred. Siden 1990 har jeg væ-

ret frivillig rådgiver ved Børnetelefonen. Det ta-
ger en del af min tid. Og så er der selvfølgelig

resten af familien - bedsteforældre, tanter, sø-

ster 09 nevøer, som alle bor i Jylland, hvorfor

mange af vore weekends og Ferier er tilbragt i

Jylland.

Vi har ingen planer om at flltte fra vores dej-

lige hus ved Brøndby Strand med udsigt over

vandet til Brøndby Havn. En spadseretur rundt

om søen, ned til stranden og ud til havnen en

forårsdag - er alle pengene vaerd!



Stadig nordjyde efter 55 år
Karl Erik Kristensen, Brøndbvvester

En kold vinterdag 18. februar 1926, så jeg første

gang dagens lys på Gudum Kær, hvor jeg blev

født som nr, otte ud af en søskendeflok, der se-

nere blev til 12. Gudum Kær pr. Gudumholm -

som det hed dengang - der i dag hører under

Storvorde postdistrikt rSejlflod Kommune, er be-

liggende idet østlige Himmerland, ca. 20 km øst

for Aalborg, taet på Lille Vildmose.

lYine forældre, lYarie og Christian Christensen,

havde her et husmandssted på

14 tdr- land, som de havde over-

taget i 1920, først som forpag-

tere, senere som ejere. Ejen-

dommen hørte under hovedgår-

den,,Gudumlund", som igen eje-

des af greve Schimmelmann på

Lindenborg, men i1923 blev

,,Gudumlund" udstykket, og de

købte ejendommen. Her på Gu-

dum Kær havde vi mod vest, ca,

to km til bakkekammen ved

Gudumholm og Sejlflod, mod

nord 7-B km til Limiorden, 09

mod øst skuede vi ud over Lille

Vildmose, hvor vi i horisonten

kunne se lvluldbjergene ude ved

Kattegat. Det frie udsyn er no-

get af det som jeg af og ttl har

savnet, efter jeg kom til Sjæl-

lano.

I 1930 erne var det hårde ti-
der for de små landbrug, og det

kneb med at få økonomien til at løbe rundt, så

min far var ofte ude at køre grus og sten på kom-

munens veje, der dengang alle var grusveje. Vi

børn måtte så fra vi var 8-9 år - sammen med

min mor - være med i arbejdet derhjemme. Selv

om det var en lille ejendom, var der nok at se til.

Det var jo ikke noget moderne landbrug, næsten

alt arbejde foregik med håndkraft. Når køer og

kalve om sommeren var på græs, stod de tøjret,

og skulle flwes et par gange om dagen, og de

skulle hjem og have vand og malkes. Så var der

markarbejdet med rensning og lugning af roer

og kartofler, senere høsten hvor min far i mange

år brugte leen - og vi børn (hvor den mindste gik

med kratten, en langtandet rive, til at rive strå-

ene sammen med) bandt negene. Det skete dog,

at vores flinke nabo Søren Engelbrect kom med

sin slåmaskine. Naturligvis havde vi selv de mest

nødvendi ge landbrugsredskaber,

så som harve, plov arbejdsvogn,

og vi havde to heste.

Vores skole, der lå i Gudumlund

(byen havde navn efter gården),

havde kun en lærer og to klasser.

I første (bette) klasse gik vi i tre
år, og så fire år i den store klasse.

Vi havde ca. tre km, til skolen, 09

vi gik dertil, cykler havde vi ikke.

Den lange vej synes jeg nu ikke

generede os, Jeg var stort set -

alle syv år - glad for at gå i skole,

og jeg synes jeg klarede mig
pænt.

De syv søskende, der er ældre

end mrg, var alle ude at tjene, in-

den de blev konfirmeret, men i

1938 kom min far i sognerådet,

blev senere sognerådsformand, og

havde også andre tillidshverv. Der

for var jeg hjemme til jeg var 15

år, hvor jeg fik plads på nabo

,Jeg t'ar ttogle år fa .[orskt'//ige gn tle rrtrdl i .rogttel, ltttt
vi ltofte ofte ort, at karlene på .ljnlland aar bedre lønnef

og haude koftere arbid.rtid end os i fulland."



glrden, og min ældre bror, Ejnar, der i øv-

rigt senere overtog ejendommen, kom

hjem.

Jeg var så nogle år på forskellige gårde

rundt isognet, men vi høte ofte om, at

karlene på Sjælland var bedre lønnet og

havde kortere arbejdstid end os iJylland,

Og da jeg havde tre søstre i København,

besluttede jeg i 1946 at søge plads i Kø-

benhavns omegn. [v]rn søster Martha var

blevet forlovet med Peter Storgård, der

nogle år havde været todernester på

Tranemosegård i Brøndbyvester, og han

skaffede mig plads på gården.

1. november 1946, om aftenen gik jeg så om

bord i rutebåden,,KØbenhavn" iAalborg, og var i

København næste morgen. Så med sporvogn til

Toftegårds Plads, og derefter med Vallensbæk-

bilen til Brøndbyvester.

På Tranemosegård, hvortil jeg ankom ved mid-

dagstid, blev jeg godt modtaget af eegteparret

Stengård, Både Stengård og hans kone, var flinke

og gemltlige mennesker. Gården var så vidtjeg

unge omkring billardbordet, og selv om jeg ikke

var nogen habil billardspiller, fik jeg af og til en

pot.

Den første tid her i Brøndbyvester, havde jeg

egentlig ikke taget nogen klar stilling til om jeg

ville blive her, eller tage tilbage til lylland, men

som del vel ofte går, kom der en pige ivejen, og

som tingene udviklede sig, og jeg fik arbejde og

familie, blev det her jeg kom til at leve næsten

hele mit voksenliv.

Brøndbyvester Idrætsforening, som den

hed før sa mmenslutn ingen med Brøndby

østel holdt ind imellem fest i,,Hansens Lo-

kalea', og ved et baL lørdag den 22. marts

traf jeg Anne-Lise. Jeg fulgte hende hjem,

men kun til gadedøren. Vi aftalte, at vi skulle
gå i biografen iGlostrup mandag aften, og

det blev til flere biografture, og forskellige

andre fornøjelser.

Anne-Lrse, der arbejdede på radiofabrik-

ken A.A.C. på Kirkebjerg Alle, boede hjemme

hos sine forældre Valborg og Christtan Jør-

gensen, på hjørnet af Bygaden og den se-

nere anlagte Kirkebjerg 4116,

Valborg og Christian var gæstfrie mennesker,

og der gik ikke lang tid, før jeg blev inviteret ind

til kop kaffe eller en pilsner, og her i det gamle

hus fik jeg mit andet hjem, hvor jeg nu tilbragte
det mesfe af mrn ffltid. Også efter vi var fllttet,
og fik børnene, tiibragte vi mange søndage hos

dem.

Den varme sommer 1942 står i min erindring

som en meget dejlig tid. Vi var unge og Forel-

skede, og selv om vr vel ikke havde nogen kæmpe-

løn, manglede vi ikke noget. lvlen selv en god

sommer får.;o også ende, og 12. november

1947 mødte jeg på Høvelte Kaserne, for af
tjene mrn vaernepligt,så nu var det kun på

lørdag-søndags-orlov jeg kunne nå til Brønd-

byvester. Del fØrsre v tk at vide var, at når

rekruttiden - ca. et halvt år var overstået,

skulle vi til Tyskland, og først i april måned

køfte vi med tog til Aurich i Frisland. Vi brev-

vekslede naturligvis næsten daglig, og en dag

fik jeg brev fra Anne Lrse - der havde lage[
plads på Kirkebakkegård - om at jeg skulle

være far.

husker - på 70 tdr. land.

På gården var fodermester Villiam Lar-

sen, forkarl Tage Nielsen, jeg selv som
andenkarl og endelig tjenestepigen Jutta.

Selv om jeg havde det godt på gården,

kunne jeg godt den første tid laenges efter
Nordjylland. Tage og Villiam havde deres
piger at se til, så jeg var en del alene på

gården om aftenen, men som tiden gik,

og jeg stiftede bekendtskab med andre
unge i byen, ændrede det sig. Det hændte
af og til at jeg gik over i ,,Hansens Loka-
lei', det lokale værtshus - der var nabo til
gården - her var der næsten altid nogle



for trangt, 09 mats 1956 flyttede vi til Ved Kirke-

bjerg 18, hvor der var et værelse mere, Men ef-

terhånden som børnene blev større kunne vi hel-

ler ikke blive ved at være her, 09 maj 1965 flyt-

som tsrundby-ltzrger, 0g al jeg har hlemme her, nan
,,E lier 5 5 år i Brundlry, foler 1e,g mtg naturliguis

.jegføkr stadig det sterke bånd til l{ordjyl/and."

Den 2. ju| 1948 blev vi gift i Brøndbyvester

Kirke. Jeg havde fem dages orlov som vi nød

meget, men det var ikke særlig morsomt at skulle

til Tyskland efter så kort tid, men sådan var det

nu. Der var ikke noget at gøre ved

det.

l4en alt får en ende, også værne-

pligten, og 25. oktober blev jeg

hjemsendt. Vi boede 09 spiste den

første tid hos mine svigerforældre,

Det gik udmaerket, selv om sengen

på Anne-Lises værelse, efterhånden

som hun voksede, blev lidt trang.

I november 1948 startede jeg hos

firmaet Walther Jessen, Banemarksvej 2 i Glo-

strup. Nogle år senere fllttede vi til Sdr. Ringvej

29 i Bfindby Kommune, hvor det stadig har

adresse. Vi handlede med trælast, hårdttræ og

fin6r. Et hårdt job var det i starten, hvor vi ikke

havde hj.elpemidler af nogen art. Senere fik vi

gaffeltruck, der tog meget af slæbet

21, december 1948 blev vores eeldste datter

Annette født, og marts 1949 flwede vi ind ien
toværelses lejliqhed på 56 mr, Ved Kirkebjerg

12, Det var selvfølgelig dejligt at få vores eget at

bo i, men økonomien var stram, Ugelønnen var i

starten 125 kroner om ugen. Anne-Lise havde

have nogle småjobs, bl.a. trappevask og ind-imel-

lem var hun ude at servere ved konflrmationer

og andre selskaber. Jeg tjente også lidt ekstra

ved høstarbejde både på Tranemosegård og

Hermosagård, og overarbejde ifirmaet. I to år

var jeg desuden opkræver for ,.Julens Glæde" i

Brøndbyvester.

Her iden lille lejlighed boede vi også, da vores

to næste børn Flemming og Anne-Marie blev født,

henholdsvis 1952 og 1954, l4en nu blev det alGå

tede vi til vores nuværende adresse irækkehu-
set Ved Kirkebjerg 29.

Det har været spændende - gennem årene - at

følge udviklingen i Brøndby Kommune. Det er jo
ikke småting der er sket i de godt 50 år, jeg har

boet her. Først 09 fremmest boligbyggeriet, hvor

der desværre i nogle afdelinger har veeret en del

problemer, men også kommunale bygninger, så

som skoler, hvoraf nogle ganske vist er nedlagt

igen, plejehjem og børnehaver. Jeg ser nu at

Brøndby Kommune har præmieret fire byggerier

for skønhed, kvalitet og miljøforbedring, deri-

blandt Brøndby Stadion. Det er flnt nok, men det

er desværre - efter min mening - ikke alt byggeri

man har været lige heldig med. Mange af de

betonhuse, særlig ved Brøndby Strand - som in-

deholder nogle udmærkede lejligheder - er nogle

forfærdelige grimme kasser, men lidt maling

kunne nu også pynte lidt på dem.

På det idrætslige område er der jo også sket

store ting. l4est inden for fodbolden, hvor det

efter sammenslutningen af de to små klubbet på

få år lykkedes at komme helt til tops, så alle i

Danmark, og vist også mange udenfor landets

grænser, kender navnet Brøndby. Måske har fod-

bolden fået så meget opmærksomhed, at det er

gået lrdt ud over andre aktiviteter

Noget af det, som jeg synes har

været med til at gøre Brøndby skøn-

nere at bo i, er, at vi her i den træ'

fattige egn harfået plantet Brøndby-

skoven, og fået Vestvolden åbnet,

dertrods, at den er menneskeskabt,

nu ligger som et meget dejligt
stykke natur leg husker endnu da

Anne-Lise og jeg i vores forlovelses-

tid, havde tilladt os at sætte os på

grøftekanten ved volden, at en bøs sergent (var

han vistnok) med hund, dukkede op, og bad os

omgående forføje os.

Efter at vandet ved stranden, i en årrække var

lidt af en mudderpø|, er det vidunderligt at se

den, vel nu ca. 2o-årige Køge Bugt Strandpark

med dens klitter og marehalm. Og på stien langs

stranden har jeg - der hører til den maerkelige

race der ikke har bil - kørt mange cykelture. Det

har jeg iøvrigt også langs Veswolden.

Hvor føler jeg, at jeg har hjemme? Efter 55 år

i Brøndby, føler jeg mig naturligvis som Brøndby-

borger, og at jeg har hjemme her, men jeg føler

stadig det steerke bånd til Nordjylland. En følelse

der er bleve forstærket efter at jeg er blevet pen-

sionist. Måske fordi jeg tidligere var optaget af

arbejde og andre gøremå1, men alligevel må

spørge mig selv, om jeg ville bryde mig om at
flytte derop igen. Jeg er ikke så sikket men jeg

vil nøjes med ind-imellem at besøge familien der-

oppe.



Barndom i Berlin, men hjemstavnen er Brøndby
J u tta J ep pesen, Brønd bYøster

leg er født i Berlin i 1939, og min far blev da

også næsten straks indkaldt som soldat. Han

vendte først hjem fra krigsfangenskab i 1948, så

mine første ni leveår voksede jeg op med min ti

år aeldre søster og min mor i krigens Berlin.

Efter min studentereksamen arbejdede jeg 2

år på et forlag i Øst-Berlin, der hovedsagelig ud-

gav skønlitteratur fra hele verden, leg har altid

været glad for at læse, men her blev min inte-

resse for litteraturen skærpet betydeligt. f4an fore-

slog mig fra forlagets side at gennemføre et stu-

dium i sprog og litteratur, og efter endt studium

ville man så ansætte mig som konsulent på for-

laget. Nu måtte jeg bare flnde ud at hvilke sprog

jeg ville leese, og egentlig lidt ved et tilfælde faldt

mit valg på dansk og norsk. Gennem læsningen

kendte jeg lidt til disse to lande og deres littera-

tur, men valget var - som sagt - lidt tilfeeldigt.

Jeg startede mit studium i Greifswald i det nord-

lige DDR i 1959 og afsluttede i 1964 med en cand.

mag. l4en forlags-karrieren blev der nu ikke no-

get afl I 1960 lærte jeg en ung dansk mand at

kende, der ligeledes læste i Greifswald. Vi blev

gift og fik to børn i 1963 og 1964. Jeg kunne

godt se, at jeg med to så små børn ikke ville

kunne passe dette job tilfredsstillende, I\4in mands

arbejde førte os to år til Dresden og et par år til

Berlin. I denne tid arbejdede jeg, så vidt det kunne

forenes med børnepasning og husholdning, som

Men nu ville min mand gerne hjem til Danmark,

Tidspunktet - 1969 - var egentlig også godi med

henblik på, at vore piger på 4 og 5 år kunne

starte deres skolegang iDanmark. I Tyskland

havde vi kun talt tysk med vore børn, måske var

det forkeft, ikke at opdrage dem tosproget, men

jeg har set så mange dårlige eksempler på børn

med "blandede" forældre, der hverken kunne det

ene eller det andet sprog rigtigt. Så vore pigel

kendte kun nogle få danske ord, da vr kom til

Danmark, bl,a. har de altid sagt "far" og "mor" til

os.

Min svigerfar, der også havde boet iTyskland,

og var blevet gift anden gang med en tysk kone

og havde fået to børn med hende, var fllttet til-
bage til Danmark i 1963 og havde i 1966 fået en

lejlighed i Brøndby, efter et par år i en dårlig lej-

lighed i den indre by.

Brøndby var jo en kommune, der havde satset

stort på almennyttigt byggeri, så her var der mu

lighed for at få et ordentligt sted at bo For en

familie. 14in mand flyttede til Danmark nogle

måneder før prgerne og mig, boede hos sin fars

Familie, og blev skrevet op til en lejlighed. Vi fulgte



alle rtine år i Danmark har se unligl. Men

m cqcnlllt snm pa t)PJq! .

så efter tre måneder senere, men i den første tid
- jeg kan ikke huske nøjagtigt hvor længe, må-

ske et par måneder - boede vi otte mennesker i

en tre-rums-lejlighed i Brøndbyvester. lvlen så fik
vi heldigvis vores egen tre-rums, ligeledes i Brønd-

byvester, i"l4oserne'; og her boede vi i seks år.

Den ældste af pigerne startede i børnehave-

klasse samme år, og

som hun sagde til mig

forleden, var det i be

gyndelsen meget
svært for hende, for
selv om jeg syntes, at

de læde dansk meget

hurtigt, talte dejo ikke

som "indfødte". I be-

gyndelsen talte jeg

også stadigvæk tysk

med dem, men det
stoppede vi med me-

get brat, efter at pr-

gerne en oag Kom

grædende op fra lege-

pladsen, fordi nogle

børn havde sagt
"tyskersvin" til dem.

Jeg blev meget ked af

det, men også meget

vred, for det må jo
have veeret nog le

voksne, der har inspi-

reret de pågældende

børn til det. Da krake-

lerede mit billede af de

tolerante danskere, ja,

egentlig syntes jeg, at

det var et udtryk for

dumhed og indskfænkethed.

lvlen som helhed tænker jeg gerne tilbage på

vore år i Brøndbyvester, I vores opgang var der

ni børn på nogenlunde samme alder. Tiden var

lidt anderledes end i dag, kun 6n af mødrene

havde fuldtidsjob, og hendes børn gik på fritids-

hjem. De andre var hjemme efter skoletid, og de

legede meget sammen på de grønne områdeq

og man kunne næsten altid finde en legekam-

merat.

Ja, Brøndby er blevet min nye hjemstavn Ef-

ter de seks år i Brøndbyvester boede vi ni år i

Brøndby Strand, og Fra denne tid husker jeg især

åbningen af Strandparken som noget, der har

tilført Brøndby en tiltrængt attraktion. Jeg har

set Brøndbyskoven blive til en "rigtig" skov og

jeg nyder de mange grønne områder i kommu-

nen. Igennem alle årene har min mand veeret

aktiv i lejerbevægelsen, og jeg tror, at han der-

ved har bldraget til at gøre Brøndby til en god

kommune at bo i, leg har stadigvæk familie i

Tyskland, som jeg i alle mine år i Danmark har

set jævnligt. l4en selvom jeg jeg gerne kommer

til Tyskland, føler jeg mig egentlig som "på be

sø9". l4ine børn har haft en stor del af deres op-

vækst iBrøndb, men selv har de valgt at bo-

sætte sig andre steder, dog heldigvis inærhe-
den, og mine to børnebørn besøger gerne deres

mormor i Brøndby. De sidste 17 år har jeg boet i

Brøndbyøster, og en af de store glæder for mig

her i bydelen har været åbningen af kulturhuset

"Kilden", som jeg håber udvikler sig til et virkeligt

kulturelt center, så Brøndby måske også kan blive

kendt for andet end fodbold.



Vi faldt til i Brøndby
John og AnnY Korff, Rødovre

I 1952 var vi så heldige at få en lejlighed i Brøndby

Kommune ide nyopføfte boliger i Bredager. Som

nygifte var det jo alletiders at få tildelt en lejlig-

hed - et værelse og to kamre.

Områderne omkring bebyggelserne var endnu

6t kaos, men i løbet af forholdsvis koft tid blev

de beplantet, og det blev et dejligt område med

grønne plæner og grønne beplantninger. Der var

virkelig rart, stille o9 rolige omgivelser med gode

oplevelser med beboere iselve opgangen, samt

de øvrige beboere ide tilstødende opgange.

Ca. otte år senere flyttede vi til Solkær og de

samme forhold omkring bebyggelserne fortsatte:

God lejlighed, gode naboer osv. Vores første barn

blev født og blev ret hurtigt fulgt op af endnu en

familieforøgelse. Pladsen blev herefter meget
trang, men efter henvendelse til borgmester Kjeld

Rasmussen fik vi tilstillet en større lejlighed på

Nygårds Plads. Det var en noget højere husleje

vi blev stillet over for, men sagde naturligvrs ja til
tilbuddet, l"lin kone var hjemmegående, så vi

havde kun en indtægt. Som følge deraf tog jeg

et job som bladbud ved Bladkompagniet. Jobbet

skulle vare 2-3 måneder, men kom til at vare 3/a

år. Dette ekstrajob gav så meget I løn, at det
dækkede vores leveomkostninger. Familien blev
forøget med endnu et barn og med en fornuftig
rndretning af vaerelserne kom det til at fungere
ganske udmzerket.

Det er værd at nævne, at samværet med be-

byggelsens øvrige lejere var perfekt. Specielt fore-
gik det meget harmonisk i bebyggelsens vaske-

kælder, hvor mødrene mødtes, og det sociale

samvær var i højsædet. Det var jo fortrinsvis unge

eegtepar med børn i samme alder som vore tre,

Efterhånden som børnene voksede til, oDstod

der pludselig den situation, at bebyggelsens

barnevogns-rum blev tømt og føl-

gelig stod helt og aldeles tomt,

Så opstod ideen om at indrette et
hobbyrum for bebyggelsens børn.

I fællesskab blev rummet gjort i

stand, rengjot og malet. Heref-

ter søgte vi om økonomisk støtte

til indretning af rummet, o9 via

lejerforeningen og afdelings-
bestyrelsen fik vi midler trl Indkøb

af bordtennisbord, bats osv. Hob-

byrummet blev flittigt benyttet af

børnene og blev yderligere et
samlingssted for fædrene, som

hjalp til med vedligeholdelse af
lokalet.

Efterhånden som vore tre børn

blev ældre, opstod situationen
"pladsmangel". Som følge deraf

søgte vi en større lejlighed og fik

tildelt en sådan i Brøndby Nord.

Her boede vi så et par år. Sam-

men lig net med forholdene på

Nygårds Plads var der noget an-

derledes. Beboerne i opgangen

var stort set søde og rare menne-

sker, men der manglede noget.

Samtaler og sluddere i vaskekældre og hobby-

rum var pludseligt stoppet og samhørigheden var
pist-borte. Sammen med 7-8 andre ægtepar gik

vi til danseundervisning hos Koefoed. Det var un-

dervisning i standarddanse og siden med planer

,,O ntrå de rn otn kring lnbygge lse rn e ua r
endnu it' kao.r, tuen i ktltel af . rholdy,is

kott lid b/et, de bElantet, og det ltfut' el

de1ltgt ontråde rued g'orne plener t1g

ut'ø n nt lt'p/antninger. "



,,Hen ad uelen bku der dannet en teaterforening, og ui uar 10-/ 2

Salen uarflldt til bistepanktet."

om konkurrence. Sjove oplevelser og hyggeligt

samvær var det primære. I pausen fik vi en slud-

der over en kop ø1, og efter undervisningen tog

vi på skift hjem til hinanden, til en gang the og

ostemad.

5å fik vi ellers tilbudt en

lejlighed på Park Alle (ræk-

kehus med kælder og 1.

sal) - og det var jo alle ti-
ders! Et yderligere plus var

en mindre have, som vi fik
meget glæde al Et minus

var lejlighedens beliggen-

hed. Det var en gavFlei
lighed ud mod Park Alle,

hvor den megen trafik var

ret generende, l4en vi blev

efterhånden fortrolig med

den, bl.a. de mange bus-

ser som havde stoppested

næsten uden for døren. Vi

faldt godt til og havde det

bedste forhold til de øvrige

beboere i rækkehusene.

Min kone kom i bebyg-

gelsens afdeling s-

bestyrelse og blev senere

disse mange prøver havde vi et særdeles godt

sammenhold, krydret med mange morsomme epi-

sooer.

Efter at have været aktiv idrætsleder inden for
dansk amatørboksning, havde jeg "lagt hand-

personer, tom opførte "Marenr @llinger" i K)rkebjergsalen.

Bokseringen lånte vi af Glostrup Bokseklub, og

det alene var jo noget af et job. Men ved fælles

hjælp lykkedes det.

På et eller andet tidsDunkt oDstod tanken om

at etablere gratis idrætsundervisning og træning

for de mange arbejdsledige i

kommunen. Forslaget faldt i

god jord hos kommunen og

det blev etableret ret hurtigt.

Borgmesteren vår naturligvis

stolt over, at hans kommune

tog initiativet til denne ord-

ning. Efterfølgende tog an-

dre kommuner ideen op. Det

var jo en udmærket måde at

få beskæftiget de arbejdsløse

på,

Vi har altid været glade for
at bo i Brøndby Kommune -
en kommune med inibativer

og fortsat fremdrift. Og for
eget vedkommende har jeg

lagt vægt på, at idræt og

sport er levet prioriteret ret

højt - et stort plus i Brøndby

Kommune,

Desværre måtte vi tage af-

sked med kommunen for ca. 10 år siden. Vi bo-

ede særdeles godt i reekkehuset på ParkAlle, men

efterhånden som børnene fløj fra reden havde vi

pludseligt for meget plads og søgte en bwelej-
lighed. Vi havde hund, hvilket var årsagen til at

vi flyttede. I de lejligheder vi fik tilbudt i bebyg-

gelsen, var der forbud mod husdyr. Ærgerligt at

se sig nødsaget til at forlade en kommune, hvor

man altid har været glad for at bo i. Tak for de

ca. 40 år i Brøndbv.

i!
I

å

indvalgt i boligselskabets bestyrelse. For mit eget

vedkommende indskrænkede det sig tilen revisor-

post i bebyggelsens lejerforening. Hen ad vejen

blev der dannet en teaterforening, og vi var 10-

12 personer som opførte "Marens kyllinger" i

Kirkebjergsalen. Salen var ryldt til bristepunKet.

Det var rart at mærke beboernes store interesse.

Og så var der bal bagefter - en virkelig festlig

aften! Der var afholdt utallige prøver, inden den

noget banale forestilling var på plads. Og under

skerne på hylden'; men efter at have møt flere

bokse-interesserede i Brøndby - bl.a. tidligere

boksere, fandt vi sammen til et møde, hvor vi

blev enige om at starte en bokseklub i kommu-

nen. Det var mange ting, der skulle falde på plads,

men ved alles hjælp lykkedes det. Den idræts-

venlige borgmester, Kjeld Rasmussen, stillede sig

positivt til vores anmodning om økonomisk støtte.

Og så var Brøndby Bokse Club pludselig en rea-

litet. Vi afholdt et Dar stævner hver sæson.



Danmark var ikke som ,,Huset på Christianshavn"
Andrzej Zalwski, BrøndbY Strand

)eg et født og vokset op i Polen. l4in søn Kosma

er født her i Danmark, leg flygtede til Danmark

på grund af de politiske omstændigheder i Po-

len.

Da jeg kom til Danmark, boede jeg først i Kø-

benhavn. Jeg kan huske, at jeg havde et billede

af Danmark og danskerne, som vi så det iden
gamle Tv-serie ,,Huset på Christianshavn". Jeg

blev nødt til at revidere mit billede lidt....

-leg flyttede til Brøndby i staften af 1970'erne.

Der var rigtig mange tomme lejligheder, men

samtidig blev vi straks meget glade lor den store

og lyse lejlighed, vi fik, Det var fantastisk med en

så stof lejlighed med bad, i forhold til den vi havde

i København. Det hele var 6n stor byggeplads,

men alligevel var det et dejligt sted, tæt på skov

og strand,

Jeg havde ikke de store problemer med at falde

til r Danmark, Jeg læfte rimeligt hurtigt det dan-

ske sprog. Efterhånden har jeg også læft den

danske humor. Når man har lært den - og det

kan godt være svært - så er man godt hjulpet.

Der er utroligt mange positive ting ved Brøndby.

Der er et væld af forskellge idrætsklubber og

tilbud ikommunen. Hvis man skal sige noget

negativt i den retning, kunne det være, at nogle

af klubberne kan virke meget tillukkede. Det kan

godt virke lidt svært at komme ind i en lille klub,

hvis man oplever, at alle de andre har været der

i mange år og kender hinanden godt. Det er vig-
tigt, at klubberne bliver ved med at reklamere og

få sagt, at alle er velkommen.
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,,Problemef i Brøndl.ty har a//e

si.qu', al del henger santnen med

rteget dår/tgt r"1. Der er mange, der

anden etni.rk herkorust. Man skal

herad, uarfo/k fra de københaun-

ske brokuarterer, og a//erede den-

gang haude st'edet' et hlakket ry."

Sport fylder idet hele taget meget her i

Brøndby. Sjovt nok har vi et crickethold, som er

blevet danmarksmestre mange flere gange end

fodboldholdet, men det hører vi aldrig om, sik-

ket fordi det ikke sælger så godt i medierne.

Problemet i Brøndby har alle dage været, at

byen og specielt Brøndby Strand har haft et me-

get dårligt ry Et ry som vi har hængt på, siden

Parkerne blev bygget. Når man først har fået så-

dan et ry er det meget svært at komme af med

igen. Der er mange - og specielt politikere - der

siger, at det hænger sammen med det store an-

tal af folk med en anden etnisk herkoms[. Det

mener jeg dog ikke passer. [4an skal huske på, at

de Første, der flyttede herud, var folk fra de kø-

benhavnske brokvafterer, og det var stort set kun

danskere, og allerede dengang havde stedet et

blakket ry. De nye trlfllttere, der er kommet til

senere hen, har så fået påduttet stedets dådige

ry.

I dag plejer jeg altid at sige, at jeg kommer fra

Brøndby. Jeg hdr dog stadigvæk venner tilbage r

Polen, som jeg besøger regelmæssigt. l4en det

er for mig den gamle verden, det er ikke mit liv

mere. Når vi er på vej hjem fra Polen og kommer

over grænsen, føler jeg, at jeg er kommet hjem

igen. Jeg har levet mere end halvdelen af mit liv

her i Danmark. Det er ikke sådan, at de to verde-

ner kommer i konflikt med hinanden. De supple-

rer hinanden, ved fleks. at jeg taler positivt om

Bføndby, når jeg er i Polen, og omvendt når jeg

er hjemme.
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På biftur med familien
Edith Cru nstrup, Brøndbyøster

I Præstø er jeg født, døbt og konfirmeret. Og

både min far og rnor er fra Sydsj.elland. lvlin mor

er født 1878 og mrn far | 1880.

Jeg ved ikke hvor-

for vi fllttede til Kø-

benhavn, for vi

havde meget famrlie

iSydsjaelland. N4in

far var landpostbud,

min mor havde væ-

ret kokkepige, men

var nu hjemme 09

passede huset og

forkælede faktiske
min lillesøster og
jeg. Vi boede iArbej-

dernes Andelsboligforening og havde også no-
gen fra både min fars og min mors familie i Kø-

benhavn. N4in mor fik meget ros for sin gode mad

og for alt det hun bagte intet af det var fra

bageren. lvlen tiden går alt For hurtigt, synes jeg.

l4in søster kom i en tøjforretning og jeg var på

kontor i sygekassen "Fremtiden". Begge blev vi

gift og min mand, Frede, var togbetjent hos DSB

og blev under krigen forflyttet til Brande, hvor

vores første og eneste barn blev født.

Min mand ville ikke blive hos DSB og forsøgte

med mere eller mindre held af finde noget med

Forretning. En dag var vi ude at køre i bil med

vores svoger og Fredes søster Vi ser noget helt

nyt byggeri - det var Brøndby. Vi fik lov at se på

alt lejlighed og forretning. Kontoret for udlej-

ning lå i København, Først lejede vi den lille for
retning, hvor skomagerens butik kom til at ligge,

men da vr var nede med elevatoren, siger min

mand pludselig: "Vr lejer den store butik på hjør-

net. Om vi går ned med et stort eller et lille knald,

kan være det samme". Og så lejede vi den store

forretning.

Vr havde venner med le-

getøjsforretn ing på Gl.

Kongevej i København, og

erter at have opstrllet en

masse inventar, hjalp de os

med at købe ind. l.,lin mand

havde fået indføJet I kon'
trakten, at vi måtte handle

med barnevogne, kla p-

vogne, rullegardiner osv,

Senere forhandlede vi også

persiennet som min mand

satte op, og også havemøb-

ler kom med ikontrakten,
Da vi boede på et hjørne,

hørte der en lille have med til, og den havde vl

megen glæde ai Om søndagen sad vi dernede

og drak kaffe, og hver sommer plantedejeg blom-

ster.

Det var ingen let begyndelse, men da jeg havde

været ansat på "Fremtiden" som kontorassistent,

fandt jeg et job i et firma der reparerede biler fra

2. verdenskrig. Vi fik efterhånden en virkelig god

forretning, fik en ekspeditrice og en dame der
gjorde rent ilejligheden. I forretningen gjorde vi

selv rent. De sidste år hjalp vores søn, Troels,

os, Vi beholdt vores forretning trl Glostrupcentret

åbnede.

Det var ved et tilfælde, at vi kom tal Brøndby,

men vi har aldrig nogensinde teenkt på at flytte
herfra.

,,J;orst /e1ede t'i den /i4/c fitrret-
ni4g, tnen da il uar nar/t ned

a/euøtoren, .rtger nin ntand

p/udse/tg "L'i r dan stort

ned ued et stttrt e4ler el /i//e

kna/d, kan L,tere dd .ra/: t//e".



Den hjemlige lugt af råddent tang
Bent Møller Pedersen, Brøndby Strand

)eg et født i 1935 i en mindre stationsby, Kolind,

liqe midt i hjertet af Djursland med den skønne

og alsidige natur lige uden for døren. Barndoms-

tiden blev tilbragt i Kolind, hvor jeg også påbe-

gyndte min skolegang r 1942 iden lokale kom-

muneskole med to klasseværelser og to lærere,

I maj 1952 blev jeg efter ansøgning ansat hos

Danske Statsbaner i Århus, hvor jeg forrettede

tjeneste, indtil jeg i 1954 ansøgte om foflyttelse

til København, stadig hos DSB. I maj 1955 blev

jeg indkaldt til værnepligtstjeneste i forsvaret,

hvor jeg tilbragte i alt 18 måneder, fortrinsvis i

København. Efter hjemsendelsen i efteråret 1956

fortsatte jeg mrn tjeneste ved DSB, idet jeg fandt

et værelse foran på Amager:

Jeg var i mellemtiden blevet forlovet og i for-

året 1959 faldt øjnene tilfældigt på nedenstående

annonce:

ELSELTNG & BQTGEL iOB ?t 00 ldar 9-13 Afreri On fr Oei

Det lød interessant, rsær da prisen var sat til

kr. 70.000, med et tillæg på kr 2.000, hvis man

ønskede et af husene I første række mod vandet.

Udbetalingen var på kr

6.000. Vi tog ud for at

se på huset, der viste sig

at være et af i alt 72 stort

set ens h use,

Sjølundshusene, der i lø-

bet af 1958-59 var byg-

get på en tidligere
gartnerigrund, ejet af an-

lægsgartner Axe I

Galsgaard, der havde

n/1n flA

solgt grunden til 'Aktieselskabet af 25110 1955"

til udstykning.

Selv om lugten fra den dengang direkte strand

mildest talt ikke var
god, besluttede vi, at

her ville vi gerne bo

fremover med masser

af luft og åbne arealer

omkring, Selv med

merprisen på kr 2.000

valgte vi et afde huse,

der havde grund di-

rekte til den davæ-

rende strand.

Huset blev overta-
get pr 1. maj 1959 og

vi flyttede straks Ind -

mest for at spare hus-

rl, orange o,q rrt.ra, . /er

/idt piuiltgeret ued at

leje til to værelser. Brylluppet stod i Brøndbyve-

ster kirke den l8.juli 1959 og vielsen blev fore-

stået af pastor Christian Rosenmand.

Der skal ikke herske

tvivl om, at økonomien i

de første år ihuset var

særdeles stram, men til
gengæld kunne man

dagligt glæde sig over

den smukke udsigt over

vandet, Grunden skulle

vise sig at være et stort

morads af glasskår og

betonbrokker, der stam-

,,...nar so/en slar /nt't ot,er

rantlel i Køg Brrql, rtq lLiultn

.farue.r ro

bo netop her."

Udbetrllns 6{XXl

mede fra de tidligere drivhuse, og byggeriet havde

efterladt tunge traktose-spor rundt omkring på

grundene, der indeholdt en del lerjord. Huset så

dengang ud, som vist på omstående billede, og

det tog lang tid, men det lykkedes dog efterhån-

den at få etableret en nogenlunde pæn have.

Det var en stor overgang fra tilværelsen iet
værelse på Amager, men indtrykket af Brøndby

Strand var positivt, og hverdagen klaredes nemt,

idet der var mange forretnrnger r nærheden på

Gammel Køge Landevej, bl.a. købmand lohan-

sen, der var den naermeste. Lidt længere borte

var der en bager og over for denne yderligere en

købmand, ligesom der lidt laengere sydpå var et
gartneri med grønthandel. Endvidere leverede

dagligt en mælkemand den ønskede mælk di-

rekte til døren, Alle disse forretninger forsvandt

efterhånden. oo de nærmeste butikker befinder



,,5'e/u om lugtenfra stranden nildest tah ikke uargod, beskrt-

tede ui, at her uille ui gerne bo fremouer med masser af kft og

åLtne area/er omking".

sig nu i det senere byggede Brøndby Strand cen-

trum.

Grundene på Bådsmandsvej grænsede lige ned

til et dige, tæt tilplantet med bukketorn, og som

nogenlunde beskyttede mod den af 09 til kraf-

tige pålandsvind. Det hændte dog jævnligt, at

der hen på foråret stod en større sø af salwand i

haverne. Bådsmandsvej var dengang mod vest

afsluttet af en mur tværs over vejen, idet der på

den anden side af muren befandt sig et gartneri,

hvor der bl.a. dyrkedes artiskokker. Dette om-

råde blev siden til Skibsbyggervej og en stor grund

med badeanstalt, Neptun, og sommerhuse, blev

ligeledes udstykket og bebygget.

Forbindelserne til omverdenen blev dækket af

DSB'S røde busser, linie 121, der stadig - dog

gule og under HT - knytter forbindelse mellem

Valby Station og Køge. Siden kom S-banen til og

der blev bygget nye skoler og Brøndby Strand

Planens højhuse. Bydelen blev pludselig stor og

fik eget postnummer.

I1965 blev så Strandparken etableret med

dæmninger og indsøer og med stor badestrand

- jo - Brøndby Strand var ved at udvikle sig til en

rigtig "storby" med rigtig mange indbyggere. Byg-

ningen af Dragør-motorvejen med let forbindelse

til Kastrup Lufthavn og til de øvrige motorve.le

mod nord og syd og vest 9ør det let at drage

videre ud i verden.

Der var dog dejligst ved Brøndby strand, iseer

om sommeren, så man blev mest hjemme. l'4ed

inddæmningen af Avedøre Holme og bygningen

af det nye kloakværk forsvandt efterhånden den

ubehagelige lugt af rådnende tang fra området.

Dermed gik det lokale mundheld: "så nu er vi

hjemme", der blev brugt, når man nærmede sig

Brøndby strand, efterhånden helt af brug.

Selv om jeg føler, at min hjemstavn er Djurs-

land, hvor jeg tilbragte de første 16 år af mit liu

er det dog i dag Brøndby Strand, der er mit hjem,

og her har vi nu boet i over 40 år og påtaenker

ikke at flytte andetsteds hen.

De fleste af disse år har jeg haft arbejde i Kø-

benhavns centrum, 09 jeg har derfor dagligt
værdsat den relativt korte (ca 11 km) vej til min

arbejdsplads. Brøndby kommunes særlige topo-
grafi med 3 separate bydele, Brøndbyvester,

Brøndbyøster og Brøndby strand, gør det van-

skeligt at opfatte området som en helhed. Den

lette adgang til strand og øvrige natur gør områ-

det til et attraktivt sted, at leve, og dette har

bl.a. også vist sig i de stadigt stigende priser på

de af husene, der efterhånden omsættes. Et tiF

tagende misbrug af strandparkens stier til lar
mende knallertkørsel samt omfattende luftning

af løse hunde har dog de seneste år slået mindre

skår i idvllen. men når solen står lavt over van-

det i Køge Bugt og himlen faNes rcd, orange og

rosa, føler man sig lidt priviligeret ved at bo netop

her.



Præsten skafede mig til lØbenhavn
Vagn Mølgård, Brøndby Strand

Jeg er født i 1934 i den - den-

gang - radikale højborg salling,

Jeg er næstældst af 10 børn. Vo-

res far var landarbejder og af og

til arbejdsløs - specrelt om vin-

teren, og vores mor var hjem-

megående (af gode grunde). leg
kom ud at tjene som 12-årig. Min

skolegang var ilandsbyskolen i

syv år, men kun hver anden dag.

Der var også kun fire klasser, så

vi gik to år i hver klasse dog

kun 6t år i første klasse. Efter

min konfirmation arbejdede jeg

ved landbruget i nogle år forskel-

liqe steder i landet (Salling,

Vardeegnen og Bornholm). leg
var også på vinterophold i 5 må-

neder på Salling Ungdomsskole

iJebjerg.
I forsommeren 1953 bad sog-

nepræst Va ldemar Kristensen
mig komme til en samtale. Han

overbevrste mrg om, at jeg burde forsøge at få
en uddannelse 09 at jeg først skulle tage studen-

tereksamen, 09 at det skulle ske i København.

Han skaffede mig logi hos en familie han kendte.
Han tilmeldte mig et aftenhold på Akademisk Kur
sus. Han forsøgte også at skaffe mig arbejde ved

at give mig et flot lakforseglet brev med til folke-

tingsmand Bertel Dalgaard. Jeg skulle så blot
møde op i Folketinget og give brevet til Betel

,,Da ui ffittede til Brøndb1t 5'trand, uar der strtre gartne-

ier og.fru.qtplantager samt /anrlbrag. Vi bar defor ople-

aet fbraaadlingenfa åbent land ti/ en ruoderne.forstad."

Dalgaard, så ville han klare resten. Så nemt gik

det dog ikke - jeg måtte selv skaffe mig mit ud-

komme. Herefter gik fire år med kursus 6 aftener

om ugen 09 nogle gange også søndag formid-

dag. I den tid fik jeg taget mellemskoleeksamen,

realeksamen og studentereksamen og jeg fandt
også min dejlige kone Annie, som jeg nu har
været gift med i41 år.

Min kone, vores datter og jeg flyttede i som-

meren 1964 fra en lille lejlighed i

Rødovre til et hus i Brøndby Strand,

i hvlket vi boede til 1990, og hvor

familien blev forøget med en søn

og en datter
Da vi fl'rttede til Brøndby Strand,

var der store gartnerier og frugt-
plantager samt landbrug. Vi har

derfor oplevet forvandlingen Fra

åbent land til en moderne forstad.

Ganske vist skete det med en ha-

stighed, som gjorde mange forhold

problematiske. I dag har vi tilmed

opgaverne med at integrere de

mange borgere af fremmed natio-

nalitet. Det gør skolernes funktion

vanskeligere og får en del danske

forældre til at flytte børn til private

skoler.

Den allerstørste forandring, vi har

oplevet, var etableringen af Strand-

parken, Dette men neskeska bte
projekt som fuldstændigt ændrede

naturforholdene, og skabte et enormt rekreatiw

område for hele Storkøbenhavn med havne, ba-

destrande, stisystemer, søet fugleøer m.m, Et

sandt eldorado for naturelskere og frilufts-
mennesker. I 1990-91 byggede vi nyt hus i dette
område, og vi bor nu direkte ud til dette natur-

område, og vi håber, at vi kan blive boende der i

mange år



Flyttede ud til det viHe vesten
N i n a 5øren sen, Brønd byvester

Det var en stor omvæltning for mig i 1962 da

Jeg bosatte mig i Brøndby kommune - ni€rmere
bestemt på Vesttoftevej i Vesterled. Jeg var gan-

ske ung og kom direkte fra Vesterbros sporvogns-

larm og befærdede gader, hvor jeg var født og

vokset op, til Vesterleds fred og ro, så det var

som at flltte på landet. Jeg husker endnu den

øredøvende stilhed især om natten og en lille

il;i J,3i?::ifl ::l;,llliil,'"il
i jordhøjde. Jeg kom fra anden sal,

hvor naboernes lyde var en delaf dag-

ligdagen, men jeg vænnede mig hur-

trg til de nye omgrvelser og nød me-

get at have fået hus og have.

Årsagen til flytningen var, at min

forlovede, der boede i sit barndoms-

hjem på Nordtoftevei iVesterled, og

jeg havde fået kik på et lille hus, del
lå på hjørnet af Nordtoftevej og Vest-

toftevej, hvor Åge boede. Han havde

vinter for at se huset, sad vi og frøs med overtøj
på, mens han sad i sin undertrøje. Der var is på

ruderne og ikke fyret, men han frøs ikke, og
gæstfri som han var, serverede han mange ø1.

leg var ikke vant til at drikke meget mere end en

halv øl når det gik højt, men blev nødet af høflig-

hed, så vi var vist lidt beduggede, da vi, godt

forfrosne, forlod huset, Desværre faldt han ned

,Jeg uar ganske ilng 0g koru direkn fra Vesterbros

atffitte på landet. Jeg ltasker endnu den øredøuende

sen, når det lt/eu ruorkl øden.for ainduerne, der na

fra et stillads og brækkede ryggen, så han nåede

ikke at blive færdig med sit nye hus til den aftalte
overtagelsesdag, der var den 1. juli 1967. Derfor

fl).ttede han først ind i sin nye garage, og hans

hus blev efterhånden færdigt. Han kom sig al-

drig helt af de m6n han pådrog sig ved ulykken,

men vi havde ham som en hyggelig nabo, Indtil

han døde i 1977.

Da vi overtog huset var jeg 20 år og dengang

endnu ikke myndig. Jeg fyldte først 21 år i august,

så mit navn kunne ikke komme til at stå på skø-

det. Vi blev gift i septembet og så blev jeg der-

med også medejer af huset. leg atsluttede også

min kontoruddannelse iden periode, men arbej-

dede iKøbenhavn indtil januar 1968, hvorefter
jeg let fandt et arbelde i nærheden, for det var

gode tider. Huset kostede 110.000 kr, med en

udbetaling på 30.000 kr,, hvoraf vi selv havde

opsparet 20.000 kr., og de sidste 10.000 kI måtte

vi låne og betale tilbage i løbet af tre

år. Så vi sad lidt hårdt idet, selvom

det ikke var et dyrt hus. Åge, der var

snedker, havde renoveret det flot
med parketgulve, fine mahognrdøre

09 tilsvarende låger i køkkenet, så vi

skulle kun male væggene og lave ba-

deværelse.

I dag bor vi stadigvæk i huset, der

imellemtiden er blevet mere end

dobbelt så stort. Et hus bliver aldng

helt færdigt, og jeg finder da stadig
på noget, der kan ændres, så min

mand ind imellem bliver lidt træt - af mig. lvlen

nu har vi masser af plads, For pigerne er for-
længst flyRet og bor nu, sjovt nok, begge på

Østerbro, - selvom jeg synes, der er bedre på

Vesterbro!

Der var mange små butikker i Vesterled i 1962
men nu er der kun slagteren tilbage i kvarteret.

leg husker godt butikkerne, og den bedste var
nok bageren, som vi havde lige om hjørnet på

Nordtoftevej, 09 som vi havde megen glæde at
især børnene. De skulle ikke gå over nogen vej,

.rporuognslarn og beJrzrdede ,qader, huorleg uarfødt
og uokset op, til Vesterlefu Jred og ro. Det adr rzm

stilhed iser oru natten og en lille &rak i begyndel-

(ir rdho1de. "

udstykket sin hjørnegrund til to grunde og byg-
gede nu selv et nyt hus, på den anden grund,

hvor han skulle bo. Det ene hus havde kakkelovn

og indeholdt en lille entre, stue, soveværelse, køk-

ken, bryggers og toilet, og desuden et værksted.

Hele herligheden skulle sælges, når det nye hus

var færdigt. Jeg har fået fortalt, at der voksede

fire børn op her, men så var der også indrettet

værelser oppe på det lave loft.

Åge var en lidt rå ungkad, der godt kunne lide

en øl eller flere, og da vi var inde hos ham en



men kunne gå lige rundt om hjørnet på det

sarnme foftov så de lærte meget hurtigt at gå

derhen selv. Fru Rasmussen, der regerede i bu-

tikken, nød det rigtigt, når børnene kom, og hun

kunne ikke lade være med at give dem slik. De

havde godt brød hos bageren og hver søndag

morgen stod folk i en lang kø, der tit nåede helt

ud på gaden.

Der var en frisørsalon ved Nordporten ud for

stoppestedet for bus 130 ved Ringvelen, og ved

legepladsen lå der en rigtig gammeldags køb-

mandsforretning med alle mulige trng. Her købte

vi koks til kakkelovnen, og jeg husker, at køb-

mand Andersen altid var rført en sort alpehue.

Der lå også en købmand ved det, der nu kaldes

Stævnet 09 det er ikke så mange år siden, at den

lukkede. Overfor på den modsatte srde af Stæv-

net lå der en kiosk, hvor de solgte blade og avi-

ser, og lidt længere henne lå mejeriet.

Ved siden af mejeriet lå der et sæbevarehus,

der hed Tine, og her kunne man købe mange

forskellige ting. Børnene købte tit fødselsdags-

gaver her rpenoden med børnefødselsdage, og

de blev ekspederet af nogle meget tålmodige da-

mer. Der lå en grønthandler ved siden af slagte-

ren i et par år, og den blev senere til en frisørsa-

lon, som desværre også lukkede.

Vesterled, der blev kaldt det vilde vesten, da

det var et nybyggerkvarter i 1920'erne, ligger

meget yderligt i Brøndby Kommune, så måske er

det årsagen til, at her ikke er så meget kultur. Vi

har altid benyttet det neermest liggende Brønd-

byvester Bibliotek meget, o9 her er ikke så langt

til Albertslund 09 Glostrup, der har teater og bio-

grafer. lvlen vi har da en god ting herude - og det

er Vesterleds børnehave, hvor begge børnene har

gået og mødt nye legekammerater, der senere

blev klassekammerater på Brøndbyvester skole.

Vi møder stadig Forældrene i kvarteret, men nogle

er også flyttet. Ved siden af børnehaven lå Vester-

ledskolen i et par år før den desværre blev lukket

o9 flyttet til Brøndbyvester Skole. Det var nemt

at gå trl bømehaven og Vesterledskolen, og mere

besværligt at komme til Brøndbyvester skole, men

efterhånden cyklede begge børnene derover.

I dag opfatter jeg nærmest Brøndby Kommune

som en mellemting mellem land og by og uden

så mange seværdigheder. leg husker Brøndby-

skoven som nyplantet, og den er nu vokset godt

til, og Strandparken er også blevet anlagt til et

dejligt område, men alligevel er Brøndby mere

by nu, end da jeg flyttede hertrl. Og tanken om

at flytte længere ud på landet til den fnske luft er

ikke så lern, Dog føler jeg, at det er rart at komme

hjem til Brøndb, når jeg har besøgt min far, der

rylder 90 år 09 stadig bor i mit barndomshjem på

Vesterbro, men samtidigt føler jeg mig også

hjemme i København, der har sin egen charme.

Så jeg tror, at jeg altid vil være splittet i spørqs-

målet om min egentlige hjemstavn.

Alligevel er det måske bedre at flytte hen til et

sted, der liggere tættere på alting, når vi bliver

ældre? Busforbindelserne er ikke, hvad de har

været iVesterled, 09 nu er posthuset lige lukket

på Park Alle, men på den anden side vrlle det

også være underhgt al flytte nu, hvor jeg synes

at jeg efterhånden er faldet godt til efter de før-

ste snart 34 år r Brøndby. Og så er der også lige

det, at vi ved alt om vores hus, for vi har selv

bygget det, så vi ender såmaend nok med at blive

iBrøndby.



Brøndbyø*er-borger?
lngelise Hasselby, Brøndbyøster

Da vi flyttede til Brøndb, min mand, min 7-årige

søn o9 jeg, var jeg meget glad og meget betæn-

kellg. Betænkelig på grund af, at man jo havde

høft så meget dårligt om Brøndby Strand. Jeg

gjorde mig mange betænkeligheder, men da det
var Brøndbyøster, tæt på Hvidovre og Rødovre

(og dengang havde vijo Hvidovre postnummer),

så taenkte jeg, at det går nok. Jeg er selv opvok-

set iGladsaxe og min mand i Hvrdovre.

Når folk spurgte, hvor vi boede, og man sagde

Brøndby, var der mange, der sagde fu... og føj...

Brøndby Strand, der er jo altid ballade. Jeg

måtte Fortaelle, at der var langt til Brøndby strand,

og her i Brøndbyøster befandt vi os meget godt.

Vi har grønne områder og Brøndbyskoven og

marker. Vi boede i Lindeager, og min søn gik på

Llndelundskolen, og vi har nok ikke haft flere pro'

blemer, end hvis vi havde boet i Gladsaxe eler
Hvidovre.

I dag bor rnin søn og svigerdatter med tre børn

i andelsboligforeningen afd. 3 i Gillesager. lvlin

svigerdatter er født og opvokset herude og gik

på Lindelundskolen som min søn. Hun har sin

familie her.

leg er blevet enlig og bor stadig her dog har
jeg fået en rnindre lejlighed iafd. 1, og jeg befin

der mig godt med det. Jeg nyder det meget og

er ikke spor negativ.

Nu har jeg boet i Brøndbyøster i 20 åt men jeg

ved ikke rigtig - når jeg tænker dybt, om jeg

virkelig hører til herl leg tænker: Hører til, ja, til
hvad' I\4en alt er megel svæft | dag i vo-es sd']l

fund. Jeg føler mig ikke ensom, men taler med

mange. I4en i dag er folk mere lukkede. De taler

med mange, men så ind og lukke døren, Det er

lidt synd.



Hjemme i Brøndby, men Roskilde er min fødeby
lnge Jensen, BrøndbYøster

Jeg er født i aTil 1927 i Sct. Jørgensbjerg sogn -

Roskilde. I marts 1951 blev jeg gift med min nu

afdøde mand. Vi fik gennem mit arbejde (6n der

kendte 6n osv,) en stor treværelses lejlighed i

Valby på 1. sal ien villa beliggende på en sidevej

til Peter Bangsvej overfor KB-hallen.

En aften, hvor jeg havde været på aftenskole,

kom jeg hjem til en tom lejlighed. Det viste sig,

at vores yngste søn - på vej hjem fra ulvemøde -

var blevet påkørt af en bil på Peter Bangsvej, og

var blevet alvorligt kvæstet. f4in mand sad på

hospitalet 09 vores ældste søn var hos en nabo.

Jeg blev bange for at bo der, da drengene tit
skulle passere Peter Bangsvej, som

var meget trafikeret og uden lys-

signal.

Dette blev årsagen til, at vi flyt-
tede til Brøndbyerne. Vores yngste

kom i3. klasse på Brøndbyøster

skole. Vi flyttede ind idet nybyg-

gede Brøndbyernes Andelsboligfor
ening - afdeling 3. En dejlig stor lej-

hghed på 2 værelser og 2 kamre,

At fl).tte til Brøndby var ikke særlig

svært. leg havde en kusine og en

veninde, som havde boet her fra
1951 iet rækkehus på Bredager. En

anden veninde fllttede ind iopgan-
gen ved siden af vores. Selvsagt

kendte vi næsten rkke andre her-

ude. Vi havde ikke,,siddet isand-
kassen" med vores børn, da de var

små og skolen kendte vi kun gennem vores yng-

ste og forældremøder. Lidt efter lidt begyndte vi

dog at deltage i andre trng. Vi meldte os i l4usik-

foreningen,

Lejligheden var en dejlig toveerelses på 1. sal,

Det var på svalegangen over rækkehusene, men
jeg turde ikke gå op i lejligheden om aftenen, da

der jo var fri adgang fra gaden og opgangen var

helt,,øde og forladt". Nu er der jo kommet dør-

telefon, men det var der ikke dengang,

Det negative ved Brøndbyerne: Det er svært

at finde en anden lejlighed og min er virkelig god

og dejlig, men ikke når man er ældre, (Der mang-

ler elevator). Jeg savner en bybus, som med fa-

ste intervaller kører i alle tre bydele - bare en liile

6n til leks. 12-15 personer, så selv de, som bor

yderst i kommunen, også får transportmuligheder.

Der er heldigvis flest positive ting i Brøndby-

erne. f4est beundrer jeg BIF, for den har hjulpet

mange unge gennem den svære og,,farefulde"

ungdomstid. Der er væresteder, hvor der er

mange aktiviteter, spisesteder - sidst er der åb-

net et på Kilden. Der er også aftenskolerne med

et hav af fristende tilbud om foredrag, undervis-

ning m.v, Jeg er selv medlem af Brøndby Kunst-

forening og Ældre Sagen - begge steder har jeg

fundet mange dejlige mennesker.

Det er godt at veere pensionist

Brøndbyerne, l4ed årene føler jeg mig

hjemme her i Brøndbyerne, men Ros-

kilde er min fødeby. Der er sladig fa-

milie og bekendte. l.,1in ældste søn bor

der med sin familie - og tilmed i mine

forældres hus, som de købte, da min

mor kom på plejehjem. Jeg er lidt am-

bivalent i spørgsmålet om, hvor jeg

hører hjemme. Ved Kunstforeningens

generaltorsamling i fredags sagde for-

manden Agnete Sørensen: ,,[4an er

Brøndbyborger, hvrs man bhver rigtig

vred, når der bliver truffel ,,forkerte'
beslutninger for Brøndby eller hvis

nogen taler dårligt om Brøndby''. Altså

er jeg brøndbyborger og har hjemme

her.

,,1)rr rr lLr/dig ls f/es/ po.ri/itv /inq i Btvndlnrrnc.

Mest beønrlrer. BIlt,.fbr den ltdr hlulpet nange

/t/t,ge ge nu/ den st'ere qg,Jdrqfa/de" trngrlonstid."

å



Lan$ fra sporvognslarmen
Crethe Ch ri sten sen, Brøn d by Stra n d

I 1935 da jeg var seks år, flyttede mine forældre,

min Iillesøster og jeg fra Amager til Hundige, hvor

mine forældre startede gartneri pa Godsvej skråt

over For Krogården, som på det tidspunkt lå på

hjørnet af Godsvej. Det var et rigtigt gammelt

bondehus med stråtag, og oppe på loftet stod

der en meget stor linnedrulle, med nogle meget

tykke rullestokke. oppe i rullen lå der nogle me-

get store, tunge sten, som på en eller anden måde

blev løftet, så tøjet, der var rullet rundt om stok-

kene, blev rullet rigtig flot. Når det var torden-

vejr - det havde vi aldrig oplevet inde ibyen -

troede min søster og jeg, at det var rullen, der

kørte hen over loftet og gav den høje buldren.

f4in søster og jeg var sommetider med vores far

på Grønttorvet. Det foregik med hestevogn ind

ad Gammel Køge Landevej til Israels Plads, hvor

Grønttorvet lå dengang. Det var om at komme

tidligt i seng, når vi skulle med. Det var hjemme-

fra klokken 5 om morgenen.

I 1936 og 1937 boede min moster og onkel om

sommeren ved Brøndby Strand, på Gammel Køge

Landevej nr.661 iet hus med stråtag, på en me-

get stor grund. Den ligger der for øvrigt endnu,

men nu er grunden udstykket i flere, Jeg kan

huske, at vi var på ferie hos vores kusiner B-10

dage et par gange i løbet af sommeren. Det var

rigtig raft.

På den tid var Gammel Køge Landevej hele vejen

ud meget tyndt befolket, Der lå ikke så mange

huse på strækningen fra Flaskekroen (som lå der,

hvor Vigerslevej går ud i Gammel Køge Lande-

vej) og hele vejen ud gennem Hvidovre, Brgndby,

Vallensbæk til Hundige. Gammel Køge Landevej

var dengang belagt med brosten, fra Flaskekroen

og helt ud til Vestvolden,

Under krigsårene fra 1940 kørte der ikke så

mange busser, Hvis vi skulle besøge vores fami-

lie inde i København om søndagen, kørte der kun

to. En ind til Valby om morgenen ca. kl 8.00 og

en hjem igen om aftenen kl. 19.00. Så vi kom

tidligt på besøg, nærmest til morgenkaffe (hvis

man kan kalde det, man fik dengang, For kaffe),

og var der hele dagen til bussen rgen køte hjem

kt. 19.00.

Min Far, som var gartner, havde været i lære

hos Svend Bruun ved Brøndby Strand. Han havde

også arbejdet for både gartner Galsgaard og gart-

ner Klitgaard.

Vi blev nødt til at fl).tte fra Gartneriet - tiderne

var ikke så gode, det var 1942. Vi var så heldige,

at min far blev kontaktet af en af sine gamle ven-

ner fra tiden hos Svend Bruun. Han havde købt

Jægergården ved Ishøj Strand, skråt over for

lægerkroen. Han ville gerne have, at min far

skulle bestyre den lille, men hyggelige gård for

ham. Vi havde nogle dejlige år på Jaegergården.

leg blev konflrmeret i 1943, mens vi boede på

Jaegergården. leg var begyndt at spille håndbold

iBrøndby Strand ldrætsklub, der havde baner

der, hvof Brøndby Strandskole nu ligger.

I 1945 blev jeg elev i l4agasin på Kongens

Nytory hvor jeg senere mødte min mand. I 1952

blev vi gift og flyttede til Vesterbro i København.

Det var noget af en omvæltning at flwe ind til

byen, når man har boet på landet, fra man var

seks år. I 1954 fik vi tvillinger - to dejlige drenge.

Da de var fem år, så vi en dag en annonce i vores

kiosk om en byttelejlighed ved Brøndby strand.

leg havde da boet i byen i syv år. N4in mand havde

altid boet i byen, så han syntes, det var helt,

som det skulle være, men jeg savnede at bo på

landet, som jeg jo havde gjort, lige til vi blev gift.

Vi havde flere gange talt om, at vi måske ikke

så gerne ville have, at drengene skulle vokse op

på Vesterbro, Vi kunne godt tænke os at komme

ud til frisk luft og grønne områder. så vi kontak

tede de mennesker, der havde sal annoncen i

skabet. Det viste sig, at de boede på

l4aglegårdsvej (nuværende Maglelund). Vi syn-

tes hver især godt om lejlighederne og blev enige

om at bytte, og jeg var lykkelig over at være

herudeaf igen. Det var i 1958.

Vi boede i Skydebanegade, iden ende mod

Istedgade, hvor der kørte tre sporvogne. Stop-

pestedet lå lige efter, ved Absalonsgade, så de

begyndte at bremse ud for Skydebanegade, og

det larmede en del. Så meget, at da vi var flyttet

til Maglegårdsvej, var det tit, at vi ikke kunne

sove, fordi der var så stille. Så sad vi og kiggede

ud af vinduet, ud over markerne - der var så

stille og fredeligt.



Her bor familien
Linda Holm Mogensen, Brøndbyvester

leg kom til tuøndby i 7967, da jeg var fem år. Vi

var flre søskende. Den ældste var 6 år, og den

yngste 3 måneder gammel. Vi kom fra en mindre

lejlighed på Frederiksberg, og på grund af famrlie-

forøgelsen havde vi brug for mere plads. Vi flk

adresse i Nørrekær nr. 237, 1.lv. (det nuværende

Brøndby Nord).

I skoleåret 1968-69 gik jeg i børnehaveklasse

hos frøken Bente på Nørregårdsskolen. Så vidt
jeg ved, var det en af de første børnehaveklas-

ser, som blev oprettet. Da jeg skulle i 1. klasse

,var Rolandsskolens pavilloner klar tii brug/ 09

der kom jeg i 1.a. Når vi skulle have gymnastik,

foregik det i et tomt klasseværelse. Min gymna-

stikleerer var Vallensbæks nuværende borgme-

ster Kurt Hockerup. Han stod ijakkesæt med sin

fløjte, mens vi børn løb omkring og bl.a. legede,

at vi var krabber.

Der var altid mange børn at lege med i Nørre-

kær. Legepladsen var dog den første lange tid
kun en muddermark, men efterhånden tog den

form. Om vinteren løb vi på skøjter og kælkede

ved højhusene.

Da vi søskene blev gamle nok, gik vi søndag

morgen til bageren på Nygårds Plads. På vejen

kom vi gennem det villakvarter, som Iå d6r, hvor

der idag er lægehus, Aldi marked og pizzeria. En

sommer gik en af mine søstre o9 jeg til svøm-
ning i Vestbadet- Vi fulgtes med en skolekamme-
rat, som altid havde lidt penge. Hun gav studen-
terbrød og nogle gange "kradsere" fra pølseman-

den på Brøndbyøster Torv. På hjemvejen kom vi

forbi et hus i det førnævnte villakvarter, hvor der

altid var en sanktbernhardshund i haven, Den fik
hver gang resterne af vores studenterbrød, men

en dag var hunden der ikke, og vi troede, den

var død på grund af vores studenterbrød. Så galt

var det jo nok ikke.

,,Der uar ahid ruange børn at lege

med i l{ørrekrer. Legep/adsen uar

dog denførste lange tid kan en

mnddermark..."

Da jeg gik i 4. klasse, fik jeg en lillebror. Vi var

nu fem børn, og familien havde igen brug for lidt
mere plads. Brøndby Strand Planen var under op
førelse, og vi fllttede til Kisumparken 74, st. mi
ien femværelses lejlighed. Vi skulle nu efter pla-

nen gå iskole på Langbjergskolen, men de havde

ikke plads til flere elever i 4. klasse, så vi kom i

stedet på Brøndby Strandskole,

1974 kom vi tilbage til Brøndbyøster. 14ine for-

ældre købte hus på Hølstensbakken. Derefter var
jeg udenbys nogle år, idet jeg i forbindelse med

min uddannelse boede på kollegie iHerlev se-

nere hos en veninde i Rødovre og derfra retur tll

Herlev,

Jeg lærte min nuværende mand at kende i

1983. Han kom lgesom jeg selv til Brøndbyøster

som barn og havde på daværende tidspunkt lei
lighed iTranehaven iBrøndbyvester. I 1984 købte

vi hus på Hedegrænsen, hvor vi stadig bor, og

hvor en ny brøndbyborger er vokset op. Mine

forældre og fire af deres i alt seks børn bor forsat

iBrøndby i henholdsvis Øster, Vester 09 Stran-

den. Af børnebørn er der i alt ti, hvoraf de syv
går eller har gået på Brøndbyvester skole og to
forventes at få deres skolegang samme sted. Som

det fremgår af ovenstående, er tilknytningen til
Brøndby blevet skabt i både min egen og min

mands barndom. Her har vi familie og venner, Vi

er godt tilfredse med at bo i Brøndby, men af og

til bliver vi lidt betænkelige ved al den biltrafik

med støj og forurening, som omgiver os. Vi kunne

ønske os, at der blev skabt flere foranstaltninger

med henblik på at bevare og evt, ø9e omfanget

af grøn beplantning ved virksomhederne og langs

jernbanestraekningen. Vi håber, at kommunen

også husker at værdsætte vores omgivelser, så

vi også fremover kan glæde os over at bo i

Brøndby.



Fra Vestjylland til Brøndbyø*er
Lotte N iel se n, Brø n d byø ster

kun i skole in nuiddag om ugenfra 7 til 12."

Jeg er født 19. maj 1924 | Sdr. Vium i Vestjylland

mellem Nr. Nebel og Tarm. l4ine forældre havde

en landejendom på ca. 35 tdr. land med lidt hede

og eng.

leg var nt fire ud af seks børn, Det vaf små

kår. Vi kom ud at tjene tidligt, og så skiftedes vi

til at være "hjælper" derhjemme. Jeg tjente den

første sommer som 10 årig - der gik jeg kun i

skole 6n formiddag om ugen fra 7 til 12, og der

var skoleferie i to måneder. Der var en lille pige

på % år at se efteri vaske bleer, passe køer, malke

plus opvask 09 rengørin9.

I 1943 fik jeg plads i huset i Hellerup hos en

kulgrosserer - en familie på ke. Der var en masse

frihed og god løn. Jeg blev der i 572 år. Jeg var

så tre uger på Gentofte Amtssygehus, hvor jeg lå
på stue med cudrun Nielsen fra den gamle køb-

mandsgård iBrøndbyvester. Jeg besøgte senere

Gudrun en del i hendes hlem.

D6r var tre ugifte brødre og den ene af dem -
Gunnar blev jeg forlovet med i 1946. På mine

forældres 35 års bryllupsdag den 28. november

1948 blev vi gift, og samme dag blev også min

søster Edith gift med Villiam. Derovre var det

halve af sognet med ca. 130 - til spisning:

Suppe, kød og desset med kun postevand på

bordet. Derefter kom de unge til kaffe med brød,

og så dansede vr til den lyse morgen med kaffe

og kager ind imellem.

Gunnar havde fået lovning på på forretningen

på Brøndby Parkvej 4 til 1. januar, men den var
ikke færdig. Vi boede så i Brøndbyvester. Gunnar

arbejdede i sin fars forretning, og jeg syede på

en systue på Kirkebjerg Alle. Vi fik lejlighed i



Brøndby Parkvej 6 istuen den 15. marts, og 4.

maj 1949 blev købmandsforretningen åbnet.

Gunnar havde været kasserer i Brøndbyvester

Idrætsforening i mange år, og vi deltog så her i

Brøndbyøster ihåndbold og gymnastik og faldt
godt til her. Vi var også til bal i "Slæven" (for-

samlingshuset) i den gamle landsby.

Brøndby Parkvej og Brøndbyvænge stod fær-

dige i 1949. Så blev Bredager og Gillesager byg-

get og senere Lindelund og Lindelundskolen, Toft-

a9er, Torvestien, Brøndbyøstervej med rækkehus-

ene og Brøndbyøster Torv i 1954, Brøndbygård

blev børnehave, og der har vore fire børn gået.

Den gård har Gunnars bror Henry haft. Han blev

gift med Anne Chnstensen, og det var hendes

fødehjem, og jordeni hvor vi nu bor, hørte dertil.
Vi flyttede i 1952 oven på forretningen, hvor

lejligheden var større. Vi fik huftigt meget at be-

stille og fik kommisser, senere også damer. Vi

har altid været heldige med personalet. leg var
også iforretningen, og ibegyndelsen havde vi

kommisserne på kost. Senere fik de kun varm

mad på de lange dage i forretningen og hver dag

kaffe oftest med hjemmebagt kage. Vi havde også

to-tre bydrenge, der kørte rundt på Long John

efter skoletid.

Vi fik vores varer hjem i sække, både mel, me-

lis, kadoffelmel, salt, havregryn, kaffe m.m. Det

skulle så vejes af, når kunderne kom, men se-

nere fjk vi en dame til at veje af nogle trmer om

ugen. Hvert år skulle varelageret tælles op, 5å

var alle i sving, og man arbejdede to og to sam-

men. Den ene talte og den anden skrev. Så blev

priserne talt sammen i hovedet - senere fik vi

dog regnemaskine,

Vores børn startede tidligt med at hjeelpe til.
Det første var at lukke poserne op, når der skulle

ryldes og vejes. Senere hjalp de til med at sætte
varer på plads, vaske gulv og ekspedere.

Itrg0T* Hl V - 1T



En snak med Bom-Petersen på vej til arbejde
Birthe N ielsen, Solrød Strand

I 1948 blev der på en mark ved Brøndbyøster ialt 178 kr, Det var mange penge dengang, og

bygget ni blokke med to etages huse på Brøndby- oven i kom så alle de øvrige udgifter i et måneds-

vænge og Brøndby Parkvej. Vi var unge, begge budget. lvien vi var lykkelige, vi kom væk fra stor-

født og opvokset i Valb, vl

ville gerne giftes og have

en lejlighed, men der var

boligmangel efter krigen.

Da vi så de nye boliger

under opførelse, øJnede vi

en chance. Vi fik at vide,

at sognerådsformand Chri-

stensen på Brøndbyøster-

vej stod for udlejningen. Vi

henvendte os til ham per-

sonligt 09 blev skrevet op

på ventelisten,,,l4en I skal

være gift og have en sam-

let årsindtægt på 12.000

kr'i sagde han. og det
havde vi heldigvis,

Eftet l1/2 år i januar

1950 - ringede fru Chri-

stensen: ,,Der bliveren 372-

værelses ledig l.februar i

blok 5 vil I have den?"

la, sagde vi og blev gift i

marts 1950 og Flyttede ind

ien lys og moderne lejlig-

hed med varme, bad, altan

og vaskeri i kælderen. Det

var det rene luksus dengang. Og huslejen? .la, get og højhusene på Torvet.

138 kr, om måneden og 40 kr, å conto ivarme Der kom mange nye forretninger, Så gik man

en tur rundt om Torvet. Nu var udviklingen i gang.

Senere kom så rækkehusene syd for Torvet, Nu

skete der noget ivores lille piondrsamfund. De

Fleste familier i de fem blokke var som os ganske

unge og nygifte, og som årene gik, kom der børn,

og vi blev - som man sagde dengang hjemme-

gående husmødre, Vi fandt sammen, vi piger med

børn og hyggede os med vores unger på græs-

plænen med termokanden og hjemmebag, mens

børnene legede på legepladsen 09 isandkassen.

Eller vi gik tur med barnevognen i den lille landsby

og handlede i Brugsen, idyl som det var den-

gang.

En husmor med to børn kunne også blive syg,

og hvad gjorde man så? Jo, man ringede til
sognerådsformandens kone, Fru christensen, og

næste morgen kom en husmoderafløser 6-8 ti-
mer dagligt. Hun ordnede alt fra vask, indkøb,

mad, rengøring og børnpasning. Betalingen var

2,50 kr, i timen, afhængig af familiens indkomst.

Ja, det var andre tider dengang.

Der var en børnehave, men den var forbeholdt

de børn, hvis mødre havde udearbejde. Var der

ikke lige plads, ja så var var der hjemmegående

mødre der passede børn for en lille timeløn. I4an

kom hinanden ved og hjalp hinanden dengang.

Dette var mine gode minder og erindringer som

pioner i Brøndbyøster anno 1950. Vi købte hus i

1966 og flwede fra Brøndbyøster, men tænker

tit på og taler om de første, dejlige 16 år vi havde

som unge I Brøndby Kommune.

mrrl l,arn, ae lLyÅgedr as ry"d

uores anger på ,qne lanen

nted tertut,kanden ag me-

/egep/adsen os i .ranrlkassen "

byen, ud til lys, luft, natur

og grønne græsplæner.

Transporten var så som

så. Vi pendlede begge hver

dag til det indre København.

Det første år gik vi til en bus

en kilometer op til Roskilde-

vejen over marker. Bussen

kørte til Valby Langgade sta-

tion, 09 derfra kørte vi med

sporvogn til hovedstaden.

På strækningen ved bane-

legemet var der bomme og

et lille ledvogterhus, Her sad

en mand (Petersen) og sty-

rede trafikken for DSB til
hele landet fra Københavns

Hovedbanegård. Så måtte

man pænt vente, når bom-

men var nede. I ventetiden

Fik man sig en snak med

"Bom-Petersen". Senere be-

gyndte bussen at køre fra

Valby og ad Brøndbyøster

vej med endestation ved de

fem butikker på Brøndby

Parkvej. Siden kom så s-to-



Endelig hjem
Ditte Jeier, BrøndbY Strand

Kuranstalt ved Viborg.

Så traf jeg min kær-

lighed, og eftersom
han arbejdede i Es-

bjerg, tænkte jeg ved

mig selv: ,, E n delig
hjem igen". Det blev

det imidlertid ikke til,

for han blev tilbudt en

stilling som disponent

iKøbenhavn, og så

måtte jeg jo flytte
meo,

Jeg fik en datter i

1957 09 en søn i

1959, og i 1961 flyt-
tede vi første gang til

Brøndby - på Byg-

marksvej 12 i Vester-

led. Der boede vi, da børnene skulle begynde i

skole, Der blev jeg meget skuffet, for der var på

det tidspunkt ikke noget, der hed børnehaveklas-

ser i Brøndbyvester Skole,

Vr flyttede en tur til Osted ved Roskilde, hvor vi

købte forretning, som desværre gik konkurs ef-

ter to år. Så søgte vi igen til Brøndby. Denne gang

fik vi lejlighed i lvlaglelund på Maglegårds A116 52

og børnene kom i Strandskolen. Desværre grk

vores ægteskab ikke så godt. leg fik tilbudt en

lejlighed i min fødeby Esbjerg, som jeg med glæde

tog imod (Endelig hjem!),

Det blev dog kun til 6t år, så savnede børnene

deres far for meqet, og vi blev enige om at prøve

igen. Vi købte en villa på Park A116 64 09 børnene

,,1 196 | .//t'ttede t'i lots/e .qatt.q

ti/ IJnndl,t'- l,a Brgrurkn'e1

| 2 i I i'sh't/cd. I)rr boede t'), d,t

,,Pa /rods a.[, ,t/.1e.4 .rtudig bar.[ani/ie og aenner i
Es rJ:, ytlet.Ja,q ikke, alleg hører til ddr nnrt."

Jeg blev født i Esbjerg i 1933 som nr to. l.4in

storesøster var fem år dengang, Seks år senere

kom min søde lillebror til verden. Far var kusk og

kørte for P Larsens vognmandsfirma. f4or var

hjemmegående, men syede for folk og samtidig

var hun byens kogekone,

Da jeg som seksårig kom i børnehaveklasse,

blev jeg meget glad for skolen og tog først
mellemskoleeksamen, og så reaF og siden stu-

dentereksamen. Da jeg var 18 år, kom jeg i lære

som barneplejerske, og tre år efter var jeg ud-

lært. Derefter kom jeg til Julemaerkesanatoriet

ved Kolding Fjord, og siden to år på Hald Ege

l,ornent sktr//r lttgl'ndr i skoh."



,,Rrøndlry er en fantastisk koztntane at lto i. Jeg har uerdens bedste

adstgt, huorjeg huer morgen siger godrtorgen til en ry dag, ag ogtå

godnat, og tak for endna en de1ltq dag her i Brøndby. "

kom iBrøndbyøster Skole 09 klarede sig peent.

De blev begge konfirmeret iBrøndbyøster Kirke,

Derefter blev vi enige om at skilles, og bør-

nene og jeg flyttede til Brøndby Strand i Tranum-

parken 7, hvor vi boede i fem år. Så købte jeg en

villa i Nordvestkvarteret i København, men det
var et belastet område, så efter fire år søgte leg
en lejlighed i Kisumparken 110, hvor jeg boede i

ti år (Hjem til Brøndbyl).

I 1990 fik jeg en mindre lejlighed, for børnene

var nu voksne og flyttet hjemmefra. Her er jeg

fantastisk glad for at bo og flytter ikke, før jeg

skal bæres ud.

Mit liv iBrøndby har været, 09 er noget helt
specielt, både på grund af beliggenheden ved

vand og strand, men iallerhøjeste grad på grund

af alle de søde mennesket der bor her. leg må

altid, nårjeg skal med bussen, tage afsted i god

tid, for jeg møder altid et sødt menneske, som

gerne vil snakke.

Brøndby er en fantastisk kommune at bo i. Her

er alt, hvad hjertet kan begære: Biblioteker, klub-

ber, sport, strand, vand, dejlige boliger, gode sko-

ler, nærbutikker, aktiviteter for ældre, kulturuge,

loppemarked osv. Hertil kommer så hjemmeplejen

for de ældre, som er noget helt unikt. Bussen

kører lige neden for højhuset, hvor jeg har valgt

at slå mrg ned hvad mere kan man forlange?

Jeg har desuden verdens bedste udsigt, hvor jeg

hver morgen siger godmorgen til en ny dag, og

også godnat, og tak for endnu en dejlig dag her

I Brøndby. Derfor ved jeg nu, at jeg er en rigtig

brøndby'er.

På trods at at jeg stadig har familie og venner

i Esbjerg, synes jeg ikke, atjeg hører til d6r mere,

Nej, jeg elsker mit Brøndby med hud og hår. Knus

og kys til alle, der gør mit liv i Brøndby værd at
level



Stranden og mig har godt af hinanden!
Curli Hansen, Brøndby Strand

Den 17. maj 1967 flyttede jeq sammen med min

mand og tre drenge ind i en hel ny treværelses

stuelejlighed i Nørrekeer i Brøndbyøster. Områ-

det var så nyt og ufaerdigt, at der endnu ikke var

lavet fotov eller gård. Det var bare med at møve

sig gennem mudderet, til man kom ud på selve

kørebanen. l4en det var det hele værd. Lejlighe-

den var tiptop moderne med et stort spisekøk-

ken plus adskilt toilet og bad, og tre værelser,

der var lyse og rummelige.

Vi kom fra en stor gammel femværelses iJu-
lius Blomsgade ved Nørrebros

Runddel, Jeg tror, huset blev

bygget i 1900 eller derom-

kring, o9 der var ingen mo-

derne faciliteter. Der var dog

WC med træk og slip i lejlig-

heden, men ingen håndvask

eller bad.

Det blev jeg efterhånden

noget træt at så en dag søgte

og fik jeg forelraede for bolig-

borgmesteren på Københavns

Rådhus, Hun meddelte mig,

at jeg kunne få en lejlighed i et nybyggeri, i no-

get der hed Brøndby, Da jeg var hjemmegående,

og vi kun havde 6n indtaegt, kunne vi få et bolig-

lån til indskuddet, som kunne betales tilbage over

huslejen. Det var jo den rene svir, og uden over-

hovedet at have set lejligheden, takkede jeg ja.

l4in svigermor, som var ærkekøbenhavner, født

og opvokset på Nørrebro, havde ingen anelse om,

hvor Brøndby lå, men hun mente, at det var langt

ude på landet. Hun havde engang været i Rød-

ovre, og det var ude, hvor kragerne vendte,

Da vi flyttede ind i Nørrekær, var der ikke no-

get vaskeri, så det var en ren nødvendighed at

investere ien vaskemaskine. Den blev monteret

i køkkenet og blev flittigt brugt, En søndag, da vi

havde gæster, kom vores søn Tonny ind fra lege-

pladsen, som stadig var en mudderpø|. Han var

seks år, Farmor skældte og smældte, at han skulle

skamme sig, men så lød Tonnys stemme: ,,Vi har

vaskemaskine! l l" Da jeg kom til, kunne jeg ikke

lade være med at grine. Der stod godt nok et

barn, Indsmurt i ler og mudder, det eneste rene

man kunne se, var det hvide iøjnene. I et snup-

tag blev han båret ud på badeværelset og stillet

under den dejlige varme bruser, og efterhånden

som skidt og tøj kom af ham, var det jo godt nok

vores egen Tonny, der tonede frem.

Vi havde nogle dejlige år i Nørrekaer, men da vi

fik vores fjerde dreng, blev der for trangt, og vi

flyttede til et rækkehus på fem værelser i Dam-

mene. Der boede vi godt i flere år, Jeg var be-

gyndt at arbejde, 09 vi tjente begge to rigtig

mange penge. Så en dag besluttede vi os for at

købe hus i Brøndbyvester. Et kæmpeskrummel

på 260 m, i tre etager med en have på over

1000 m2. Det var nu ikke, fordi vi spandt guld på

at købe hus, for samme år indførte regeringen

"kartoffelkuren", så det blev egentlig en dyr af-

fære. [4en vi tjente jo stadigvæk

godt, især ved overarbejde, så

der boede vi også ien del år,

mens vi, ligesom alle andre bolig

ejere, lavede om på hus og have,

så det passede bedre til os.

Som årene gik, blev min mand

syg, Hans lunger var slidte af ar-

bejdet som smed 09 svejser. Han

fik en svær astma, og til sidst

blev det så slemt, at han ikke

mere var i stand til at passe hus

og have, som han gerne ville. Vi

bestemte, at vi ville saelge huset. Det store

spørgsmål var bare, hvor vi så ville bo. Som aktiv

greesrod kendte Jeg de fleste af kommunens lej

ligheder, men hvor kunne vi være med vores store

møbler. Vi var jo forvente med rigtig god plads

og moderne faciliteter, så vi havde nogle krav

om store lyse rum 09 en vis form for dagligdags

bekvemmeligheder.

,Jeg kannefå en lelkghed i et nyblggei, ) noget der hed

Brøndb1. Min suigermor, rlm uar erkekobenhauner,

fodt og opuokset å l{ørrebra, haude ingen anelse om,

huor Brøndb1 /å, men ban rtente, at det uar /a øde

på landet. Hun haude engang uaret i Rødoure, og det

uar ade, huor kragerne pendte."



,,Jegfk fat i flere forskelhge brochurer, ogjeg

Brøndby Strand Parkerne, at her skalle ai

Lto. En rle1lig stor ouerdakket altan. De f re
store altankasser uar /ige tilpas som haue."

leg fik fat iflere forskellige brochurer, og jeg

vidste med det samme, da jeg så indretningen af

de treværelses på tredje sal ide lave huse i

Brøndby Strand Parkerne, at her skulle vi bo. En

dejlig stor overdækket altan på godt 10 m2, hvor

min mand kunne have sin solvogn, så han kunne

få sig en middagslur, når han blev træt. De fire

store altankasser var også lige tilpas som

have. Og på papiret så værelserne store

09 rummelige ud.

Men det var med møje 09 besvær, at

vi kunne få lejligheden, fordi Brøndby

Kommune på det tidspunkt skulle huse

en del jugoslaver. Vi fik tilbud om flere

store femværelses i højhusene, men det

var vi ikke interesserede l. Til sidst lyk-

kedes det, og i 1995 fik vi vores lejlig-

hed. Det har vi aldrig fortrudt 6t eneste

øjeblik.
Fra første færd følte vi os hjemme. Vi

indrettede lejligheden, 09 mens vi gjorde

det, kom jeg isnak med min nabo, Shlira.

Hun er kurder fra Irak, og dengang talte

hun meget dårligt dansk. Så vi talte al-

tid engelsk, når vi mødtes. Lige indtil en

dag, hvor jeg syntes, at nu kunne det

være nok med det pjat. Så jeg sagde til

Shlira, at vi fremover lige så godt kunne

tale dansk. Hun var lidt genert men det

gik udmærket, for vi tog os bare tid, I
dag er vi rigtig gode naboer. Jeg hjæl-

per tit Shlira med at rette skriftlige op-

gaver, og Shlira og hendes datter Hevan,

som er otte år, kommer tit med hjemmebag til

I vores opgang bor der en dansk-tyrkisk fami-

lie, to jugoslaviske, en tyrkisk, en irakisk og to

danske familier, i alt syv familier. N4in mand og

jeg kommer godt ud af det med dem alle sam-

men, men især Shlira og den tyrkiske familie har

vi et specielt godt forhold til. I det hele taget er

der et godt naboskab i hele gården. Man snakker

sammen på tværs af kulturer, og vi taler dansk,

nogen lidt mere gebrokkent end andre.

uidste med det samme, daleg så indretningen

af de treuarelsu på tredje ul i de laae base i

Da vi havde boet her et stykke tid, begyndte
jeg at 9å til forskellige møder. Jeg traf en del

mennesker, og pludselig var jeg involveret i en

masse ting. Jeg blev valgt ind i vores afdelings-

bestyrelse, og så gik det bare stærkt. Når man

som jeg er født nysgerrig, og gerne vil vide mere

om tingene, sker der ting og sager. Man bliver

spurgt, om man vil hjælpe med det ene og det

andet, og fordi jeg synes, det er spændende at

være medbestemmende isit eget nærmiljø, har

jeg fået et rigt liv her ved Stranden. Det er en

fornøjelse, at der er så mange aktivite-

ter her i boligområdet. I'lan behøver næ-

sten kun at stikke næsen uden for dø-

ren, så sker der noget.

Det bedste ved at være aKiv græsrod

er, at man møder så mange dejlige men-

nesker. I samarbejdets navn hygger vi

os med at lave forskellige arrangemen-

ter. Det, der optager os mest lige nu, er

vores årlige Kulturweekend, hvor op imod

200 mennesker hjælper hinanden med

at få denne begivenhed på benene. LJd-

over de forskelligartede arrangementer,

der foregår hele året rundt, er Brøndby

Strand også kommet på det musikalske

landkoft med "Brøndby Strand Visen". Vi

har vores egen bog "Fra fiskerleje til høj-

hus". Vi har muleposer og T-shirts med

egne motiver, postkort 09 meget mere.

Tænk, hvor meget identitet og image,

der i virkeligheden er her ved Stranden.

Vi har vores eget bebo€rblad og vores

eget lokal-tv. Vi har en pressegruppe,

hvis fornemste formål er at værne om

Brøndby Strand Parkernes gode ry og

rygte.

Så hvis nogen finder på at spørge mig om, hvad

der får mig til at blive boende her ved Stranden,

så er svaret kort og godt: 'leg tror, at Stranden

og mig har godt af hinanden!"



Jeg har ikke tid til at flytte fra Brøndby
Elo Christiansen, Brøndby Strand

Når jeg skruer på erindringsknappen, dukker et

pudsigt identitetsparadoks op. Det minder mest

af alt om det såkaldte 80/20 princip. En ret be-

skeden del af min barndom fylder forholdsvis me-

get i min bevidsthed.

leg blev født på Rigs-

hosprtalet midt om som-

meren 1943 og tilbragte

herefter den første tid af

mit liv "i haven': I vor fa-

milie skulle vi nemlig ikke

i sommerhuset, næh, vi

skulle "i haven". Hvor lå

så denne have? I Vester-

led, såmænd. I\4ine bed-

steforældre var med, da

man udstykkede a rea-

lerne omkring bedriften

Ragnesminde mellem de

to verdenskrige. om vin-

teren og resten af året

boede jeg i Københavns

Sydhavn.

"I haven" betød sol,

varme, jord, græs, grønt-

sager, træer til at klatre i

og falde ned fra eller ikke kunne komme ned fra!

Det betød også Forbuden frugt, nemlig "jordbeer-

og æblerov". Var det da aldrig regnvejr? uden

tvivl, men det har jeg fortrængt!

,,rre/// 1//./(g sR/t/t( l)c1'noP

sko/en uar dal hek s0///L/erell,

ui boede i ltarun."

.tr;
,lriqlr,

Frem tiljeg skulle begynde skolen, var det hele

sommeren, vi boede "i haven". Herefter varede

sommeren kun iskoleferien og måske nogle lør-

daglsøndage, når vejret var godt. Det var først i

1959 mine forældre "tog sig sammen" (læs: fik

sparet op) til at bygge hus og flytte permanent

til Vesterled. Så skulle vi pludselig ikke "i haven"

mere. Vi var der jo hele tiden. Det var ganske

enkelt herligt. Taenk at opleve "i haven" koldt,

stormende, regnfuldt og snedækket. Det var må-

ske i grunden bare en lille smule vemodigt - mit

,,LIine bedsfeforu/drt rttr rued, da nnn arlsfi'k-

ke de are a ler n e o n k ri ng lt e drifte n l\agn e s n i n dt

ne//em de to uetdt:nskrige. Om uinteren 0g ftstul

aJ året baede i Koltenl:.tauns .l.1dhaun."



,,Det tur.fbrst i 7 959, ntineJ-oraldre tog sig sannnn ti/ at bygy hus

agfjtte pernanent il Ilester/ed. 5:å sku/le L,i pladsa/lq ikke "i ha-

uen" ztere. I/i uar der.jo he/e tiden. Det uarganske enkeh herligt."

pudsige og nærmest "kiidrene" identitetsparadoks

varjo ganske forsvundet, Jeg var blevet Brøndby-

borger.

Efter at have fået en uddannelse, set en del af
verden (et lille års bd i USA) 09 det meste af
Danmark (campist i mere end 10 år) og boet r

Albertslund | 16 år, ville skæbnen, at jeg i 1986

flyttede tilbage'1 haven'; hvor jeg sammen med

min yngste datter tog værdigt afsked med min

far i 1987 (min mor var død 6 år forinden). Han

skulle nemlig IKKE på plejehjem eller lignende.

Siden har jeg boet i Brøndby - fra 1991 i Brøndby

Strand.

Efter megen rejseaktivitet, hovedsageligt er-
hvervsmæssigt, som også medførte mere end 10

år stort set overalt i Europa, øst som vest - af
kortere eller længere varighed - fyldet verdens-

heden måske mere end danskheden og Brøndby-

borgerskabet I mitforsøg på at erkende min rden-

titet, hvilket på ingen måde gør mig rodtøs. Jeg

slår ret hudigt røddet når jeg befinder mig godt,

og jeg er veltilpas, hvor jeg end måtte befinde

mig. Jeg ser samtidigt fordele ved denne verders-
he4 som letter forståelsen for andre menneskers

egenart uagtet egen oprindelse og endvidere gi-

ver en slags helhedsopfattelse afdet til tider utro-

ligt komplekse samfund, vi alle er en del af - det
være sig nærsamfundet som verdenssamfundet.

Jeg har alhd været et aktivt fritidsmenneske. I
slutningen af 1960'erne var jeg politisk aktiv i

8røndby Kommune. I midten af 1980'erne un-

derviste jeg i fem år voksne i svømning. I de

fleste af mine år i Albeftslund var jeg boligpoli-

tisk aktiv på "calgebakken'; hvor jeg boede i ca.

13 år, men helt "galt" gik det, da jeg kom til
Brøndby Strand. Først var det Brøndby Jazzklub i

1996, og for tiden har jeg fået engageret mig

godt o9 grundigt i Kulturweekend og ikke mindst

det utroligt spændende Kvarterløftprojekt.

Så de næste 10 år har jeg hverken tid - og lad

mig være ærlig, heller ikke lyst - til at flytte fra

kommunen, og til den tid er det vel passende ,
(hvis jeq har tid) at begynde at overveje hvornår,

hvor og ikke mindst hvorledes og med hvilke ak-

trviteter mit otium skal nydes - ivelkendte ram-

mer, måske "i haven", hvor den så end måtte
ligge til den tid.

,:; ,i

,;:it



Frederikbergs borgmester sendte os herud
Børge Vesth, Brøndbyøster

Hvorfor min kone og jeg fl'rttede til Brøndby i

april 1953 skyldtes, at vi i ca. 11/z år forgæves

havde Forsøgt at få en lejlighed enten iFrede-
riksberg eller i København. At det præcis blev

Brøndby skyldtes, at jeg havde en kusine, som

var husassistent hos Frederiksbergs daværende

borgmester, Jeg spurgte hende, om hun kunne

finde ud at hvordan man skulle bære sig ad med

at få en lejlighed på Frederiksberg. Det bevir-

kede, at jeg fra borgmesteren fik besked om, at
der ikke var ledige lejligheder på Frederiksberg,

men han vedlagde et ansøgningsskema til
Brøndby Kommune om at få tildelt en lejlighed i

det nye Tranemosegård-byggeri, afdeling 1, Det

søgte vi og fik.

Alle vore tre børn er døbt, har gået i skole og

er konfirmeret samt har taget studentereksamen

i Brøndby, så det er helt klart, at vi føler os

hjemme her,

,,Fra borgwesteren 
.

besked ont, at der ikke uar

kdtge lelhglteder på Frede-

iksberg, men han uedlagde

et ansøgningsskerta ti/
Dtv n/)) h0t1/tl/ullc qtll d/ ln
tildelt en ed i det n-ye

T ra n e ma sega rd llgge i. "



Hvis jeg flytter et andet sted hen, bliver det til Afrika
Hedwig Khayinza Walyaula Sørensen, Brøndby Strand

Jeg er tødt i Uganda i Afrika. Da jeg var 4 år,

døde mine forældre, og jeg blev adopteret af

nogle nonner, så jeg er vokset op i et kloster,

hvor jeg boede, indtil jeg var 23 år. leg besøgte

Danmark som turist, og hef mødte jeg min nu-

vaerende mand. Så blev vi gift, og jeg blev bo-

ende l Danmark.

Jeg synes, Brøndby er et dejligt sted, bl.a. fordi

der ikke er langt til indkøbsmuligheder. Børnenes

institutioner ligger også tæt på. Et af de indtryk
jeg fik, da jeg flyttede hertil var, hvor generte

danskerne er. Selvfølgelig hilser de igen, hvis du

hilser på dem, men ellers ikke. Det er en af for-

skellene fra Uganda,

hvor alle taler med

hinanden. Det tager

lidt laengere tid at
komme ind på livet af

oansKerne,

Det er en klar for-

del, at Brøndby har så

mange nationaliteter,

og at vi kan finde ud

af at bo sammen, men

det kan også blive en ulempe, at der er en så

stor koncentration af udlændinge, F.eks. i sko-

lerne kan det godt blive for meget, hvis der er

over 500/o udlændinge i klasserne. Jeg synes også,

at der er for mange udlaendinge, der ikke lærer

deres børn om den danske kultur og det danske

sprog. Og hvis man ikke har nogen kontakt til

danskere, er det svært at gå ud og finde arbejde.

Nogle familier kommer til at isolere sig i deres

lejligheder, Men selv her i Brøndby har jeg været

udsat for diskrimination, når jeg har søgt jobs.

Føfst ville de slet ikke have mig til samtale, da

jeg så alligevel kom det, blev jeg ansat på prgve

og til sidst rigtigt ansat. Men det viser bare, hvor

svært det er for udlændinge at komme ind på

arbejdsmarkedet på trods af vores kvalifikatio

ner.

Hvis jeg flytter et andet sted hen, så bliver det

til Afrika, men jeg føler mig meget tryg ved at bo

her i Brøndby. Jeg tror, det ville være anderle-

des, hvis jeg boede i Hellerup. Der tror jeg ikke,

at der er den samme accept af forskellige natio-

naliteter, Her i Brøndby har de fleste folk vænnet

sig til alle mulige forskellige mennesker.

Hvis vi er på ferie i Jylland, synes jeg, at folk

kigger meget efter mig og min familie, og det er

jeg ikke ude for her i Brøndby. Her i Brøndby

bliver jeg ikke stresset af at være udlaending -
jeg føler mig hjemme.

Brøndby er en grøn og ressourcerig kommune.

Jeg synes også, at det er en integreret kommune,

bømene leger med hinanden, Brøndby kommune

er meget speciel på grund af vores borgmester

l4en her i Brøndby skal vi veere bedre til få ind-

draget udlændinge, i de ting der sker i byen, for

som det er nu, er der mange udlændinge, der

ikke ved, hvad der sker. Vi skal veere bedre til at

få folk til at føle, at de hører til i samfundet.

Jeg er selv blevet opdraget med, at man skal

behandle andre, som man selv vil behandles, og

respektere andre som de er og ikke lytte til slad-

der. På klosteret hvor jeg er vokset op, har jeg

lært at arbejde selv-
steendigt og respektere

alle de forskellige men-

nesket der var der, Jeg

har lært at kæmpe for de

ting, jeg gerne vil have.

I Uganda passer man

mere på hinanden og

hjælper folk, som har

brug for det, også selv

om vi ikke kender per-

sonen. Her iDanmark kan en person ligge på

gaden, uden at folk gør noget ved det. Det kunne

aldrig ske iAfrika. Vi har også en større respekt

for ældre mennesker. I Afrika har vi ikke glemt,

at de ældre kan lære os en masse ting. Det sy-

nes jeg, at vi har glemt i Danmark.

,Jeg tror, det uille uere ander/edeq ltui:1eg baede i Helkrwp. Dir

. rskel/tge mennesker."



Brøndbyborger - med fast plads på stadion
Carsten Thorsen, Brøndbyøster

Jeg er født iVestjylland, i en lille by med navnet

Bøvlingbjerg. Altså helt derude hvor "kragerne

vender". N4ine far var arbejdsmand, og min mor

var altid hjemme - passede mig og mine 2 sø-

stre samt en meget lille bestand af grise, geder,

kaniner, høns og duer.

Jeg er opvokset i et kristent samfund, hvor det
var almindeligt at gå i søndagsskole og senere i

kirke om søndagen. Jeg var Iigeså naturligt FDF'er,

og var medlem af KFU|4, hvor jeg spillede fod-

bold. Jeg 9ik ialmindelig kommuneskole, senere

realskole. Jeg tog præliminærekamen (flnt skulle

det være) i 1960.

Så skulle der ske noget! Jeg ville flytte teltpæ-
lene, så jeg søgte via annoncer, i Kristeligt Dag-

blad naturligvis, på hele tre forskellige lærepladser

i København. Her boede min moster og gudmo-

der.

Jeg valgte handel og kontor, spedition med

engelsk og tysk. -leg fik pensionatsværelse på

Vesterbros KFUN4, gik med morgenaviser ofte
to ruter 09 klarede mig økonomisk nogenlunde.

Lidt tiiskud fik jeg dog af min gudmoder.

Jeg mødte en dejlig københavnerpige, o9 vi

blev gift i 1964. Vi flk en lejlighed i Søborg, og i

1966 fik vi en datter, Da vi i 1970 ventede endnu

en familieforøgelse, flyttede vi til et lejet kæde-

hus - Lundegården - i Ballerup. I 1970 fik vi en

SøN.

[4en her begynder vor tid i Brøndby. ]eg havde

en faster og onkel, der var gået på pension og

var flwet til Gillesagef i Brøndby. Her var vi ofte

på besøg o9 gik ture i området. Da vi i 1977

puslede med tanken om selv at købe hus, var det
for os naturligt også at undersøge, hvad der fand-
tes i Brøndby. Da skatteprocenten høde til de

,,Vi opkuede en dellig tid. Fik
rn rakke n1e hrkrndle - hak-
kene uar da ikke så h - ag

det uar /et' at knltte uenskaber."

absolut laveste i Københavns Amt, blev vi lidt let-

tere tændt. Vi fandt, at det var en spændende

kommune. Her var skov strand, højhuse, villaer,

rækkehuse og lejligheder. Og et blomstrende
idræGliv. Vi lagde vægt på at finde et sted, hvor

vi ville blive boende og rigtig slå rødderl Da vi så

besøgte et fabriksnlt prøvehus og faldt for det,

skulle vi blot vælge beliggenheden. I dag bor vi

så i rækkehuset på Ved Lindelund i Brøndbyøster.

Vi var så heldige at have egen bil, hvorfor et
indkøbsproblem i området blev frasorteret. Der

var samtidig let adgang til skoven, som vi be-

søgte meget. Vi havde en dejlig labrador, meget

lydig 09 glad. Og det bedste, den vidste, var at
få lov at løbe frit i skoven med en pind i munden.

Vi oplevede en dejlig tid. Deltog i mangt og

meget. Fik en raekke nye bekendte - hækkene

var da ikke så høje og det var let at knltte
venskaber. Vore børn havde også en god tid i

Brøndby. Skoleskiftet fra Ballerup gik let, børnene

fik hurtigt nye kammerater - og interesser, De

spillede badminton, Lars puslinge- og drenge-

fodbold i BIF og var ifølge mange meldinger en

rigtig god målmand og fik specialtræning bl.a. af
BIF's tidligere målmand Per Bisgaard. leg fulgte

ofte med ved sidelinien - og blev en ivrig BIF-

tilhænger

Er man i udlandet og taler med sportsinteres-

serede, kender alle Brøndby, Her tillægger jeg

BIF æren. Både min kone og jeg følger alle første-

holdets kampe, 09 vi har fast siddeplads på

Brøndby Stadion. Vi flnder det godt, at Brøndby

er en social god og attraktiv kommune, og at der

er plads til en anden kultur med mange frem-

mede med andre etniske baggrunde. Det har

været let at knytte venskaber blandt naboer,

sportskammerater og via mit medlemskab af en

politisk forening,

Vore børn ville også gerne bo i Brøndby, men

vilkårene er ikke længere så gode, som vi selv

oplevede i 1977. Her tænker jeg både på skatte-
procent og på det næsten umulige i at finde ieks.
et rækkehus til undef 1,3 mio.

leg er i Brøndby blevet politisk aktiv. Jeg sæt-

ter valgfrihed højt, 09 vil gerne arbejde for at
kunne give nuværende borgeres børn mulighe-

der for at erhverve ieks. et rækkehus. For at
vore børn får bedre kvalitet og valgfrihed i sko-

len. For at vore ældre får valgmuligheder og for-
bedret omsorg. leg ønsker at forblive Brøndby-

borgerl



Herude hilste borgmesteren
lnger Petersen, Brøndbyvester

lYit navn er Inger Pedersen, jeg er født i 1931,

og selv om jeg faktisk tilbragte mine allerførste

år i Hvidovre, vil jeg nok betegne mig selv som

ærkekøbenhavner. Vi flynede til København, Nør-

rebro, da jeg var omkring 5 å[ og siden har jeg

boet i alle tre brokvarteret I mørke srdegader tit
i baggårde og med toilet igården. I 1960'erne flk

min mand og Jeg dog en dejlig moderne lejlig-

hed på Østerbro, og der boede vi, mens vore tre

børn voksede op og flyttede hjemmefra.

Da min mand pludselig døde, følte jeg mig ef-

ter et par år så ensom, at jeq besluttede at svare

på en eegteskabsannonce. Dette førte til, at jeg

blev gift igen og dermed flyttede til Kirkebjerg

A116 i Brøndby. Det skete i 1982.

Det første indtryk, jeg fik af kommunen var, at

det var svaert overhovedet at flnde vej derud, for
ikke at tale om at finde rundt. For mig, der var et

udpraeget storbymenneske, føltes det virkelig som

en udørk. Jeg huskede Brøndby fra 1960 erne,

hvor vi asede med vore børn på cykel ud til
Brøndby Haveby for at hjælpe min bror med at

sætte skik på den lille jordlod, han havde anskaf-

fet sig. Vi gravede kvikgrees op i store mængder

med veerkende ry99e, inden vi om aftenen køte
hjem igen, treette, men fulde af sommerstemning

og frisk luft. En skarp kontrast til det mørke der

lukkede sig om os, så snart vi nåede storbyens

smalle dunkle gader. Hvad jeg tydeligt husker fra

disse søndagsudflugter var lærkesangen hen over

de åbne marker.

Da jeg nu kom !l Brøndby 20 år senere, ven-

tede jeg naturligvis at genfinde det samme land-

skab, men alt var så forandret, at det var svært
at genkende området. På de før så åbne marker

havde boligblokke rejst sig, ja selv Havebyerne

,,Det er st/tg, når man ser

alfu de ntede Jant lraue forbi
uores /.taue, når da ska/ ouer ti/
kat@e å det rye.flottt
n lt t,, l'
Dr0fiA Dl J lL|Ol0l1.

kunne jeg dårligt genkende. Den vej, vi havde

fulgt gennem det gamle Brøndbyvester og videre

mod Vallensbækvej var jo nu gennemskåret af

Ringvejen, og frakørslen over den åbne mark trl

haven var nu blevet en tunnel, så det var svært

for mig at finde ud at hvor min brors hus egent-

lig havde ligget.

Når vi var ude at gå tur, min nye mand og jeg,

slog det mig, hvor mange mennesker han egent-

hg kendte og hilste på, ja selv Borgmesteren hil-

ste genkendende og fik et par bemærkninger med

på vejen. Det var virkelig en utrolig oplevelse for

mig, der kom fra København, hvor bystyret var

noget uendehgt flernt og upersonligt.

Nå, jeg vil nu lige nævne Brøndby IF. Denne

fodboldklub har dog veeret årsagen til, at alle

kender vores by. Selv langt ovre i det mørkeste

Jylland kender og beundrer man det hold, ja også

i udlandet er vores navn kendt. Hånden på hjer-

tet, mon ikke de fleste af os føler lidt stolthed og

har hjertebanken, hver gang vores hold er I rl-

den? Det er jo også festligt, når man ser alle de

pyntede fans trave forbi vores have, når de skal

over til kampe på det nye flotte Brøndby Sta-

dion, Det er ikke til at komme uden om: Det gi-

ver os status,

l4en hvad synes jeg så, der mangler i denne

by? Jo, man kunne ønske sig, at vi havde en mere

sammenhængende by. Den består jo af tre små

landsbyer, der er blevet bundet sammen af alt
det nye byggeri, og derfor er det jo ikke nemt at
have et egentligt centrum med torv og små re-

stauranter, strøggader med butikker, livlig han-

del osv.

I begyndelsen måtte jeg meget trt en tur ind til

København, for at gense de kendte steder, men

efter nogle år her, er trangen ganske langsomt

ebbet ud, og nu er der inqen tvivl om, at Brøndby

er blevet min hjemstavn.



Højhusene var triste at se på - dengang
I n g ri d Ba a d sgaa rd, B rønd byøster

Vi kom til Brøndby i januar 1959. Jeg havde boet
i Lyngby mine første otte år. Siden flyttede vi til
Tårbæk, hvor vi boede i 15 år. Vi boede ved Tår-
bæk Havn i det, som bdligere var Tårbæk Hotel

- nu 'Tårbækhave". Det var ganske nær Dyreha-

ven og Cottageparken.

Efter nogle år på Frederiksberg, fik jeg som

nygift endelig en lejlighed ihøjhus her i Brøndby.

Højhusene var triste at se på - dengang. Skoven

var endnu ikke en rigtig skov men Volden havde

vi da, og frit var hen Det hele blev jo også bedre

hen ad vejen. Efter et par år med dagpleje, var

børnehaven klar, senere kom min

datter i fritidshjem 09 i

Nygårdsskolen. 09 ganske nær
ved min bopæl lå det hele.5å
kom endelig renoveringen i 1991.

Det pyntede gevaldigt, 09 gav

Brøndby et helt nyt "ansigt".

Så vi faldt forholdsvis hurtigt
til her iBrøndby, og de sidste

mange år har jeg mere følt mig

som brøndbyborger end som

tårbæk'er.

Vi har en del at glæde os over

her i Brøndby, ikke mindst efter
at vi fik vores nye kulturcenter
"Kilden", hvor der er mange gode

arrangementer Vestbadet er heF

ler ikke at foragte, omend man

ikke skal være ret kuldskær. Og så har vijo vores

rige foreningsliv. Kede sig som pensionist, det
behøver man ikke, Vi har folkedans på Lindelund-

skolen og Brøndby Strand Bibliotek. Man kan gå

til squaredance og gymnastik. Vi har vores dej-
lige kunstforening, hvor vi kan 'bptræde" med

,,Ja /<om enaeug renquennten t
7 991. Det plntede geualdigt,

oggau Brøndb1 et helt ryt

,Vi har en del at gledt os ouer her i
Brøndb1, ikke mindst efter at ui fk
aores nye ku/tarcenter "K/den". "

egne værker hvert andet år. Ud over dette gør

Nygårdskirken jo også en masse, så ensom be-

høver man ikke at være som enlig eller pensio-

nist - om "gå-tøjef' ellers er iorden.

l

"ansigf. "



Hundene fandt en ven i Brøndbyø*er
Stine Arneberg, 8røndbyøster

Jeg er tilflytter til Brøndby Kommune I 1987. I
1960 blev jeg født i Nakskov, og er altså en lollik.

Ddr boede jeg sammen med mine forældre og

mine søskende.

Men på et tidspunkt i ens liv skal man finde ud

at hvad man vil uddanne sig til og arbejde med,

Jeg ville være gartner og fik læreplads i Bjæver-

skov i 1977, har siden boet på Fyn, kom tilbage til

Vallensbæk og Taastrup. lvlen på et tidspunkt fin-

der man jo manden i ens liv. Han boede i eget hus

i Brøndbyøster landsby, hvor der var have til. Der

var også en dejlig labrador-han, som mine to grav-

hunde-damer syntes godt om. Så efter kort tid
flyttede vi tre '?amer" ind hos de to "herrer" i

Brøndby. Derefter blev jeg gift med min mand i

Brøndbyøster Kirke, og vi har siden fået døbt vo-

res to drenge i kirken.

Det, der er dejligt ved at bo i Brøndby, er at vi

er tæt ved skoven, og at landsbyen er som en

oase, ikke ret langt væk fra København. Man får

en bekendtskabskreds og snakker med en masse

mennesker, når man går ture i byen, Der er bl.a,

Ditlevs Købmandsbutik, som jo er utrolig hyggelig

at besøge, når der er åbent. Der er også en del

sport, bl.a. badminton, slrydning osv - hvis man

ikke er til fodbold. Det, som også gør det til et
godt sted at bo, er de gode forhold for vore børn,

med skole, SFO og klub.

Vi har ikke tænkt på at flytte fra Brøndby. Det er
jo het man bor - det er hele familien enige om.

-'r. i

,,Def, det'tr dylig/ ued a/ lto

i Brøndlry, er, at ui er tret ued

skouen, og al /andshyen er

so/// e aase, ikke ret langt

a(l'R Jt a K0l)(nt)d1'n. uer (r
ul.4. 1)1 rN Løt)mannsD/.,1-

tik, som.jo er utrolig bC4tltg
at besøge, når der er åbent."



Mange gode grunde
Lis Ahm, Brøndby Strand

Undertegnede kom fra Jylland. Blev gift i 1964

og flyttede til Brøndby, iseer fordi vi hurtigt fik et

sted at bo. Først boede vr i et dejligt reekkehus i

Brøndbyøster. Vi fik to børn og flyttede til Brønd-

byvester. Da "ungerne" fløj fra reden, flyttede vi

til Brøndby Strand. Vore børn sagde: "I kan da

ikke bo der", men vi havde 21 gode grunde:

- Stranden (7 km lang)
- Skoven

- Dejlige lejligheder

- skønne, store altaner

- Flot udsigt over Køge og København

- Tog og bus

-lvlotorvejeØ-V-S-N
- Gode indkøbsmuligheder

- lvlange aktiviteter
- Stort bibliotek

- Esplanaden

- Flotte gårdhaver

- venner
- Brøndby Hallen

- Brøndby Stadion



Fl i pproletarernes Parad is
Paul BAgel, Brøndbyøster

lvlin hustru er opvokset på Godthåbsvej nær Grøn

dalskirken o9 efter endt elevtid ansat som bør-

nehavepædagog i Københavns Kommunes bør-

nehave iSjællandsgade på Nørrebro, indtil hun
gik på efterløn efter 41 års gene-

ste,

Jeg selv er opvokset iVanløse
nær Katrinedalskolen, og efter sko-

letid og læretid aftjente jeg min

værnepligt i Søværnet, hvor jeg var

18 måneder på motortorpedobåde.

Efter hjemsendelse blev jeg ansat i _
Statens Televæsen, hvor jeg opnå-

ede en tjenestetid på 42 år.

Vi blev gift | 1953 09 fik senere

tilbudt en 1y2-værelses lejlighed i

Brøndby Kommune, nærmere be-

stemt hjørnet af cillesager og
Brøndbyøster torv. Det var med

nogen skepsis, at vi kørte med S-

toget til Brøndbyøster Station med

den nylgt åbnede S-bane, som gik

helt til Glostrup, Fra Hvidovre Sta-

tion, som forøvrigt var den sidste

station inden det, man dengang

kaldte Bybanen, var der bølgende

kornmarker og enkelte jordveje. Vi

var godt nok kommet på landet.

Lejligheden vi fik tildelt var på 58m2, ny 09 flot
med parketgulve, køleskab og el-komfur - uhørt

luksus, i hvertfald for os. Godt nok var huslejen

høj (158 kr. om måneden) iforhold til vores ind-

tægter, og vi skulle tillige betale et indskud på

1200 kr., som vi måtte låne.

Vi var glade for lejligheden, alt var jo nyt, 09

da hele byggeriet omkring Brøndbyøster Torv blev

"F /il>J> ro l e tare n e s P a ru di s ",, s o m o m rå d e t o m ki ng

færdigt, åbnede der flotte butikker, der dækkede

næste alle behov. Der kom tilmed en elegant mø-

belforretning. Alt var således fint, dog syntes vi ,

at der var for mange P-pladser til de få biler.

Nu var vi ligesom etablerede i Brøndbyøster,

og vi følte os som en del af det nye, lille samfund

rundt "Torvet". De forretningsdrivende kendte 6n,

og man hllste på hinanden når man gik søndags-

tur. Godt nok syntes vi, at vi bo-

ede lidt langt ude iforhold til
vores arbejde, henholdsvis Nør-

rebro og Holmen, men min hu-

stru flk togkot, og jeg selv cyk-

lede. Efter et par år blev der
penge til endnu et togkort - det
var lykke, og vi blev næsten

venner med personalet på

Brøndbyøster Station, vi var jo
faste kunder.

Nu blev der for alvor fart over

feltet, Flere og flere mennesker

flyttede herud til "Flipproletar-

enes Paradis", som området om-

kring Brøndbyøster Torv blev
kaldt i folkemunde. Nu var det
pludselig ikke alle ansigter man

kendte.

Vi havde venner, der boede i

Rødovre ved det nuværende
Rødovre Centrum, og da det var

inden for gåafstand, gik vi over

markerne helt til Tårnvej, før der

kom asfalt. Mangen en fin markbuket er blevet
plukket på disse dejlige marker.

Engang skulle vi besøge vores venner, og vi gik

som sædvanlig på jordvejene mod Tårnvej. Det

,,Fkre rtX [/rrt nennesker. //rfu hrrad li/

Brøndlryoster'I'oru bleu kaldt i fo/kemunde."



,,Arealerne på nordsiden a;f banen Lt/eu ln stor ltygqe-

elementer. De nye ltuse bku offort på rekrtrdtid, og ui,

plads ntadlarduolde, grauemaskiner, kruner ag beton-

der boede på Rrondlryoster'for4 uar ltelt entge 0/1/, at /

tjenesterejse for Søværnet på Grønland, og vo- res erindri

res økonomi blev således klart bedre, og vi mente bliver vi.

de ,q"imne ha.re skø//e ui ihuertfald ikke bo."

var vinter og bidende koldt, og vi stred os frern

mod vinden. Da pludselig, som sendt fra himlen,

stoppede en bil bagved os, som viste sig at være

en taxa. Miraklernes tid var åbenbart lkke forbi,

for hvad skulle dog en hyrevogn på dette guds-

forladte sted. Der var lo hverken dyr eller men-

nesker, så langt øjet rakte. chaufføren spurgte,

hvor vi agtede os hen, og vi svarede Tårnvej,

men vi havde ikke penge til taxa. Så lød det ven-

lige svar: .,Hop ind, herude skal

I ikke betale." 
I

Pludseliq begyndte man at

rydde vore dejlige marker, og

arealerne på nordsiden af banen

blev 6n stor byggeplads med

jordvolde, gravemaskiner, kraner

og betonelementer. De nye huse

blev opført på rekordtid, og vi,

der boede på Brøndbyøster Torv

var helt enige om, at i de grimme

huse skulle vi ihvertfald ikke bo.

Men virkeligheden skulle jo se-

nere blive en anden.

Iøvrigt var dette nye område

et sted, hvor vi sjeeldent bevæ-

gede os. Først da Kernen og

Nygårds Plads stod klar, be-

gyndte vi så småt at bevæge os

over på nordsiden af banen, og

det skyldtes til dels, at bibliote-

ket var åbnet på Kernen, dels at

der var åbnet en lille restaura-

tion på 1. sal, hvor vi af og til

spiste til en meget rimelig pris.

Nu havde vi det hele her i

Brøndbyøster, med 5-togsstattonen som centrum

Her var dagligvarebutikker, bank, apotek, læge,

tandlæge, posthus og ikke at forglemme det fine

bibliotek. Kort sagti Alt. Brøndbyøster var blevet

et lille samfund i Brøndby Kommune, og de

grimme hus på S-banens nordside fik gavlene for-

synet med kunst af forskellige kunstnere, og i

dag er det således, at har man været på rejse,

og man vender hjemad og idet ierne ser de

smukke gavle, så er man virkelig hjemme.

I årene 1960-1967 var jeg hver sommer på

vr havde brug for mere plads. og hvad skete: Vi

fik lejlighed i det højhus, som vi tidligere havde

anset for at være det grimmeste, nemlig Nykær

61-67. Lejligheden på 10. sal var dejlig og udsig-

ten formiddabel, 09 ret hurtigt fandt vi ud af, at

her ville vi blive. Efter ca. 50 år I Brøndbyøster er

det lige før, vi er indfødte.

Beboerene omkring Nygårds Plads kender hin-

anden, taler sammen, det er et helt landsbymiljø,

og det kan således tage en time blot

at købe en avis. Brøndby Kommune

er vores kommune, og jeg vil påstå,

at man næppe finder 6n magen til -
rrnderforctået. et sled. hvor der ide
sidste mange år er sket og stadig

sker en sådan udvikling. Vores fod-

boldhold er næste verdensberøml, i

hve( fald i Danmark. Af de store pro-

jekter vil jeg nævne Stadion, Idræt-

tens Hus, biblioteket, og som sidste

skud på stammen det nye kulturhus

Kilden. Endelig viljeg nævne de fine

arealer med skulpturer, der omkran-

ser bygningerne i Brokeer. Ja, Jeg v

påstå, at Brokær er den boligaFdeling

i Danmark, der har mest kunst. lvlin

hustru 09 jeg er medlemmer af

afdelingsbestyrelsen og lejerforenin-

gen og kan således være med til at

præge udviklinqen ivores nær-

område forhåbentlig til gavn og

dlr.la f^r hah^prna

Nu vil jeg slutte denne beretntng

om vores 50 år rBrøndbyøster, og

om de ting der har fæstnet sig I vo-

ng, og blot sige: Her bor vi, og her



Jeg har aldrig tænkt på at flytte herfra
Eva Eriksen, Brøndby Strand

leg hedder Eva, er 72 år, bor ved Brøndby Strand,

leg har tre børn, en søn og to døtre, to børne-

børn en dreng på seks år og en pige på to år. lvlin

søn bor i lshøj, min ene datter iRødovre, den

anden her ved Brøndby Strand.

leg er født og opvokset på Falster i en landsby

der hedder Nr. Kirkeby, ca. 10 km fra Ny-

købing F. I landsbyen var der en kirke, fem

gårde, fire mindre huse, et gadekær og en

skole, hvor jeg gik hver anden dag med 6n

lærer Skolen var en stor villa med skole-

stue og spisestue og bolig for læreren. Uden

for landsbyen ved hovedlandvejen lå for
samlingshuset. Der var en købmand, en

smed og en stor gård, som mine bedste-

forældre havde ejet. leg boede hos min

farmor, fra jeg var 1 år, til jeg var 15. Da

døde hun, og jeg kom hjem til mine foræl-

dre, der boede et par kilometer derfra. N4ine

forældre havde et lille landbrug, eller
parceliststed, som det kaldtes. Vi var slnr'

søskende, de fem af os bosatte sig på Sjæl-

land, iKøbenhavn, Naestved og Helsingør.

Min slægt har været bønder og bosat på

Falster, så langt tilbage jeg ved.

Jeg fik en kontoruddannelse og rejste til

København, da jeg var 18 år. Det var en

naturlig ting at flytte til en stor by, når man flyt-

tede hjemmefra, og jeg havde en faster i Køben-

havn, så det var en betryggelse for mine foræl-

dre. Det var let at få job dengang, og jeg boede

hos min faster på Frederiksberg, indtil jeg fik le-

jet et værelse, I 1955 blev jeg gift, og vi fik lej-

lighed ved Brøndby Strand i l4aglelund. f4in mand

var født og opvokset på Vesterbro. Han døde i

t979.
At finde en lejlighed var ikke så let. Vi prøvede

bl.a. Brøndby Kommune, som vi syntes lå langt

,,1 1957 ffittede ui til et n1t rcekkebas i
Blerreland på 105 n'). Del uar bare

lkken ned så meget plads og en lille

ltaue, da ui haudefået ttores tre børn."

uden for byen. Til min store overraskelse fik vi

tilbudt to steder, Brøndbyøster Torv og Brøndby

Strand, og det sidste valgte vi så. Maglelund var

det første etagebyggeri ved Brøndby Strand. Det

er bygget midt i nogle plantager, og her var rig-

tig landligt. Da jeg fik mit første barn i 1958, gik

jeg tur i plantagen, og forårets blomstrende frugt-

treeer husker jeg meget tydeligt. Derefter gik det

stærkt med udbygningen af de kommende byg-

oerier.

I 1967 flyttede vi til et nyt rækkehus i Bjerre-

lund oå 105 m2. Det var bare lvkken med

så meget plads og en lille have, da vi havde

fået vores tre børn.

Jeg her været med i mange forskellige

foreningsbestyrelser og har på den måde

været engageret i udviklingen i Brøndby

Strandområdet, og det er måske det, der

9øt at je' føler, at jeg hører til her. Og det

er her mine bø'n er født og vokset op. Min

ene datter bor her ved Brøndby Strand, og

min ene søster har boet her siden 1964.

Når jeg tænker tilbage til starten af mit

liv ved Brøndby Strand, så har jeg aldrig

haft tanken at flytte herfra, Så jeg har åben-

bart fra starten følt mig hjemme her Her

er et dejligt rekreativt område med en dei
lig strand, "Den grønne kile' med skovom-

råde og voldene. Hvad mere kan man næ-

sten forlange?

I 1998 flyttede jeg til Hallingparken i et

højhus på 6. sal, med den dejligste udsigt

ud over Køge Bugt. En to-værelses lejlighed som

passer for mig som pensionist. Det er her, jeg

håber at kunne blive boende på mine gamle dage.

Jeg har ikke kunnet finde noget negativt ved at

bo her, lige borLset fra busdriften.

n
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Fremmed både i Danmark og Libanon
Jihad Farag Vallentin, Brøndbyøster

Jeg er født o9 opvokset i en flygtningelejr i Liba-

non, men jeg er palæstinenser. leg kom til Dan-

mark i 1988, men kom først til Brøndby i 1990.

Grunden til, at vi kom til Danmark, var, at vi som

statsløse palæstinensere er iklemme, både mel-

lem israelerne 09 libaneserne. Men at det lige

blev Danmark, Jeg kom til, var ligegyldigt. Det

primære var at finde et sikkert sted, hvor jeg

kunne leve ifred.
Som alle andre kendte jeg

fodboldklubben, men jeg
havde ikke en særlig interesse

i at komme til at bo her Da

jeg læste, var det dog nem-

mere for mig, at bo tættere
på København. Før jeg kom til

Brøndby, boede jeg i Kalund-

borg, men transporttiden var

for lang. Nu har jeg boet her i

over l0 år, jeg har venner og

netværk her, og som flygtning

Brøndby p.gr.a.

ikke så mange mennesker. Efter at jeg har fået

mere tid, har jeg opdaget, hvor svært det er at

komme ind på livet af danskerne. Her i opgan-

gen hilser jeg på alle, og vi giver hinanden kage

og er høflige og venlige, men jeg har aldrig væ-

ret inde hos nogle af de andre naboer, som jeg

mener, man bør, som en god nabo.

En af de positive ting ved Brøndby er de mange

fritidstilbud til børnene. Brøndby ligger tæt ved

København, lufthavnen og arbejdet, Her er også

har en meget markant borgmester, der kan være

svær at arbejde sammen med.

Det er for mig svært at svare på, hvad jeg føler

er min oprindelige hjemstavn. Jeg har mistet

meget af min oprindelige rdentitet ved at flygte

fra Libanon og ved, at mrne rødder ligger i Palæ-

stina. Så på den måde er jeg et meget splittet

menneske. l4ine børn feks. opdrager jeg dansk,

men det er samtidig meget vigtigt for mig, at de

rkke glemmer deres og min kulturarv. De skal vide,

at de har en anden baggrund. Det

har betydet meget for mig, at jeg

er flygtet til Danmark og fået en

dansk uddannelse. Det gør, at leg
tænker på dansk. Når jeg så kom-

mer til Libanon på ferie, synes fa-

milien dernede, atjeg har ændret

mig, i forhold til det jeg var, in-

den jeg flygtede. Det vil sige, at

nu er jeg fremmed i både Dan-

mark og i Libanon. Det er en

meget ubehagelig følelse ikke at høre til 09 fuldt

ud blive accepteret, både der hvor man bot men

også der hvor man kommer fra. Så har jeg ondt

i maven, når jeg går ude på gaden.

Man skal huske sin fortid, Hvis man glemmer

den, har man ingen fremtid.

er man ofte taknemmelig for den hjælp, der er

blevet givet, af det land man kommer til. F.eks.

har jeg dansk statsborgerskab, men min drøm

om min fremtid er at vende tilbage til det fædre-

land, jeg aldrig har set Palæstina. Til det sted

hvor mine foraeldre og bedsteforældre kommer

fra. Som flygtning har man ingen rødder det sted,

hvor man bor, derfor er det svært at få et spe-

cielt Forhold til det sted, hvor man bor.

I starten havde jeg meget travlt med min ud-

dannelse, så de første fem år kendte og så jeg

mange grønne områder, der gør det attraktivt at

bo her Det negative ved at bo her er, at man ofte

kan læse om lokalpolitikerne, der udtaler sig ne-

gativt om flygtninge og indvandrere. Alle hold-

ninger skal selvfølgelig ud, men det er ofte kun

det neqative, der kommer imedierne. Det øde-

lægger os. Jeg synes måske, at Brøndby kom-

mune er en lille smule isoleret iforhold til andre

kommuner, hvor jeg tror, at f.eks. Rødovre har et

bedre samarbejde med sine nabokommuner. Det

hænger måske sammen med, at vi her i Brøndby

ruin opindelige hlemstaun. Jeg ltar tnistet rue.qet af
min nndeltge idenlitet ued atflygte fra Libanon og

ut'r/, al minr rødrler ligger i Pa/n's/ina. 5'å på den

nåde erleg et me,qet tplittet mennetke."



Det var som at komme i himlen
Pia Schou Christensen, Erøndby Strand

Jeg hedder Pra Schou Christensen, og kom til
verden 20. december 1952. De første år af mit

liv boede vi på Nørrebro, men flyttede til Øster
bro da min lillesøster Anita blev født i 1954. I
1964 fik vi en lillebrot men lejligheden var for
lille, og mine forældre krggede derfor på nybyg-

geri. Det var både Ballerup, Skovlunde, i Syd-

havnen og Brøndbyøster En nevø til min mor var

murerlærling på byggeriet rGillesager og hen-

ledte opmærksomheden på dette byggeri.

)eg vat IIl/2 år, da min familie fllttede til de

nybyggede huse i Gillesager i Brøndbyøster. Det

var i juli 1964. Da hed det Brøndbyernes kom-

mune !

Vr kom fra en 172 værelses lejlighed med olie-

fyr og koldt vand til en "luksus" lejlighed på 2%

værelse med altan, centralvarme og badeværelse

med kar og varmt vand. Det var som at komme i

himlen. 14in søster og jeg delte soveveerelset, min

lillebror fik kammeret, 09 mor og far sov istuen,
Det, der gjorde størst indtryk på mig, var, at

man havde frt fra skole om lørdagen (jeg tror
nok det var på forsøgsbasis), 09 at man startede

med engelsk i 5. klasse, Det var også et forsøg.

[4in søster og jeg blev hurtigt efterspurgte "ba-

bysittere" for de mange børnefamiliet som flyt-
tede ind samtidig med os.

Under min skolegang oplevede leg gang på

gang, at "problembørn" blev flyttet til Brøndby

Strandskole. Det var noget, vi oplevede som en

deportation, idet Brøndby Strand var noget "langl

væk". Efter 9. klasse kom jeg rlære i"byens"

manufakturbutik, hos Ove Jensen, på Brøndby-

øster Torv. Her kom jeg i kontakt med en stor

kundekreds. lvline forældre Fik pladsmangel og

flyttede til en større lejlighed i samme bebyg-

gelse.

I 1970 blev jeg ringforlovet med min Leit og vi

søgte lejlighed både i Brøndby, men også der hvor

han kom fra. Det endte med, at vi efter bryllup-

pet i maj 1971 flyttede til Nørrebro, men der var

vi kede af at bo, 09 derfor søgte vi ud til Brøndby

r9en,

I januar 1973 flyttede vi ind i lvlaglelund i

Brøndby Strand og pludselig fik jeg sat billede på

den bydel, som havde været noget fjernt for mig

i min skoletid. Efter 4 år i Maglelund købte vi hus

- også i Brøndby Strand, Vr havde i nogle år for-

søgt at få et barn, da det ikke lykkedes købte vi

hus og hundehvalp. Vi nåede dårligt at flytte ind,

før jeg var gravid, og huset blev solgt igen, og vi

flyttede til en dejlig stor lellighed i Brøndby Strand

Planen. Her boede vi i 11 år.

Vores søn, Jesper, blev født i august 1979 09

vi fik ham i vuggestue, børnehave og siden på

Langbjergskolen. Jeg var dybt involveret i

forældreForeninger alle steder, og ito perioder

sad jeg også i skolebestyre{sen. Vi trivedes ngtig

godt, men var meget rystede over de mange på-

satte brande der var i Tyblergparken og flyttede

derfor I et lrlle rækkehus på Strandskolevej i 1990.

Vi har nu, da vi nærmer os vores 30 års bryl-

lupsdag, fået en stor bekendtskabskreds i Brøndby

Strand.

Min bror og hans famihe er også bosat i Brøndby

Strand. Vr har oplevet, at Strandparken blev til,

og at Brøndby kom på europakortet med et

succesfuldt fodboldhold, lYin søn og min bror er

blandt de største fans og tager med holdet ud og

ser fodbold både til Jylland, Fyn, Spanien og

Tjekkiet. Det har dog også srne negative sider at

have et stadion i kommunen. For det første er

der kaos, når der spilles hjemmekampe. Brler alle

vegne, i græsrabatter og midterrabatten og det

rned politieG velsignelse.

Ved nogle kampe må kiosken på stationen lukke

nogle timer før og efter kampen, da der kommer

så mange ind ad gangen, at man ikke kan kon-

trollere, hvem der købet og hvem der sfjeeler

Også træerne på Brøndbyvester Boulevard må

stå for tur, gang på gang er der kneekkede træer

efter en kamp, lvlen i det store hele går det jo

alligevel. Og vi er stolte af vores holdl

Jeg har været Brøndby-borger i36 år, og jeq

agter at blive boende her ved Stranden i mange

år frem.

Vi er faldet godt til og elsker de grønne områ-

der og Strandparken. Det er dog synd, at de store

marker bag Brøndby Skand Planen nu er udstyk-

ket trl parcelhuse. Det bliver alt for tæt, synes
jeg, men det er jo et spørgsmål om at få nogle

gode skatteydere til kommunen.



Et godt sted at blive gammel
H. P. Ha n sen, Brøndbyøster

Jeg hedder Hans Peter Hansen, normalt omtalt

som H.P Hansen, Jeg er født den 9. maj 1931 i

Rødby Havn. Min far havde sin morfars gård, der

var ca. 40 tdr. land til, men ikke noget god lord,
så derfor var det ikke nogen god forretning. lvlin

far døde i 1932 og efterlod min mor med fire

børn i alderen 20, 8,2 og mig på 1 år,

Jeg gik i Rødby Havn skole indtil 5. klasse og

blev herefter optaget i Rødby Borger-, lvlellem-

og Realskole, hvor jeg sluttede i april 1948 med

en paen realeksamen, Ivlulighederne for en

videregående uddannelse forelå grundet min mors

økonomi ikke, så jeg blev i 1948 ansat som elev

i Post- og Telegrafvæsenet, hvor jeg første gang

kom til København. Fordelen ved ansættelsen var

bl.a., at man fik løn forud, nemlig 195 kr., hvoraf

je9 betalte 100 kr. for et værelse på

Rosenvængets Sideal16 på Østerbro, iøvrigt
pigeværelset hos moderen til Hanne Reintoft og

Troels Kløvedal. Den videre teoretiske og prakti-

ske uddannelse skete ved Rigstelefonkontoret i

Løvstræde og blev påbegyndt den 1.1,1952, hvor

jeg sammen med en arbejdskammerat (senere

svoger) lejede et værelse med adgang til køkken

og bad på Hvidkildevej ved Bellahøj.

Den 24. august 1957 bliver jeg i Vejby kirke

gift med Gertrud Høøck Hansen, født den 16, no-

vember 1933. Hun er uddannet sygeplejerske.

Da vi blev gift, havde Gertrud fået ansættelse på

amtssygehuset i Nykøbing Falster, så alt i alt teg-

nede det til, at Nykøbrng Falster skulle blive vo-

res hjemsted.

rlfa-:i

,,Da ui ltleu gi/i, haude Cer-

trad fåel ansattrlst på ant/s-

!y!( lJ /t sc / i t\.tt k ø li ng Fa /.r tu n

sa ,th i ,t/t ltutr/r rh/ /11, ul
l\.ykøbing Fa/tter skulle bhue

Lrn'et ltjentste d. "

lvlen Nykøbing F. blev det ikke, idet man | 9e-
neraldrrektoratet på grund af sygdom stod over

for et akut problem ved besættelse af en stilling.

leg blev derefter i periode lånt ud til generaldi-

rektoratet og genoptog min pendlen mellem Ny-

købing F. og København, hvilket betød en lang

arbejdsdag. Dette holdt jo ikke I længden, og vi

var nu parate til at begive os mod Hovedstaden ,

og alt tegnede fint, idet jeg flk aftaler om gode

avancementsmuligheder. Gertrud fik arbejde på

amtssygehuset i Glostrup, og vi fik en toværelses

lejlighed i Postfunktioneernes Andelsboligforening

i Brunevanq (beliggende ilslev i Rødovre kom-

mune), et smukt naturområde ved Vestvolden og

Kagsmosen,

Den 6. februar 1962 blev vores første søn Sven

født, og fødslen foregik ihjemmet med læge og

jordemoder og efterfølgende jordemoderkaffe.

Selv om vi ikke var helt unge, var det en stor

oplevelse for os, men Gertrud havde gode erfa-

ringer med hjemmefra, idet hun var den næst-

ældste af en søskendeflok på sW lYen Brune-

vang - en lejlighed på 2. sal - slog ikke til, da vi

ventede vores andet barn, sønnen Torben, som

blev født den 22. maj 1964. Det skal lige tilføjes,

at der på dette tidspunkt ikke var noget, som

hed barselsorlov eller børnetilskud, så Gertrud

havde efter fødslen af Sven opsagt sin stilling på

Glostrup amtssygehus 09 var blevet hjemmegå-

enoe nusmor.

Iqin svoger var i mellemtiden flyttet til Brøndby

i PABI nybyggeri, rækkehusene i Dammene i

Brøndby, og der bor han fortsat. Gertrud og jeg,

som jo allerede boede i PAB, fulgte efter, idet vi

blev godkendt til at leje et trlsvarende rækkehus

iDammene.

'; ifjl



Så vores Brøndby-identitet startede iTorpe-
dammen nr. 9Z et enderækkehus ud imod Højst-

ens Boulevard, hvilket de første år - indtil hæk-

ken voksede til - betød, at der skulle holdes et
vågent øje med ungerne. Vi fik os godt etableret

med urtehave, qræsplæne, blomsterbede, sand-

kasse og gyngestativ og fik gode venskaber med

nabo- og genboer. Vi deltog ifælles aktiviteter,

såsom fastelavn, jul og møder i boligforeningen.

Vi var blevet rigtige Brøndby-borgere,

Gertrud fødte på Glostrup fødeklinik på Hoved-

vejen vores tredje søn Anders, så nu var vi en

rigtig storfamilie, men alligevel nok lidt anderle-

des en gennemsnittet i Dammene, idet vi ikke

havde, og aldrig har haft bil, ingen af os har eller

har haft kørekort. Da jeg altid har arbejdet i cen-

trum af København og med relative gode offent-

lige transportmidler i forbindelse med Brøndby-

øster, har vi altid benyttet disse samt i stor ud-

strækning cykler.

Vi fik gode skoleforhold, idet vore børn alle har

gået på Nørregaardsskolen under Felix Clausen,

hvor de to yngste har været temmelig aktive i

elevrådet. Der har været gode grønne områder i

form af Volden og Brøndbyskoven, hvor disse har

betydet meget for familien, idet vi alle har været

tilknyttet Det Danske Spejderkorps. Vore sønner

stadede alle som ulveunger i Tor Jarl, og blev

ved ien meget lang årrække. Vi har alle lagt en

stor indsats i spejderarbejdet i Brøndby, hvor man

idag må konstatere, at der ikke er den samme

opbakning til spejderarbejdet. Tor Jarl-gruppe er

nedlagt, 09 den hytte på Voldgaden, som vi var

med til at udvide og indrette, er nu overdraget til

andre. Dette afspejler sel!"følgelig udviklingen i

Brøndbyøster, idet der i dag ikke er så mange

børn, området er nu et typisk sølvbryllupskvarter.

Dette burde kommunen måske gøre noget ved -

også for at skaffe frigjorte boliger til de nye ge-

nerationer. t\4in opfordring er derfor, at kommu-

nen bør interessere sig for etableringen af vel-

fungerende Ollekoller, hvorved man bl.a. skaber

fællesskab og måske derigennem mindsker be-

hovet for plejehjemspladser.

Børn har det jo med at vokse, og med tre søn-

ner krævede det mere plads end rækkehuset i

Torpedammen, hvilket medførte, at vi begyndte

at se os om efter noget, hvor der var mere plads.

Drengene opstillede imidlertid klare kriterier ifor-
bindelse hermed:

- de ville bibeholde deres kammerater

- de ville ikke skifte skole
- de ville fortsat have nem adgang til Volden

og Brøndbyskoven,

Hvoftil skal føjes mit ønske om fortsat nem

,,Vzres Brøndby-identitet staftede i T.orpedannen fir. 97, et ende-

rækkebas il intod Hø1slens Bouleaard. Indtil hekken uoksede ti/,

skalle der holdes et uågent ø1e med ungerne."



adgang til offentlige transportmidler d.v.s. rime-

lig gåafstand til S-tog i begge ender af bolig/ar-
bejde. Vi havde således ikke de store mulighe-

der, hvrlket betød, at vi den 15. januar 1978 over-

tog ejendommen Højstens Boulevard 29.

,,Vi trk os godt e/alt/ere/ med

u rle ha ue, gra sp /a n e, b /oms le r-

bede, sandkasse oggyngestatiu ag

fk gode uenskaber med nabo- og

genboer. Vi de/togifelks aktiui-

fefer, såsom fastelaun, 1u/ ag

møder i boltgforeningen. Vt uar

bleuet igtige Brøndb1t -borgere. "

I 1990 får Gertrud konstateret en arvelig
leukemi (som der efter lægernes oplysning skulle

være store chancer for at kunne holde i ave i en

længere årrække), men ak nej, Gertrud dør på

amtssygehuset iGentofte den 23. januar 1991.

Hendes urne nedsættes på Brøndbyøster Kirke-
gård.

Jeg bor fortsat i huset på Højstens Boulevard.

Jeg ordner selv rengøring, vask og husførelse,
jeg laver varm mad hver dag, 09 jeg er god til

det. Samtidig er jeg meget aktiv med hensyn til

deltagelse ikurser på Folkeuniversitetet, FOF, AOF

og har hvert år vaeret på et eller flere højskole-

ophold, ligesom jeg enten sammen med mine

sønner eller alene har foretaget rejser til bl.a.

Irland, London, Barcelona, Azoerne og lsland.

[4en med alderen dukker skavankerne jo op, og

jeg fik for godt et år siden konstateret begyn-

dende Parkinsonssyge (venstre hånd ryster i hvi-

lestilling). Jeg har ikke umiddelbaft planer om at
flytte fra Brøndby, idet jeg har forventning om,

at Brøndby også vil vaere et godt sted at blive

gammel i. leg har herved taget udgangspunkt i:

- at Brøndby kommune fortsat vil være en to-
lerant 09 social bevidst kommune med plads til

a e

- at Brøndby kommune foftsat vil sikre gode

forhold for børn og unge dvs, gode børneinstitu-

tioner, gode skoler og faciliteter for unge (spej-

der, idræt)
- at Brøndby kommune vil sikre et godt miljø

med grønne områder og sikre trafikforhold
- at Brøndby kommune vil sikre gode forhold

for ældre med gode muligheder for aktive pen-

sionister, god hjaelp til ældre ieget hjem, be-

skyttede boliger og gode plejehjemspladser, hvor

man samtidig bør sikre, at beboer-
sammensætningen er en blanding af aktive og

syge beboer. Jeg ønsker som tidligere anført til-
lige en kommunal indsats på Ollekolle-området.



Rødt kryds i hjørnet sikrede en lejlighed
Bj a r ne Wo ld ideric h, Brøn d byøster

leg blev født på Biilowsvej 1, 2. tv., Frederiks-

berg, den 23. mafts 1931, i et dengang ca. 100

år gammelt gult murstenshus med 6lejligheder.

Jeg er den yngste af tre søskende og har en sø-

ster og bror. Barndommen var tryg, min mor var

hjemmegående, som mødre normalt var den-

gang. En af hagerne ved at være yngste barn i

en familie var, at ældre brødres tøj blev omsyet

til bfug for mig. l4an accepterede det, da der
ikke var noget at rutte med på den tid. f4in far

var repraesentant for Kaffesurrogatfabrikken Dan-

mark, og da lønnen ikke var særlig attraktiv, måtte

han repræsentere andre firmaer samtidig, så var

det muligt at få pengene til at slå til

Skolen lå på Fuglevangsvej, Frederiksberg.

Dengang under 2, Verdenskrig - vat der 42

elever i klassen. Der var altid ro, vi var autori-

tetstro dengang, og vi lyttede og lærte. Jeg var

glad for skolen. Vi havde iøvrigt både træ- og

metalsløjd, som jeg altid glædede mig til, senere

i livet blev jeg guldsmed, og nu går jeg til åbent

hus i Nygårdsskolen om torsdagen, Jeg har altid

godt kunnet lide at lave ting med hænderne.

leg blev færdiguddannet guldsmed i 1951 med

broncemedalje for veludført svendestykke. Den

modtog jeg på Københavns Rådhus, og det var

en stor dag for mig. Det var nedgangstider for
guldsmedefaget, jeg ville ikke gå på en under-

støttelse, der var mindre end det, jeg kunne få

ved at arbejde i et andet fag. Søgte og fik ar-

bejde på Bagermestrenes Rugbrødsfabrik i

Heimdalsgade, Nørrebro. leg var der ca. et år.

Op kl. 03.00, på arbejde kl. 04.00 til kl. 12.00 og

derefter på guldsmedeværksted for at hjælpe en

ven.

[4ens jeg arbejdede på rugbrødsfabrikken, så

jeg en annonce i dagbladene om, at politiet søgte

medarbejdere. Jeg sendte en ansøgning ind, der
gik en rum tid, så fik jeg meddelelse om at gå til

,Jeg henuend/e nQpå Fnddks-
berg Rådhøs r at ansøSy om en

/e1/zghed. De uar narmest ued at

blat kanne konme der ogfå

e /e/1ltn(o.

læge og få en lægeerklaering. Nogen tid efter

blev jeg indkaldt til Frederiksberg politi for at af-

lægge en prøve idansk, dansk stil, genfoftælling

og regning. 19 havde indgivet ansøgning, og jeg

var den eneste af disse, der blev ansat. Jeg be-

gyndte i politiet 2. februar 1954 og blev afskedi-

get som 63-årig med udgangen af marts 1994.

Jeg havde boet hos mine foraeldre i21 åt da

jeg lærte min første hustru at kende, Vi havde

besluttet at gifte os, og jeg henvendte mig på

Frederiksberg Rådhus For at ansøge om en lejlig-

hed. De var nærmest ved at dø af grin over, at
jeg troede, at jeg blot kunne komme der og få

en lejlighed. Der ville være adskillige års vente-

tid, lvlin kommende hustru boede på et klubvæ-

relse i Wesselsgade på Nørrebro, hvor jeg flyt-

tede ind. På samme etage boede en politibetjent

fra daværende Fælledvejens politistation (nu er

der Politihistorisk [4useum ibygningen), Han

sagde en dag: Prøv at kontakte viceborgmester

Frederik Christensen, Brøndbyøstervej, For han

vidste, at Brøndby Kommune gerne ville have tje-
nestemænd med en fast indtaegt. Det gjorde jeg,

og viceborgmesteren gav mig en ansøgning, satte

et rødt kryds idet ene hjørne, bad mig udfylde

ansøgningen og aflevere den til ham personligt.

Vi fik tilbudt en lejlighed i Brøndbyparken, Bred-

ager 2Z st.th. Vi turde selvfølgelig ikke sige nej,

og vi var lykkelige over at få foden under eget

bord, selv om det jo var en lille lejlighed.

IVIin hustru og jeg var begge enige om, at nu,

hvor vi var flyttet til Vestegnen, ville vi blive der

Jeg havde jo mit arbejde i København, hvor jeg

var sikker på at forblive i Københavns politi, I\4ed

S-toget var det en tur på 14 minutter fra Brøndby

til København, det var ideelt, da vi ikke først skulle

med en bus for at komme til toget. Faktisk var

det allerede dengang, vi besluttede, at vores nye

hjemstavn var Brøndby. Vi har aldrig taenkt på at
flytte andre steder hen,

Senere fik vi en lejlighed i nr 43 i samme gade

på anden sal til venstre. Der boede vi, indtil vi, i

sommeren 1979 efter ansøgning (7 år) fik tilbudt
en lejlighed på Nygårds Plads 13,5. tv. En pragt-

fuld lejlighed med god plads.



Til Brøndby Strand ad bagvejen
John Jeppesen, Brøndby Strand

På en kølig decemberdag i 1988 skulle jeg til bart grå og kedelige betonkvafter. Kisumparken på mine kommende børns lege- og udviklings-

Brøndby Strand for at se på en lejlighed. leg tog lå tæt ved Brøndby Strand station, men det ærg- muligheder, forestillede mig stedet om somme-

turen fra Nørrebro station til Valby, hvor jeg skif- rede mig ikke det mrndste, at jeg var kørt for ren. De endeløse grå betonvægge gav en slags

tede til et tog mod Hovedbanegården, hvor jeg langt, min tur langs bagsiden af komplekset var ruin-associationer; fugten som farvede murene i

skulle have endnu et tog mod Hundige. Jeg nær guld værd. Jeg forelskede mig i stedet. Taenkte et utal af gråtoner, og efeuplanterne der klatrede

mede mig og begyndte at

få lidt kriller imaven. var

det ikke bedst at stå af en

station efter? Jo, ingen tvivl

om det, for så langt øjet
rakte mod syd, fortsatte
dette kæmpe beton-
kompleks. Skulle jeg bo i

sådan noget? I Vallensbæk

stod jeg at vel vidende at
jeg var kørt for langt. ieg
havde siddet i den forreste

del af toget og trappen ned

til Ringvejen var nærmest,

så den gik jeg ned ad, og

vendte næsen i nordlig ret-

ning og spadserede mod

mit bestemmelsessted.

Jeg kom ad bagvejen til

mit første møde med

Brøndby Strand og fik set

mig omkring. Jeg passe-

rede raekkehuse, trae-

bevoksninger, kolonihaver,

en bondegård med heste og

marker, men ikke mindst

det meste af dette umiddel-

,,JegJbrelskede migi stedet. Tankte på mine kommende hørnt

lege- og aduiklingsnaltgheder, Jbrutillede nzt54 stedet 0m r0/7// eren.

De e ndeløn grå betonuagge gau en .r/ag.s rain-associationer;.f)gten

sotu.faruede murene i et ula/ af ,qråtoner, og efeap/anterne der

klatrede a,q.forgrenede tg op ag ned af den. .[eg kanne se det. r

og forgrenede sig op og ned

af dem, Jeg kunne se det for

mig om sommeren, alt det
grå iet vildtvoksende grønt

favntag.

Da Jeg før i toget passe-

rede stationen og så kirken

ved siden af en væltet 09

delvist afbarket træstamme

midt i dette eng- 09 vildnis-

område, kom jeg i tanke om,

at jeg havde veeret her før,

eller snafere: havde passe-

ret før. Det var en tidlig
forårsmorgen for 2-3 år si-

den, hvor jeg var på vej til
Karlslunde for at møde mine

kollegaer og udføre et
tagdækkerarbejde.

Lige netop her i det
grønne, med tjørn og vilde

blomster mellem træstam-

men og togbanen, legede en

rævefamilie i den stille mor-

gen. Toget satte igang og

jeg blev ved med at se

bagud, for jeg ville ikke qå

rti,q oru rlmtr/eren, a/t det ,grri i et ui/dtuoksende grønlfauntarg."



glip af et eneste sekund af dette idylliske sce-

nefl,

Jeg er født og vokset op på Amager og legede

ofte på fælleden, i Kongelundsskoven og ved

stranden. Stedet her tiltrak mig langt mere

end Nordvestkvarteret, hvor jeg havde boet

i snat ni år, Her ville jeg bo. Det kreevede

stort set ingen overtalelsesevner at få min

gravide kone med på ideen. Vi flyttede fra

vor et-vaerelses lejlighed trl en fem-værelses

- det var herligt.

Det er efterhånden mange år siden, og nu

i starten af det nye årtusinde kan jeg kun

sige, at det stort set har vaeret en positiv

disposition at tlytte heftil. l4it indtryk er, at

her er der brug for alle. Nu skal jeg ikke

male det hele rosenrødt, for selvfølgelig har

vi også problemer, det ville være mærkeligt

hvis ikke, med den sammensætning af men

nesker fra forskellige sociale, kulturelle og

uddannelsesmæssige lag.

T den tid jeg har boet her, har jeg oplevet

og været med til en masse spændende ting. F.eks.

dengang jeg lige var inde på et beboerkontor for
at ordne et eller andet. Der var nogen derinde,

så jeg ventede til beboerrådgiveren blev ledig.

lmidlertid stod døren åben, og jeg kunne ikke

undgå at høre, hvad der blev talt om. Ikke fordi
jeg sådan står og lytter ved dørene, men det var

ikke noget hemmelighedskræmmeri, og de vid-

ste godt, atjeg stod udenfor og ventede. De snak-

kede om at lave et rekordforsøg med børnene i

forbindelse med en kulturweekend. En slange af
en slags/ men hvordan skulle de bære sig ad!?

Allerede mens jeg stod derude 09 smålyttede,

formedes en id6 i mit hoved, Og selvfølgelig kunne
jeg ikke lade være med at blande mig, med det

resultat at jeg pludselig var primus motor i et
kæmpeprojekt med en masse involverede. Og det
resulterede iat Brøndby Strand-børn kom i Bør-

nenes Rekordbog, Fordi de med deres institutio-

,,Ho/d da keft huor er det t, det

n1e Brøndb1 St'adion."

ner havde syet slangesktnd af lagener og som

indledning til vor første kulturweekend gik fra Es-

planaden til centret og tilbage til kirken, forkl;edt

som en lang slange i alle regnbuens farver.

En af beboenådgiverne havde en id6 med at

dekorere nogle containere, der skulle stilles op

på Esplanaden. I dem skulle der være forskellige

lege- og sportsrekvisitter, som børn kunne låne i

sommerhalvåret. Containerne skulle ligne vilde

dyr, og hun spurgte om jeg ikke kunne lave nogle

udkast til projektet. Det var jo lidt af en Uans og

en ære tilmed. Men hun havde nogle ganske be-

stemte krav. Det skulle være en tiger, en zebra,

en giraf og en leopard, og hver container skulle

være et helt dyr. Ved første tanke en umulig op

gave. [4en så efter at have gået og tænkt lidt

over det, fik jeg lavet nogle små modeller. Spændt

gik jeg ned og afleverede miniaturerne, og

beboerrådgiveren blev virkelig glad, og det var

jo fedt nok. Kort efter blev der sat nogle

kontanthjælpsmodtagere under ledelse af en

kreativ projektleder med efaring imalerar-
bejder til at udføre det, og det var noget af

en opgave. Da containerne stod færdige, var
jeg imponeret. De var nøjagtige gengivelser

af miniaturerne. Jeg ved ikke, hvad folk sy-

nes, men jeg var i hvert fald stolt og glad for
på en sjov måde at have bidraget til noget

for børn og "kultur" her hvor jeg bor

BrØndby-d renge.,.. fodbold... stadion... -
Ja, mandl Hold da kæft hvor er det flot, det

nye Brøndby stadion. Det ser bare hamrende

godt ud, når man kører forbi ad Brøndbyve-

ster Boulevard. Ikke som det gamle, der lig-

nede et gigantisk pissoir, På trods af det, er

der jo altid blevet spillet klassefodbold der-

inde, og bolden triller på de brøndby'ske plæ-

ner.

Her i forårstiden er der nok mange, som går

og ser ffem til sol og sommer og strandture i et

af Køge Bugts bedste strandområder, nemlig

Brøndby strand, dette veltrimmede og smukke

Vesterhavsplagiat, Nu hvor fuglene og solen står

tidligt op, og hvor mennesket pakker de tunge

støvler, højer, jakker og frakker væk, er det tid
at tænke på haver og altaner og finde de grønne

fingre frem. Det bliver svært at hamle op med

leks. gårdmiljøet i Brøndby Strand-komplekset,

efter at de forskellige gårde allesammen er ble-

vet forskønnede med flisekunst og espalierer til
klematrsser og alskens blomstrende buske,

Dersker simpelthen ting og sager her iBrøndby.



Selvbyggere på Folemarkvej
Verner Pou lsen, Brøndbyvester

Vi boede på Christianshavn. Jeg var
freelance-tegner og arbejdede hjemme, hoved-

sagelig for FDB Reklame. Lillemor var også

hjemme og puslede om børnene og mig. Vi havde

tre børn: lette på 12 år, Dan på 10 år og John på

4 år Omkring årsskiftet 1956-1957 så vi en an-

nonce om byggegrunde helt ude i Brøndbyve-

ster. Selv om det føltes som at skulle bo på lan-

det, tiltalte det mig, fordi FDB Reklame ville flwe
til Alberlslund, og det var d6r, jeg tjente hoved-

parten af mine indtægter.

En hundekold vinterdag drog vi så på langfart

til Glostrup, hvor vi mødte mægleren på Hotel

Siesta. Derfra kørte han os ud til syn af udstyk-

ningen. Det var en stor, snefyldt pløjemark. Han

udmalede et billede af et flnt villakvarter, som

om få år ville ligge der, med grønne haver og

blomstrende træer. Da salget ikke rigtigt var kom-

met i gang endnu, kunne vi vælge præcis den

grund, vi ville have. Jeg ville helst så langt v.ek

fra Ringvejen som muligt, men l4eta, min kone,

sagde: ,,For guds skyld, det skal være ud mod

Ringvejen, for så er vi nærmere København", Og

hermed blev det så.

Grunden var på 864 m,, prisen var 8.225 kro-

ner. Det var på den tid, at statslån var naer slut-

ningen. Vi var heldige, og kom med som en af de

sidste. Defor bestilte vi et typehus, hvor, som

statslånet krævede, håndveerkerudgifterne skulle

holdes inden for 38.000 kr. Inden byggenet skulle

i gang, kunne jeg så småt begynde at kultivere

pløjemarken iden ende, hvor der ikke skulle byg-

ges, Det var en meget stiv leret jord, Jeg måtte

først tænke på at få mig et das og redskabsskur.

Jeg anskaffede mig en Velosolex, så jeg nemt

kunne komme ud til grunden. Jeg kunne arbejde

hjemme om aftenen, og nyde foråret ude på grun-

,,Jg anlkaly'de mig en

I7/0.\'olex, så jeg nettt/ kunne

komrue ød til .qrønden. Jeg

kunne arbelde blertme om afle-

ntn, ag nlrlc frtrårel tde å

granrlen ag oueraeru det tgan.q-

den og overvære det igangsatte byggeri. Jord-

og betonarbejderen klagede sig en del over den

stive jord, da han skulle grave renden til funda-

mentet, så det var vel ikke underligt, at det havde

taget hårdt på mine små sarte tegnefingre.

Folk var så småt ved at komme. Der blev flere

og flere, der gik i gang med at arbejde ijorden
derude. Nogle lagde kartofler, de sagde, at det

rensede jorden godt, men de troede, at det var

kartoflerne der rensede, og var måske ikke klar

over at det var pasningen, der rensede. Andre

kom bare ud for at hygge sig med termokaffen,

og nyde solen i foråret, Det første samkvem med

naboerne var kommet godt igang. Til den ene

side havde vi Karl og Petra Hansen, og til den

anden, Svendsen's. Karl inviterede mig hjem en

dag, Petra havde lavet gule ærter. Karl kørte for

Faxe Bryggeriet, og han havde altid en Faxe Tower,

den på de store hvidtølsflasker, i sit skur. Det var

nemmere at købe hos ham fremfor at køre op på

Kirkebjerg Torv og forsyne sig. De var nu be-

gyndt at lægge kloak i vejen, det var et arbejde,

der skred hudigt frem, og straks efter begyndte

at lave vejbelægningen.

Det gik lidt trægt med vores byggeri. Så havde

6n ferie, og så en anden. Det var dem velundt,

men vi var jo i sagens natur utålmodige. Det var

jo her, vores nye liv skulle begynde, Omsider

oprandt den store dag for rejsegrldet. Vi havde

inviteret en masse mennesker, bestilt smørrebrød

og øl i læssevis, men hen på formiddagen var de

kun nået halvejs op til remhøjde, så stor nervøsi-

rctte ltyggeri."



\
a

l.4urerne gav klarsignal til tømrerne, nu kunne de

godt sætte spærene op. Et par timer efter kunne

de hejse kransen, mens murerarbejdsmanden

Thorvald tog sig et velforqent hvil.

De første gæster var ankommet forlængst, og

her lød dagens første hurral hurra! hurra! lvlin

far, der selv var murerarbejdsmand, havde væ-

ret til mange rejsegilder i sit liv altid uden mor/

så jeg syntes, at konerne skulle med. leg spurgte

sjakbajsen Anker om det, og han svarede: ,,Gu'vil

vi ej" - det var før rødslrømpetiden. Det var

hundekoldt, vestenvinden suste ind i gavlene, men

naboen Karl havde pressenninger liggende, de

blev sat op omkring gavlene. Der blev hurtigt
lunt inde ihuset, og festen kunne endelig be-

gynoe.

Den 14. december 1957 flyttede vi ind i huset.

De samlede omkostninger ved byggeriet blev med

vej, kloak, sagførersalær, tinglysning 09 stempel-

penge, 57.000 kr. Vi havde ikke mange møbler,

og stuen, det vat 8,22 m. lang, føltes som et

tomt dansegulv. Som fælles og eneste julegave

købte vi vores første TV.

Ved forårstid kom der gang i de selvbyggere,

der havde fået den allersidste omgang statslån.

Man kunne få lån for ti gange det, ens medbyg

blev vurderet til, og de fleste brugte det som

garantifor de 10-15%, man skulle stille med som

indskud. Selvbyggerne var for det meste hånd-

veerkere af forskellig ad. De var meget hjælp-

somme over for hinanden, Når 6n skulle have

rejst nogle spær eller lagt et gulv ien garage,

kom nabohjælpen straks, Den gamle borgmester,

Jens Peter Jensen, var meget interesseret i den

livlige aktivitet og kom med gode råd. Han var

altid parat til en sludder, og han var meget hjælp-

som over for de ældre i kommunen

Når der var fodboldkamp i fiernsynet, kom en

masse selvbyggere rendende til os for at se kam-

pene. De lå på maven foran vores havedør, med

medbragt øl og høje tilkendegivelser af mishag

eller begejstring.

Når vi nu sådan var flyttet på "landef', ville

børnene gerne have en hund. Jeg hentede ham

på en kennel i Glostrup. Han var virkelig sød,

som sådan en hvalp nu engang er. Han var me-

get kothalet, de havde fået kuperet ham for tæt
på kroppen, men han skulle høre til hos os. Han

,,umslder 0prdnar aen trqre

dat r rc/s(tl/4e/. vl nauac

inuiteret en masse me nesker)

Itesll/1 JmørrPqrød 0t 0/ /

/esseuis. "

tet sneg sig ind på os, ganske langsomt. Hvad

skulle vi stille op, når folk hen på eftermiddagen

ville ankomme. lvlen rolig, håndværkeme lagde

sig virkelig i selen, murerne blev enige om, at de

kunne mure hjørnerne op i højden, så remmen

kunne lægges på plads. Det gik den ene i gang

med, mens de to andre murede den bærende

skillemur op ihøjden. De arbejdede uden pau-

ser, spiste deres madklemmer mens de murede,

Tømrerne, som var ankommet tidligt på dagen

med spærene, udviste stor forståelse for, at vi

havde investeret en del for at holde rejsegildet,

så de satte sig bare tilrette på spærene og ven-

tede troligt på, at murerne kunne blive færdige.



levede med os i 13 år, og opførte sig som hvalp i

hele sit liv I de 13 år fortærede hen manqt en

kokosmåtte, sko 09 strikketøj.

Han var Brøndbyboer, med kæ-

rester helt iAlbertslund. Vi skulle
jo have et hundetegn til ham.

Det foregik nede hos sognefo-

ged Bangsholt. Prisen var af-

hængig at om hunden kunne gå

under hans stol. Kunne den det,

var det 10 kr., ellers 20 kr.

I en jord, som den vi havde

købt, ligger der ukrudtsfrø i

milliardvis, og hver gang man

roder iden, kommer der nye frø

op til overfladen. Trods deres

tornerosesøvn, er der omgå-

ende liv i dem, og de spirer for

fuld kraft. Utroligt, at jeg blev

mere og mere glad for at rode.

Nu skulle det være slut med pløjemarken. Der

skulle plantes en hæk, så man kunne overskue

det område, der skulle renholdes, Det blev små

ligusterplanter Karl og jeg enedes om arbejde

og udgifter, Svendsen, til den anden side, betalte

sin del, men jeg måtte gøre arbejdet alene. Trods

den diminutive indhegning, hindrede det os ikke

at skræve over hegnet og dele et par bajere. I al

den tid, vi boede på Folemarksvej, selv da hæk-

ken blev 1,80 m., fik vi jævnligt en sludder over

en ø1.

Efterhånden blev flere og flere huse færdige,

og det begyndte at ligne et parcelhuskvarter. På

den anden side af Ringvejen, op mod kirken, der

hvor kirkegården nu ligger, gik køerne 09 gum-

lede af grzesset. Mod Vallensbæk lå gårde, og i

den fø6te af dem, Stenlillegård, købte vi vores

æg. Længere ude gik også køer og heste. Vores

meget uopdragne hund Max tog mange ture ad

den kant.

Når l4eta's forældre var på

besøg lå det fast at svigerfar

og jeg skulle op til Brugsen i

det gamle Brøndbyvester og

handle ind, og det blev til en

fast vane, at vi skulle drikke en

øl ibaggården, inden vi tog

hjem. I den gamle by lå også

et ismejeri, en grønthandler og

Den Gamle Købmandsgård, der

hvor pizzabaren er nu. Sygekas-

sen blev dengang betalt ien
villa, der lå i Kirkebjerg 4116 lige

ved skolen. For enden af Fole-

marksvej, nede ved

Vallensbæk-

og ved pauserne mellem turene, blev han trakte-

ret med saftevand og kager i Larsen's hjem.

Da vores grund begyndte at ligne en have,

kunne vi begynde at vende vores opmærksom-

hed ud mod selve Brøndbyvester. Det gamle

Brøndbyvestet kirken, møllen, Volden og Brønd-

byvester Skole, hvor de to store af børnene var

begyndt. Vi blev også interesserede idet politi-

ske liv gik til møder, for at se hvad andre menne-

sker ikommunen gik op i. Blev medlemmer af

Socialdemokratiet.

Det var på den tid, at gamle Jens Peter Jensen

skulle trække sig tilbage. Den nye kronprins Kjeld

Rasmussen var udpeget som den næste kandi-

dat. Da jeg var tegneri var det givet, at jeg skulle

hjeelpe med at tegne noget af hans valq-
propaganda. Ved et møde hjemme hos os blev vi

enige om, at han skulle se nogle udkast. De var i

vej, ddr hvor

Q8-tanken ligger nu, var der et

lille hus. Her boede en kunst-

maler med sin familie. Sønnen

Anders dernede blev en af vo-

res ældste søn Dan's venner.

Dernede tilbragte han megen

tid. Der var keramikdrejeskive

09 en masse andet. De kunne

tegne og male. På samme grund

var der fundet mange ting fra
ældre tider, og de var anbragt
på hylder nede idet lille hus.

Buschaufføren Larsen fra Val-

lensbæk, der kørte ruten fra Val-

lensbæk til Hvidovre station, tog

sig meget af vores mindste søn John. Utallige

gange var lohn med i bussen foran hos Larsen,

orden. Blev rentegnet og tryK.
Som man ved, blev han valgt.

Om jeg har min meget, meget

lille del af skylden, ved jeg ikke.

Jeg synes, at han har været os

en god mand for kommunen. Nu

har han omsider selv nået den

alder, hvor man trækker sig tiF

bage, men der er krudt i ham

endnu, og han vil ikke gi'sig.

I de kommende år kom vore

arbejder og familie iførste
række, så den udadvendte akti-

vitet kom lidt ibaggrunden. Da

vi så nærmede os pensionsalde-

ren, 09 jeg begyndte at få en

masse hlertekramper, så vi talte

om muligheden for at gå på eftedøn, 09 vi blev

enige om, at jeg holdt op, når jeg blev 60 år i



os, at det kunne vi

nok få ret huftigt, da

vi havde et hus at stille

til rådighed for nye

indfllttere. Så turde vi

godt sætte huset til
salg, I løbet af ret kort

tid, fik vi tilbudt en

meget fin lejlighed i

TEnumparken i Brønd-

by Strand-byggeriet, en

fln arkitektonisk perle.

Desværre er der jo
det med beton, at
det ikke altid har den

kvalitet, som det bur-

de hat hvilket senere

krævede en meget
kostbar renovering.
Samtidig med indflyt-

ningsdagen, blev vo-

res hus solgt. Et utro-

ligt held,

Vi fllttede ind i nr.

31 øverst oppe. Der var en pragtfuld stor altan,

som senere, under renoveringen, blev overdæk-

ket og inddaekket med glas, hvilket gav en me-

get større brugsværdi. Sommeren blev på den

måde forlænget med mindst to måneder, Der

var fine muligheder for dejlige gåture, bl.a. Køge

Bugt Strandpark, som nu var ved at vokse til.

Klitterne med marehalmen som minder en om

Vestkysten. Lystbådehavnene hvor man kunne

købe sig en øl eller is, sidde og iagttage aktivite-

terne hos det flittige bådefolk.

I Brøndby er der mange tilbud til de ældre.

Væresteder med kørselstilbud til de, der har svage

ben, Åbent Hus-arrangementer, sommer-bustur

med mad og drikkelse. Det er ture, hvor Kjeld

Rasmussen er forsanger til sangene i Brøndby-

sangbogen. Og så er der dans bagefter.

Nu begyndte slidgigten at plage l4eta i knæet.

Hun kunne vanskeligt komme op ad trapperne.

Det blev så slemt, at vi måtte se at få fat ien
stuelejlighed. Igen var kommunen hjælpsom. Ret

hurtigt fik vi en stuelejlighed i Falkemosen. Lille,

men passende til vores behov Vi måtte skille os

af med en del bohave. Børn, børnebørn og ven-

ner hjalp os med flytningen, vi skulle kun pakke

ned og ud igen. Vi fik en dejlig fri udsigt til en

kæmpestor 9ræsplæne, med legende og fodbold-

spillende børn. Her faldt vi også godt til. Vi har

arrangeret alt, så vi begge kan dyrke vore inte-

resser.

Vi har holdt både sølvbryllup og guldbryllup i

Brøndb, og om alt går vel, holder vi også dia-

mantbryllup i 2004. Mange af vores venner er

Faldet fra nu, og vi ved heldigvis ikke, hvornår

turen kommer til os, men vi har da bestilt en lille
plads på kirkegården i stendiget, så vi bli'r i

Brøndby. Hvis vores børn besøger os der, kan de

bagefter få en lille forfriskning på Hovsa Bode-

gaen tæt ved.

,,...ui har da lns/|1/ rn /i/h lads på kirkcgår-

den i stendtget, så ui bliT i Brøndb1. Huis uares

børn besøger os der, kan de bagefterfå en lilk
friskningpå Housa Bodegaen let ued."

1983. Chancerne for at få en tredje alder er større,

når man holder op i tide. Mens l\4eta gik på ar-

bejde, sad jeg hjemme og tegnede, hvad jeg

havde lyst til at tegne, frem for at andre gav mig

mine opgaver. Det var en helt ny og herlig for-

nemmelse. Arbejdet med haven blev efterhån-

den for meget for os. [4eta fik en hofteoperation,

mine hjertekramper tog til.
Kjeld Rasmussen havde lovet, at hvis vi gamle

ikke kunne overkomme hus og have, vrlle han

stå på hovedet For at skaffe os en lejlighed i

Brøndby. Og vi ville ikke væk fra Brøndby. Vi gik

på Rådhuset for at søge en lejlighed. De lovede



Her var luften frisk
Crethe Wegener, Brøndby Strand

Kære Dul

Det var et godt spørgsmå1, du stillede i dit sidste

brev: ,,Hvofor er du blevet så glad for at bo i

Brøndby Strand?" Jeg vil forsøge at besvare det,

men må nok tænke lidt tilbage for at finde ud af
svaret.

leg er jo som bekendt født og opvokset på

Amager og har elsket mit liv ddr samt mine otte
år på Christianshavn og forestillede
mig aldrig at forlade øen. Da vi fandt
ud al at det nye Udenrigsministerium

skulle ligge netop, hvor vi boede, var

det på tide at rive teltpælene op. Så

en søndag morgen for lidt over 25 år

siden, drog far, mor 09 to knaegte ud for at se på

nybyggeri, for mor her var træt af stuk og gamle

vinduer - men betænkelig over at skulle væk fra

sin udsigt over Københavns Havn.

Se, det eneste sted, hvor farmand ikke ville
bo, var i Brøndby Strand Planen, så vi så på an-

det nybyggeri iområdet, og da indretningen af
lejlighederne ikke faldt ivores smag, kunne man
jo altid se på prøvelejlighederne herovre, Resten

kender du, kun en måned efter flyttede vi til
Hallingparken ien stuelejlighed. Foruden os bo-
ede der i opgangen kun en familie mere. Udsig-

ten til de andre opgange var vinduer dækket med

sort plastik. l.4in første tanke var: Dette er den

bedst indrettede lejlighed, jeg har set, og den
passer fantastisk godt til os, men, men - her fal-

der jeg aldrig til. Der er alt for få mennesker, jeg

skal snart tilbage til Amager, og jeg forstod plud-

selig min tante, der aldrig faldt til idrømme-
lejligheden på Østerbro.

Vi var med i startfasen ibillardklubben her-

nede, nemlig et kælderrum med betonvægge-

og gulv, men som bekendt var det drengenes in-

teresse, så hvofor ikke som familie veere med til
at bygge noget op. Sarntidig gav det os nogle

sociale relationer, der hjalp os på vej med at falde

til herude. Som årene gik, gled Amager lidt efter
lidt i baggrunden, for noget af det første vi lagde

mærke til var, at luften her var meget renere end

i København. Når vi steg af S-toget i København

og kom ud på gaden, var det første, vi sagde.

,,Puh - hvor her lugter". Samtidig havde delta-
gelse i, hvad der skete i området gjort, at vi flk
mange sociale relationer - mange smil og hilsner,

når vi var udenfor - og at hele familien fandt ud

at at dette var en rar og dejlig plet på landkor-

IET.

Nårjeg sidder her og skriver, kommer minderne

væltende frem. Kvæget, der græssede på

Søholtgårds marker. Æbleplantagen, som skole-

børnene strejkede for at beholde - de forlod sim-
pelthen skolen for at blokere for den første gravko.

Jamen, for pokker - vi har jo levet her i Parkerne

en tredjedel af vores voksne liv. Så billederne på

nethinden er mange og komrner idag væltende

hulter til bulter, jeg sidder faktisk med et saligt

smil om læberne, Mindes, da far og mor over-

nattede her første gang og ikke kunne sove på

grund af roen, og dengang boede de endda iet
stille og roligt villakvarter. [4åske er det allerbed-

ste ved dit spørgsmål alle de glade minder, som

åbenbart hele tiden har været der, og som har

vaeret med til, at dette er stedet, hvor

vi vil blive gamle.

Drengene flyttede hjemmefra og flk
familie, be99e bosat i Glostrup, og '
gamle blev boende i vores store stue-

lejlighed 09 nød vores lille have. Så

opdagede vi, at der lige pludselig var ventelister
til lejlighederne og skyndte os at blive skrevet op

til en højhuslejlighed.

Jo, jeg ved, at det bliver i denne kommune,
jeg ender mine dage og forhåbentlig her på B.

sal, hvor udsigten over Køge Bugt er langt smuk-

kere, end den vi havde over Københavns Havn,

Samtidig har jeg jo også kunnet sammenligne

forholdene for de aeldre i denne kommune med

Christianhavn 09 Sundby iKøbenhavns Kommune.

Også her tipper vægtskålen langt ned til fordel
for Brøndby Kommune, idet jeg finder niveauet

langt højere og ikke mindst langt mere humant
her, end i København.

Ja, kære penneveninde - det var alle disse tan-
ker du satte i 9an9 - så endnu engang tak for
spørgsmålet.

Kærlig hilsen, crethe.

n /ter uar megel renere end i Københaun."



En hund jog mig til Brøndby
Bja rne Andersen, Brøndby Strand

En hund "jog" mig til Brøndby. Hunden - wow,

wowl wow - i en uendelighed gøede den, Den

var efterladt i vores nabos kælder i et dejligt ræk-

kehus i Greve. Vi havde nogle flinke naboer til

begge sider, men da vi begyndte at beklage os til

den ene om deres hunds gøen, når de ikke var

hjemme, var det qode naboforhold ødelagt til den

side. Hundens ejere, vores naboer, kunne ikke

forstå, at hunden gøede uafbrudt, når de ikke

var hjemme, og de så meget skævt til os. Efter

at jeg anmeldte den voldsomme gøen til politiet

uden at det hjalp, besluttede vi at sælge række-

huset.

At det gik så vidt, at vi ville flytte, skyldes nok,

at jeg var i gang med mine studier ved Køben-

havns Universitet 09 tit måtte tage på arbejde

ved Vallensbæk Kommune på mine feriedage og

sidde med en lukket dør for at læse til eksamen.

Det lykkedes at bestå jurastudiet ijanuar 1980,

hvor vi pr. 1. november 1977 var flyttet til
Brøndby. Jeg skal retfærdigvis sige, at naboen

lod hunden aflive, mens vi var ved at sælge ræk-

kehuset, men da havde der været flere poten-

tielle købere, som havde lyttet til den stakkels

hunds hæse gøen.

Rødderne. Det sætter tanker i gang, når man

skal finde sine rødder, i hvert fald hos mig, idet

jeg har boet utroligt mange steder, og oplevet

livets skyggesider som barn. Jeg synes ikke, at
jeg er rodløs, Wærtimod. leg har i min barndom

boet så mange steder, at jeg har rødder mange

steder. Selv steder, hvor jeg bare har været, kan

jeg føle tilknytning til i dag. lvlen sådan har jeg

nok ikke altid følt. Det er nok min alder - 58 år -

som 9ør mig mere tolerant, end jeg tidligere har

været. Jeg synes, at jeg bevæger mig henimod

at være verdensborger leg har været i USA et
par gange, været i Canada, holdt ferie på Mal-

lorca, været på Gran Canaria fem gange, besøgt

mange byer i Europa, som Paris, London, Bru-

,,Ikke kwn hlemmet er basen. Det kan urzre sko/en, huor trådene

sam/es for e/euerne. Skolen uar i mine teenageår min base, huor mit

faste holdepunkt uar. Den største base er inidlexid eils egen percln.

Det er trods alt her uirkeligheden skal udrpinge fra."



E r 1eg Frede i k sbe rgho rgr/ "

xelles, Berlin, oslo og Prag.

[4en hvor stammer jeg egentlig fra? Fyn? Fre-

deriksberg? Brøndby? Er jeg fynsk, fordi hele min

familie er født på Fyn, og de fleste familiemedlem-

mer bor der? leg blev jo selv født på Frederiks-

berg under krigen i 1943, Er jeg Frederiksberg-

borger?

Jeg blev født i Lindevangs sogn på en fødekli-

nik på Peter Bangsvej. Tilfældigt kom jeg til at 9å
på Skolen på codthåbsvej fra midt itredje klasse,

indtiljeg sluttede med realeksamen i det herrens

år 1960, Tilfældigt fordijeg ønskede, at gå i skole

enten på Nylandsvejens Skole eller Lollandsvejens

Skole, hvor mine kam-

merater gik, men på

Godihåbsvejens Skole

var der lige blevet en

ledig stol. Der var kun

32 elever i klassen.

Som voksen var jeg

stadig knyttet til Fre-

deriksberg. leg blev
gift i Godthåbskirken

med Lise, som også er

ryge sammen med søren og de andre venner.

Frederiksberg Have hvor vi spillede fodbold. Ivlen

der er selvfølgelig en verden uden for Frederiks

berg fra dengang, men så var man udenbys, Alle

cykleturene rundt i København. Tivoli og meget,

meget mere.

Da vi skulle ud at kigge på hus igen efter vores

dejlige reekkehus i Greve, var vi lidt kræsne, men

vi var enige om, at denne gang skulle det være

et parcelhus. Et hus man kunne gå rundt om,

Ikke noget med larmende vægge og hunde, Fra

mine kollegaer i Vallensbæk Kommune havde jeg

fået et tip om et hus i Brøndby Strand. Så da jeg

,Jeg synes ikke, atleg er rldløs, tunrtimod. Jeg har i min barndom

boet så mange steder, atleg har rødder ruange steder. E.rJeg nsk,

ikke så længe. Vi er ikke just gaftnere, men mere

betragtere. I dag må jeg med skam erkende, at
vi nok ligger i bunden med hensyn til havens

udseende, men når jeg bliver pensioneret skal

jeg nok tage mig sammen, håber jeg. Især nu

hvor Brøndby Strand Parkerne skal have et
kvarterløft, må det være passende, at smøge

aermerne op.

I dag er der ingen tvivl om, at vi føler os som

Brøndbyborgere. Over 23 år - så føler man en vis

tilknltning til stedet.

Eftertænksomhed. Hvor har du hjemme? Oven-

stående handler ikke kun om det, at komme et

sted fra, hvilket selvføl-

geligt har stor betyd-

ning. Det handler også

om "hjem", det vil sige

selve hjemmet, hvor fa-

milien er, og hvor man

har indrettet sig. Det er

lejligheden, værel-
serne, bygningen og

omgivelserne, Det er

også tingene, møb-

lerne, pladespilleren, fjernsynet, billederne m,m.

Der er atmosfæren, stemningen, kulturen og

å nden.

lYen ikke kun hjemmet er basen. Det kan være

skolen, hvor trådene samles for eleverne. Skolen

var i mine teenageår min base, hvor mit faste

holdepunkt var. Den største base er imidlertid ens

egen person. Det er trods alt her virkeligheden

skal udspringe fra. Det er ikke altid, man kan

lade tingene komme til sig. l4an skal gøre noget.

Vi skal bevæge os såvel åndeligt som fl/sisk. I
dag vil jeg sige: Jeg hedder Bjarne, og jeg kom-

mer fra Brøndby.

fra Frederiksberg. Min mor bor den dag i dag på

Frederiksberg, og mine svigerforældre, som nu

er døde, havde også fast adresse på Frederiks-

berg med sommeradresse ilshøj,
l4ange ting kan jeg i mine rødder henføre til

Frederiksberg. Især skolen, kammeraterne, lee-

rerne, legekammeraterne. l4en også de sære

mennesket f.eks. en stakkels gammel dame med

øgenavnet Wienermutter Der var rødderne, vi

sloges med fra Rolfs Plads og de fattige drenge

fra Classerne ( 1800-tallets sociale boligbyggeri).

Men også vejene og bygningerne har sine spor.

Frederiksberg Svømmehal hvor jeg altid skulle

meddelte min kone Lise, at nu skulle vi ud at se

på hus i Brøndby, lød hun ikke særlig begejstret.

Hun var faktisk slet ikke interesseret, idet hun

hele sin barndom havde kørt forbi Brøndby Strand

med fingrene om næsen på grund af den ildelug-

tende stank fra vandet. Jeg havde også selv en

erindring om lugten, men Strandparken havde

haft en gunstig virkning på luften, 09 optimistisk

hev jeg fruen med, hvis afuisende holdning kom

til udtryk, da vi nærmede os en bebyggelse.

Hvis det så bare var det hus, så måske. Så

herved blev det. Grundejerfofeningens smukke-

ste have fik vi med i købet, men det varede vist



Når solen går ned over bugen , føler jeg mig tryg
Helge Nonno, Brøndby Strand

Det var en smuk dag i maj 1983, da jeg ankom til

Brøndby Strand for at bese det tilbud, jeg havde

fået fra Postarbejdernes Andelboligselskab om en

treværelses lejlighed i Albjergparken. Tilbudet in-

deholdt også et løfte om lån til boligindskuddet.

Det var i sig selv animerende for mig, der var

uden penge, men derimod hæftede for restgæl-

den i et hus i landsbyen Hove.

Det var nødvendigt for mig at skaffe en anden

bolig på grund af min kones sygdom. Der kræve-

des større sikkerhed for behandling og dermed

bedre hygiejske forhold, end der fandtes i huset.

omgangen og kontakten med naboerne var ringe

idet snævre bondesamfund, hvor halvdelen af

beboerne erneerede sig af jobs uden for kommu-

nen. Resten, bønderne og pensionisterne, havde

nok i sig selv Min radikale politiske aktivitet var

ilde set og nærmest en hån mod de be-

stående landsbyforhold.

Som følge deraf var det let for mig at

tage imod tilbudet. Vi flyttede til
Albjergparken 53 den 15. juni 1983. Her

på Stranden var alt det, vi savnede. For-

eningsliv og klubaktiviteter. f4ed adgang

til n).ttehave var det let for mig at kvitte huset og

haven i Hove. Det bondeland, jeg var vokset op

i, var nu kommet så meget på afstand, at jeg

ikke længere savnede det. Det sommerhus, mine

forældre havde i Havnsø, blev det fristed, hvor vi

søgte hen, når vi som andre beboere ville se lidt

andet end naboernes altankasser.

Den trang jeg havde fra barnsben til at tegne

og male, fik jeg nu mulighed for at udvikle, sam-

men med andre beboere iBrøndby. Vi dannede

tegne- og maleklubben KREA med mig som den

første formand. Klubben blev senere udvidet til

også at beskaeftige sig med keramik og litteratur.

Som et lyrisk indslag blev bladet "KREA i Blæk-

huset" lanceret som et velkomment incitament

til en kreds af intereserede medborgere uden for

medlemskredsen.

Også min deltagelse i Pensionistkoret førte til

en aktiv periode som formand. Efter opfordring

fra forskelige sider stillede jeg op til menigheds-

rådet og har været med som suppleant gennem

tre perioder.

Arbejdet med KREAS skrivegruppe førte hur-

tigt til, at jeg flk fornyet mod til at fætdiggøre

eller omredigere et romanmanuskript, som jeg

begyndte på i 1972 og dengang forsøgte at få
udgivet. Arbejdstitlen var "Flakkerne". Handlin-

gen dækkede over mit liv fra barndommen gen-

nem en meget omskiftelig tilværelse, frem til en

fiktiv afslutning, som blev en følge af mit sociale

arbejde i børnevaern, familievejledning og om-

sorgsarbejde, der sluttede ved min overgang til

efterløn,

l4in interesse for maleri føde, foruden delta-

gelse i KREA, også til omfattende udstillings-

virksomhed i Kunstnerforeningen K 21 gennem

årene, med et anseeligt antal malerier der vistes

på virksomheder, plejehjem og andre institutio-

ner. De senere år har jeg haft skiftende og lø-

bende udstillinger på Interscan Hotel i Brøndby.

Nu, hvor jeg går i mit firsenstyvende år, må jeg

erkende, at aktiviteten er for aftagende, at hu-

kommelsen og hørelsen er svækket, og at jeg

ikke dagen igennem når det, jeg gerne ville.

leg påskønner det arbejde, der gøres i være-

steder og ældreklubber, men føler ikke selv trang

til at opsøge stederne, så længe jeg kan beskæf-

tige mig selv med mine hobby'er, ved skrivema-

skinen og staffeliet.

Jeg kan fra mit hjem overskue "Æblehaven",

og finder det godt for de ældre med-

mennesker, der nødvendigvis må være

der. For mit egel vedkommende vil jeg

blive i min lille lejlighed - der er plads

nok til mig. Jeg har tiltro til, at denne

kommunes sociale omsorg for os ældre

også dækker mit behov og at den vil

treede til, hvis jeg en dag får mere brug for det.

leg er glad, hver dag solen skinner ud over

Køgebugten. Når den farverigt går ned og spej-

ler sig i indsøernes vand ved lagunerne, da føler
jeg mig tryg. Jeg mærker på mit hjertes rolige

pulsslag, at Brøndby Strand er blevet mit ende-

lige hjemsted,

Her har jeg hjemme.

,Jeg mrzrker på mit hlertet roltge pulsslag, at

Brøndb1 Strand er bleuet mit endelige hlem-

sted. Her harleg hjemme."



Barndommen var en leg
Anne Brandt, Brøndby Strand

Jeg er født i Brøndby Strand. lvlin mor hedder

Eva Eriksen min far Henning Eriksen. Af en sø-

skendeflok på tre er jeg den mellemste, de før-

ste 21/z 3r af mit liv boede jeg i Maglegården,

Derefter flyttede mine forældre Ind i det den-

gang splinternye Bjerrelund. leg boede iden al-

lersidste reekke, og bag ved husene var der nogle

store træer, som vi børn legede meget ved. Der

var et tov hængt op i det ene træ, og min bror

og nogle af de andre drenge legede ROBENHUT

- det var de meget glade for. Om vinteren var der

nogle år is på marken bag ved, og så løb vi på

skøjter. Om sommeren blev marken brugt til at

lege skovtur, eller vi fantaserede os til, at det var

junglen, vi legede r. Der var også store fælles-

lege på parkeringspladsen med sjipning, rund-

bold, skjul, fangelege og meget mere. Vi gik også

altid rundt udklædt til fastelavn 09 raslede. Det

var sJovt at være sammen med en masse børn.

Det, at der altid var mennesker, som jeg kendte,

har givet en stor tryghed og har betydet en masse

for mig som person. Jeg er heller ikke bange for

at gå ude om natten i området, for jeg ved jo,

hvor alting er. Jeg har altid gået til noget på af-

tenskolen 09 deltaget iforeningslivet. Da jeg flyt-

tede hjemmefra, fik jeg en lejlighed i

Maglegården, hvor jeg boede en del år. Nu bor

jeg i mit eget rækkehus på Strandskolevej sam-

men med min mand Henrik Brandt 09 min seks-

årige søn.

l.4in mand og jeg overvejede at flytte til Vester-

led for et års tid siden på grund af den store

,,Det, at' der a/tid aar nennesker, son 1eg kendt'e, ltar giuet cn sfttt'

tryglted. Jeg er hel/er ikke bange Jbr at gå ude on natten i ontrådet,

koncentration af børn med anden etnisk bag-

grund. Vi mener, at når der er over 30o/o

tokulturelle børn i klasserne, kan danske børn gå

hen og blive en minoritet i klassen. Så hvis vores

søns skolegang bliver problemfyldt, bliver han

flyttet. Men vi synes også, at der er mange for-

dele ved at bo her. Vandet er 6n af dem, og vol-

dene, og at vi bor tæt på byen København med

alle dens muligheder. Vi er også glade for at bo

tæt ved vores forældre, som også bor her, lvlin

mands forældre bor også her ved Brøndby Strand.



Jeg er Brøndby-fan
U I la Kr i sten sen, Brøn d byøstel

I 1947 kom jeg til hovedstaden fra min fødeegn,

Østsjælland. leg havde boet på Frederiksberg,

Østerbro og i Sydhavnen, inden jeg kom til Brønd-

byøster - og her bliver jeg. Jeg er nemlig

Brøndby-fan i mere end en forstand - jeg er

blå-gul over det hele!

En speciel fodboldbegivenhed glemmer jeg aF

drig. Det var i 1996 - Brøndby IF's jubelår - og

den kamp, der står lyslevende i min erindring, er

kvalifikationskampen til Champions League mod

polske Widzew Lodz. Jeg så den på tv. Brøndby

havde tabt 2-1 i udekampen, og i returkampen

14 dage efter på Brøndby Stadion var vi foran

med 3-0. Vi var allerede ichampions League -

troede vi. Men i allersidste øjeblik reducerede

Polen til 3-2. l4ed reglen om udebanemål blev

det Widzew Lodz der gik videre i Champions

League. Det var en afsindig spændende kamp,

og da den sluttede, måtte jeg ud at have luft.

Jeg gik op på Brøndbyøster Station. Politiet var

mødt frem med 3-4 mand, og også et par tog-

revisorer stod klar. så kom de op ad trappen, de

blå-gule. Tavse og forstenede. Ingen hujen, in-

gen råben. Jeg talte med en Brøndby-fan. Han

havde tårer i øjnene. ,,De gjorde det igen,

Brøndby'',sagde han. ,,Lige i sidste øjeblik tabte

de". Flokken voksede, og op langs perronkanten

sad de blå-gule som vaeltede statuer. Så kom to-
get, Perronen var tom. Politiet gik hjem. Det

gjorde jeg også.

Jeg kan ikke nære mig for også at nævne kam-

pen på Århus Stadion den 12. maj, hvor der sim-

pelthen skete et mirakel - også ide allersidste

sekunder. Stillingen var 3-2 til AGF, da Brøndby's

målmand, I4ogens Krogh, bevæger sig frem på

banen og med et hovedstød får sendt bolden i

mål - et hovedstødsmå|, der går over i Brøndby

IF's historie.

Når jeg har været ude at rejse og går fra
S-stationen og mærker blæsten mellem højhu-

sene, tænker jeg - du er hjemme. Hjemme i

BrøndEy.

,,Narjeg har ueret ade at
r/ se og går fra S -stationen

og marker bla$en mellem

hø1husene, tænkerleg - du

er filme. "



lkke kærlighed ved første blik - men det blev det
Rigmor Sandberg, Brøndby Strand

Blev født på Nordlyvej 4 i Taarbæk den 22. april

1926 i sejrsskjorte. Assisteret af mors bekendte

Kaja. Kom til
verden til en

storebror, som

var født i som-

meren 1924.

Fik i 1943 en lil-

lesøster. Blev

døbt i Taarbæk

Kirke ni måne-

0er gammer.

Var ikke meget

for at sku lle
ligge ned.

lvline far, som

var uddannet
konditor, var
blevet bedt om

at hjeelpe min bedstefar, som var håndskomager

og havde en skomagerforetning på Strandvejen

94. Min far laerte så at bagflikke stilethæle. Det

blev han bedre til end de udlærte svende. Han

passede også forretningen. Der var i begyndel-

sen kun ganske lidt skosalg, men senere kom

mor til, og de overtog forretningen lidt efter lidt.

og de udvidede og tog noget af stuen og køkke-

net. Det var efter, at mine bedsteforældre var

holdt op og boede ovenpå.

Vi lejede den anden halvdel af huset og haven

ud til sommerbeboere. Det betød, at vi måtte

opholde os meget på havnen. Det passede os

udmærket. Så fangede vi krabbel som mor så

kogte for os. Vi kunne kun spise benene, men

det var alle tiders. lvlen en dag da vi, min bror og

jeg, var nede og lege, havde vi vovet os hen til

kongebroen, Den lå der, hvor der nu er
midtermole. Det var Kong Christian den 10.'s bro.

Min bror er jo kun godt to år ældre end mig og

måtte altid have mig med. Jeg så jo op til ham,

det har ikke altid været sjovt for ham, at have

mig på slæb. Jeg har altid været nysgerrig, og

jeg skulle jo se, hvad han fandt, så jeg kravlede

ud på siden af ham, og vups så faldt jeg på hove-

det i. Selv om jeg var vild med vand, når jeg

badede med min mor, så kunne jeg jo ikke

svømme, og der var dybt, og jeg havde tøj på.

Men en af fiskerne så mig dumpe i og fik hevet

mig op. 5å gik det ellers i skrig og skrål hen til

forretningen, og jeg fik lov til at komme op til
min bedstemor, som sagde, jeg skulle til at få
lært at svømme. Jeg blev ikke skældt ud. Jeg fik

endda lov til at stå i stadsstuen på en avis og se

deres flotte hjem. Bedstemor ville betale for min

undervisning.

leg mødte min mand, som dengang boede på

Vesterbro i København gennem en fælles f.etter,

som kom hjem fra Afrika, Hans fars bror var gift

med min fars søster. Vi blev gift i Taarbæk Kirke

i 1948 og boede de første år i et af mine foreel-

dres huse, på Nordlyvej 4, d6r hvor jeg var kom-

met til verden. Vi fødte to dejlige piger, Nadia i

1950 på klinik i Hellerup, Susanne i 1955 på kli-

nik i Hostrup Have på Frederiksberg. Nadia nå-

ede at komme iskole iTaarbæk. Vi havde en

dejlig tid i Taarbæk. Fik først købt en Vespa Scoo-

ter, 09 Preben lærte at sejle af min venindes bror,

som var styrmand, og vi købte vores første sejl-

båd, "Twentysix", af mahogni. Preben, min mand,

faldt hurtigt til på havnen og blev accepteret af

sejlsportsfolket og de gamle fiskere. Det tager

ellers generationer at blive en af deres, men han

var jo gift med skomagerens Rigmor. Vi flk se-

nere råd til en gammel brugt bil, da det var for-

budt at køre med børn på scooter.

Vi ville gerne have vores eget hus, og vi ville

også gerne have den levestandard, vi havde fået

ved at være meget nøjsomme I det daglige. Vi

havde ikke telefon, støvsuger m.m. leg kan hu-

ske, at jeg fik min telefon i fødselsdagsgave, jeg

tror, det var i 1954, Når min mand ringede hjem

til mine forældre, blev der sendt bud efter mig.

Så løb jeg sammen med svenden, som var sendt

efter mig om kap tilbage til forretningen. Jeg vandt

som reget.

Min mand sejlede for marinen og var meget på

langfart i de år. Ligeledes måtte jeg låne støvsu-

ger m.m, af mine forældre. leg var hjemmegå-

ende husmor, som man siger. Det var helt be-

vidst, jeg ville være hjemme hos mine børn, Jeg

havde selv oplevet, at min mor altid var i forret-

ningen. Det skulle mine børn ikke opleve.

Som sagt ledte vi efter vores eget hus, og Pre-

ben mødte en officerskammerat, som boede i

Brøndbv Strand. Han fodalte. at der var ved at

blive bygget en række huse på Strandskolevej,
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som skulle være til unge mennesker under

sygekassegrænsen. Det passede jo for os, så vi

solgte vores båd, men beholdt vores gamle bil,

Vi søqte 09 fik rækkehuset nr. 172. leg kan

huske, at vi måtte bruge de opsparede penge vi

havde sat hen til vores to piger. Huset kostede

50,000 kr. i 1958. I\4in far sagde til min mand, at

det kunne vi ikke klare, og vi skulle være vel-

kommen tilbage. l4en vi ville klare det, så vi var

meget sparsommelrge, Jeg tror, det var på det

tidspunkt, jeg holdt op med at ryge. l.4in mand

havde aldrig rigtig røget, selv om han kunne få

billige cigaretter om bord på skibene.

Vi har boet her i Brøndby Skand siden. Det har

taget tid at falde hl her, må jeg blankt indrømrne,

leg var nok en lille snob dengang. Man kunne da

ikke bo ud af Køgevejen eller for den sags skyld

på Amager. leq kom til at bo her og arbejde på

Amaget 09 jeg laerte, at men-

neskene er ens overalt, nogen

svrnger man med, andre går

man uden om og sådan er det.

lvlen i rnange år var det min

tanke, at vr skulle tilbage til
Taarbaek, når vi flk råd. Første

gang Nadia kom hjem med

nogle skolekammerater, fik jeg

et chok. Som de talter Det var

meget københavnsk, syntes
jeg, og Nadia, som var utrolig

h u rtig på aftrækkeren, be-
gyndte at tale ligesådan. Så

måtte Jeg tale med store bog-

staver til hende. Hvis hun skulle

begynde at tale sådan, måtte

vi sende hende på talekursus,

og så havde vi ikke råd til, at

hun gik til ndnrng. Jeg mente det virkehg. I dag

taler vi vel mere og mere det samme sprog tak-

ket være TV.

Tiden gik, og vr fik det bedre økonomisk, Hu-

set ved siden af blev til salg. Jeg sagde til Pre-

ben, om vi ikke skulle købe det til vores børn,

som var store nu. Vi købte huset, og både Nadla

og Sanne har sammen med deres mænd skrfte-

vrs boet I det. Jeg var hjemmegående i mange

år, men jeg havde en drøm fra mine unge dage

om at blive gymnastik- og svømmelærer, og da

jeg mærkede, at pigerne begyndte på deres eget

liv 09 min mand jo havde sit arbejde, ville jeg

qerne igang med en uddannelse. Jeg søgte og

blev optaget på Lis Burmesters instrtut som gym-

nastik og svømmelærer. Hun tog fejl af at jeg var

født i 1926, hun troede jeg var 26 år på det tids-

punkt, jeg fuldførte på tre å[ og var sideløbende

vikar for Kbhs. kommunale skolevæsen, og efter
jeg blev færdig fik fast job som svømmelærer, oq

som tidlige ontalt ansat i over 26 år.

Jeg har undervist i gymnastik for blandede hold

oppe i et af højhusene. Der var en sal, vt kunne

benytte, men der var ikke mulighed for bad. Det

var inden, Brøndby Stadion blev bygget. Jeg køde

kun et par sæsoner, da vi lovede hrnanden ikke

at tage aftenarbejde mere. Preben undervisle i

navigation, og jeg havde noget ungdoms-
svømning og jazzgymnastik for en danseskole I

Slagelse, og ham der hjalp os med vores regn-

skab fortalte os, at alt det, vi arbejdede ekstra

gav i alt for os begge 300 kr. Så blev vi altså

enige om kun at have vores faste arbejde, og

veere mere hjemme, Visolgte Strandskolevej 170,

det hus, vi havde købt trl børnene - de havde fået

deres eget.

Det var lige ved at koste vores ægteskab, Vi

var ude at sejle, og jeg fortalte Preben, at jeg

ikke ville bo mere på Strandskolevej 172. Efter at

vi havde solgt det lille hus, ville leg væk defra,
så jeg ville finde mig et sted at bo selv. Så sej-

lede vi ind til Rungsted Havn og gik op og spiste

i restauranten. Preben bestilte en cognac til os -

vi skulle slutte med man6r. f4en gudskelov så kom

der gang i Preben, og han fandt et hus på Poppel

Alle, som var ved at blive bygget dengang. Nu

bor vi ned til vandet, og vi har nu boet her i 17

år. Og vi håber at blive her, til vi ikke kan mere og

skal bæres ud.

Vi har holdt guldbryllup her for et par år siden.

Vores yngste datter bor i nærheden af os, ligele-

des ned til Stubbesø, oq de har svimmingpool,

det har jeg aldrig nået at få. Vores mellemste

barnebarn har lige købt hus her iStranden. Og

Nadra arbejder i kommunen.



Kjeld Rasmussen er, og har vaeret, en god bog-
mester for os og fået en masse gode ting op at
stå. Stadion, kirke m.m. Især er jeg meget glad

for at høre kirkeklokkerne, så begynder en ny

dag. Hvis vi bliver gamle, og det gør vijo, hvis vi

lever leenge nok, tror jeg, det er ei af de bedste

steder at være.

Jeg har benyttet mig af at bo lige ud til
Stubbesø, og de gange der har faldet sne eller

veeret frost, har jeg spændt skiene på i haven,

09 fået mig nogle dejlige langrendsture rundt om

alle søerne. Så sent som i år har jeg været ude

en enkelt gang på ski. Ligeledes har jeg stået på

skøjter lige uden for huset, og når børnebørnene

har været på besøq, har de ligeledes nydt godt

af søen. Børnebørnene har også lært at sejle i en

optimistjolle, som vi forærede vores ældste bar-

nebarn. Han surfede også her nede på s6en, ja,

der er mange flere muligheder her, eller lalt fald

lige så mange, som iTaarbæk.

,,Man kunne da ikke bo ud

af Køgeu n eller for den

rd,gj tøld på Amager. Jeg

kom til at bo her og arbelde

1tå Amagu", ogJeg larte, .tt

t7lenneskene er ens ouera/t,

ftagelt Juinger tlldn r/ed,

andre går nan uden ont, ag

sådan er det."

Jeg kan huske, at der Ingen lys var på Strand-
skolevej. Den første kirke blev opført på Strand-
skolevej ien barak med et trækors som symbol.

Ligeledes kan jeg huske den første Brugsforening,

som lå på Strandskolevej, Kjeldsen, som var
brugsuddeler d6r, var en af den slags handlende,

som jeg var vant til fra Taarbæk. Han havde vir-
kelig sans for sine kunder og havde tid til dem.

Jeg husker, at jeg havde set en opvaskemaskine

i reklamerne og spurgte om den. Selv om vi egent-

lig ikke havde råd, satte han maskinen til side til

mig, til vi kunne klare det økonomisk. Posthuset

lå på den anden side af vejen, og bag posthuset

anlagde kommunen en skøjtebane om vinteren.

Der har vi alle løbet på skøjter. Der var også et

slikhus.

Den helt store begivenhed var jo, da Strand-

parken med søerne blev anlagt, Stadion kom til,

Ja, der er vel næppe den kommune i landet, som

har gjort så meget for deres borgere på så kort

tid. Højhusene kom også til, og hvis man skal

sige noget negativt om Brøndby Kommune, er

det vel, at den som regel i medierne kun bliver

omtalt negativt. Man fortæller ikke, at her virke-

lig er et dejligt område for rigtig mange menne-

sKer.

som sagt havde leg den tanke i mange år at

flytte til Taarbæk eller i alt fald nordpå. I dag er

jeg helt afklaret med det. Jeg vil ikke herfra med

min gode vilje. Her har jeg og min mand hele

vores liv og virke, med børn, børnebørn og olde-

børn i nærheden. I Taarbæk har livet været barskt

for mange af vores bekendte og venner, og min

veninde fra barndommen blev alkoholiker oq døde

forholdsvis ung. Men det er, som om tiden har

stået stille i Taarbæk, sådan føles det for os i

dag. Taarbeek er stadig dejlig, men udviklingen

,,.leg ui/ )kke herf:, tned win

gofu . Htr Lrtrleg og ttin
mand /x/e u()r$ /i, og rirk&

med lnrn, lnrnel.tøut og n/dr-

børn i narheden."

foregår her iområdet, altså sydpå.

Der er mange flere ting, jeg kunne berette om,

Jeg skal igang med at forberede min 75 års fød-

selsdag, som jeg sammen med familien vil fejre

her i huset.

Dette er skrevet i stor taknemmelighed, for

Brøndby Strand har været med til at forme mig

som den person, jeg er i dag. Det var ikke kær

lighed ved første blik, men det er blevet det Her

hører jeg hjemme.



I Brøndbyøster fik vi hjemme
Preben Reimer-Nielsen, Brøndbyøster

Den 22. maj 1925 kl. 10.00 kom jeg til verden.

14in Farmor havde aftenen før ringet til min mor

mor og foftalt, at min mor var ved at føde. De

boede i Usserød, og hun tog ind til København

med den sidste bus. chaufføren kendte godt min

mormor, og han spurgte hende, om hun var ved

at flytte hjemmefra, siden hun tog alene og så

sent til byen. I'4en hun kom først, da det hele var

overstået og efter mange besveerlighedet kl.

10.00 næste dag. Både min mormor og farmor

bad jordemoderen om at tilkalde en laege, men

hun sagde, at det skulle hun nok klare selv. Da

det gik lidt trægt, endte det med, at hun satte

sig op på maven af min mor og pressede mig ud

på den måde. Da jeg kom ud, havde jeg navle-

strengen viklet 3 gange rundt om halsen og var

helt blå i hovedet, og det var for meget for min

farmor, der besvimede, så det hele blev endnu

mere kompliceret. Jeg blev reddet, og min far

mor kom til hægterne igen. Jeg havde ikke taget

skade af den hårde medfart, som jeg startede

livet med. Jeg blev døbt isct. Johannes Kirke på

Nørrebro og fik navnet Preben Reimer-Nielsen,

f4in farmor og farfar havde en grund i Grøn-

dalsvænge, hvor de byggede et såkaldt
byggeforeningshus. Det var meget almindeligt i

1920'erne. Det var I to etager, og vi flyttede ind i

stuelejligheden. I starten havde mine forældre

kun de to af lejlighedens tre værelser, men de

havde ikke møbler til mere end de to. Senere fik

de købt en dagligstue, så vi havde alle tre møb-

leret. Min farmor og farfar flyttede ind på første-

salen, og samtrdig fik han et snedkerværksted i

kælderen. Der levede jeg resten af min barndom

og min ungdom, tiljeg blev indkaldt som soldat i

1945.

lYin mor måtte dengang handle mange stedec

da der ikke som nu var et supermarked at handle

i. Hun handlede dagligt i Brugsen. Den havde en

kolonial- og viktualieafdelng, hvor hun købte mel,

sukker, 9ryn o.lign, samt optændingsbrænde, som

hun fik ien stor eller lille rulle. Ligeledes købte

hun pålæq og flæskekød I Brugsen, men de måtte

ikke handle med okse- og kalvekød. Så handlede

hun hos en bager - der købte vi selvfølgelig brød

og kager til kaffen, men også indimellem fløde-

skum, som man fik på et stykke pap. Derudover

kom vi hos en slagtet en grønthandler og et is-

mejeri. En gang om ugen handlede vi i lrma, der

lå på Godthåbsvej. Irma var delt op i to afdelin-

ger. I den ene købte man smør, margarine og

ost. I den anden afdeling blev der solgt kaffe,

cacao, kaffetilsætnrng og the.

Den 12. august 1932 startede min skolegang,

og jeg begyndte iGrøndalsvænget skole. De to

første år gik jeg i nogle barakker, der lå ved siden

af skolen, da skolen var overbefolket. Barakkerne

blev ryret op med en stor kakkelovn, der stod I

det ene hjørne. Det var skolebetjenten, der ry-
rede op i dem hver morgen, og så måtte laererne

efterrylde resten af dagen. Vr var mange elever i

klassen dengang, det største anlal, jeg husker,

var 38. Der var kun drenge i klassen.

Der var på den tid en meget stor arbejdsløs-

hed og dermed stor fattigdom, hvrlket man kunne

se på mange af mine klassekammerate[ De fik

udleveret treesko og holmensbukser på skolen.

Holmensbukserne var nogle tykke og meget

kradse benklæder. De børn, hvis far havde fast

arbejde, var næsten altid pænt påklædt. Børnene

blev også bespist på skolen. Vi fik en varm ret,

som ieks. suppe eller gtød, og en kødret med

kartofler,

Jeg legede skiftevis med de andre børn på ve-

jen, og det både med piger som drenge, men

efterhånden som jeg blev ældre, var det hoved-

sageligt med drenge. Da jeg var ca. 4 åt legede

vi meget far, mor og børn. Det foregik mest i en

have hos en prge, der hed Edith. Der havde de et

cykelskur med flere rum, og det var ideelt til den

form for leg. Det var så vores hus, og når jeg

som far kom hjem fra arbelde, skulle vi have sand-

mad. Inden da havde jeg bare at gå ind i et an-

det rum og vaske hænder og gå på toilettet,

Vi begyndte at spille fodbold på skolen, og det

varede ikke så længe, før vr flk dannet et klasse

hold, Vi spillede mod nogle fra de andre nogen-

lunde jævnaldrende klasser. Det foregik på en

mark ikke så langt fra skolen. leg havde ikke nogle

ngtige fodboldsstøvler, så jeg klippede skafterne

af et par gamle tedtlæderstøvler og slog nogle

læderstumper under sålerne som knopper. Dem

klarede jeg mig med temmehg længe.

De fleste køretøler, der kom på vores vei, var

hestevogne. Der kom hver dag en mælkemand.

Han var kusk og sælger, og til at hjælpe sig havde



en lysegrå frakke og en blød hat. Det sidste gik

alle maend med dengang. Selve festen blev holdt

hjemme. Der var blevet fllttet en masse møbler,

og mad, borde, stole og bestik blev leveret af et

firma, der hed Diner Transpotable. De kom sim

han 3-4 mælkedrenge. De kørte på cykel og havde

over styret et par store lærredsposer, som de

transporterede mælk og smør i, De hentede så

nye forsyninger hos kusken og køfte ud til den

enkelte aftager. De stillede mælken på vores

trappe og tog de tomme flasker

retur, og hvis min mor ønskede

at Få noget mere eller afbestille,

satte hun en seddel ien af

flaskehalsene. Fn gang om ugen

kom så kusken eller en af dren-

gene og afregnede. Om vrnte-

ren var det ret almindeligt, at

musvitteme havde prikket hul i

mælkekapslerne for at få lidt

fedt fra fløden, der dengang al-

trd flød oven på mælken.

En gang om ugen kom der

også en skraldemand. Skralde-

vognen var også hestetrukket

og med nogle store klapper på

siden, som de løftede op i, hver

gang de tømte en skraldespand.

skraldemændene havde altid en

vest på, de havde lavet af en

almindelig sæk. Det var ikke så

meget affald, de hentede den-

gang. Vi havde kun en lille skraF

despand til to familier, og det

var sjældent, den var fyldt.

Jeg blev konfirmeret den 16.

april 1939 i Grøndalskirken. Jeg

havde gået til præst i yz år. Lidt før den store dag

var jeg med mine forældre ude for at købe

konfirmationstøj. Jeg fik, som man brugte den-

gang, en mørk habit, der var toradet, oq dertil

en hvid skjote og en sort butterfly. Dengang hørte

det også med, at man havde sokkeholder til at

holde de sorte sokker oppe. Jeg nåede at have

dem på i kirken, så kunne jeg ikke klare dem

mere. De strammede og hang hele tiden fast i

buksernes sømkant. Jeg fik også et par sorte sko,

pelthen med alt, også kok og serveringsdamer.

Vi fik suppe, flsk, dyreryg og dessert. Til kaffen

var der et overflødighedshorn med vafler og cho-

kolade. Det var en dejlig fest. Jeg husker ikke

rigtig, hvad jeg fik af gaver, udover et ur og en

ring og selvfølgelig nogle penge.

Det blev til 80 kr., 09 det var

mange penge, ca. nvao en ar-

bejder tjente om ugen.

I 1939 kom krigen, og alt blev

totalt forandret. Jeg gik ud af

skolen og kom ilære på Politi-

ken, Det var ellers meningen,

at jeg først skulle have været

arbejdsdreng og først begynde,

efter jeg havde holdt ferie. f4en

da der var en, der var kommet i

lære derinde på et skævt tids-
punkt, blev det pludselig be-

; stemt, at jeg skulle afløse ham,

3 og at jeg skulle begynde lære-

! oladsen den 1. juni. Til alt held

": sluttede skoleåret det år den 15.

maj, da det var lavet om til
næste år at starte 1. april,

En af mine kammerater, der

hed John, ryldte 18 år, og i den

anledning holdt hans forældre

en fest for ham og hans kam-

merater. Vi var fire kammera-

ter, der holdt sammen næsten

altid. Det var foruden John: Kaj,

Jørn og jeg selv. Til lohns fest var der et par

stykker til, som han kendte udover os. leg havde

Edel med, men der kom til at mangle et par pi-

ger, og John havde inviteret defes nabos pige

med. Han spurgte, om hun havde en veninde,

:..'i." i.



hun kunne tænke sig at tage med. Det var Bir-

the, og det var første gang, jeg så hende. Selv

om det ikke var så meget, at vi var indtaget, så

dansede vi dog et par 9an9e, men da jeg kom

sammen med Edel, var jeg mest forpligtet over

for hende. l4en det gled som sagt langsomt ud,

og en dag var det helt forbi. I begyndelsen af

oktober 1943 traf jeg Birthe oppe ved Grøndals-

teatret, og det var første gang efter Johns fest.

Vi fik en længere samtale, og jeg fik hendes

adresse. Så en dag tog
jeg mod til mig og ringede

på hendes dør. Det var en

høj, mørkhøjet dame, der

lukkede op. leg husker

det, som var det igår.
Hun havde, syntes jeg

dengang, en lidt mørk

stemme, men det var mu-

ligvis stemningen, der
gjorde det. Jeg spurgte,

om Birthe var hjemme, og

om jeg måtte tale med

hende- Hun kom ud, og

vi gik ned på trappeafsat-

sen og stod og snakkede

sammen længe. Det

endte med, at jeg invite-

rede hende med i Scala

Salen, der var et af de

hotteste steder i byen,

hvor Kaj Evans spillede

med et ni-mands orke-

ster. Birthe spurgte straks

sin mor, om hun måtte gå

med mig, og fik med det

samme ja. Så den først-

kommende søndag kom jeg og hentede hende til
vores første dag sammen. Det er blevet til mange

dejlige år sammen, så et var en god indskydelse
jeg fik med at besøge hende. Vi blev forlovet,
gift, fik børn og bønebørn, så turen i Scala Salen

var en god investering!

Mine forældre var flyttet ud på Amager i

Hessensgade 57, l- tv., hvor de havde en
tre-værelses andelslejlighed med kakkelovn og

ingen bad. Det var dog en ret varm lejlighed, da

der i stuen lå en bager, og hans skorsten gik op

langs deres ene stue. For mig var der langt der-

udefra, når jeg skulle besøge Birthe, når jeg først

havde været på arbejde og så skulle til Sundby-

øster for igen om aftenen at tage til Vanløse. Det

endte med, at jeg flyttede ind hos min sviger-

mor, der havde tilbudt mig at bo hos hende. -leg

kom til at bo der i knao fire år.

Vi søgte dengang mange steder for at få en

lejlighed, men det var komplet umuligt. Vi søgte

zE

også om at få lov til at

bo hos min mormor, der

havde et hus med to lei
lighedet o9 den på 1. sal

var blevet ledig. Men

bolignævnet ville ikke
godkende det, da vi in-

gen børn havde. Det var

ellers en dej lig
to-værelses lejlig hed

med et stort badevæ-

relse, et dejligt køkken

og en altan, Der var skrå

vægge, men med store

karnapvinduer.

Vi gik til dans nogle år.

Om sommeren gik vi

meget på Bellevue
strand, men det var kun

om søndagen, da jeg ar-

bejdede hele lørdagen og

Birthe til kl. 13.00. Det

var også på den tid, hvor

vi endnu arbejdede 48

timer om ugen. Derimod

tog vi tit, når vejret til-
lod det, ud på Amager

l

,,Vi haude nafået et' tilsagn on atfå en lelhghed i Brøndb1øster.

Birthe haade i lengere tid inget ti/ sognerådsfornanden, og ui haade

ueret ude at tale rted ham. Det uar stadig det store tpørgsmå/, om ui

haude nog/e børn. Til sid.rt gik han ind r at tildele os en le1lighed i
Brøndblparken, rzm aar under opførelse."



Helgoland, som en friluftsbadeanstalt hed. Det

er der, hvor vinterbaderne "Det kolde gys" hol-

der til. Vi mødtes og log direkte lil badet, inden

vi skulle spise til aften. Vi køte altid på cykel,

som vi hidtil havde været vant til, og der var også

for langt at gå fra en sporvogn, Senere fandt vi

et lille godt sted ved Brøndby strand. Jeg kan

ikke huske præcis, hvor det lå, men det blev
mener jegf kaldt l4erkur. Vi skulle betale for at

komme ind, 09 det gjaldt om at få et omklæd-

ningsrum, hvor vi kunne opbevare vores tøj. Hele

området var ellers en stor græsplæne, og vandet

ret lavt. Der gik en stor badebro ud fra stranden,

og lidt ude var der en vandrutschebane. Det blev

efterhånden til, at vr kom der en del, da der ikke

var så overrendt. Den ene gang, ieg tog den på

maven ned ad rutschebanen, røg mine badebuk-

ser af, så jeg måtte med bar bagdel hen og finde

dem lgen.

Vr havde nu fået et trlsagn om at få en lejlig-

hed i Brøndbyøster. Birthe havde i længere tid

ringet til sognerådsformanden, 09 vi havde væ-

ret ude at tale med ham. Det var stadig det store

spørgsmå|, om vi havde nogle børn. Til sidst gik

han ind for at tildele os en lejlighed i Brøndby

parkenf som var under opførelse, og vi fik en

2y2-værelses fra 1. oktober 1950. Vi kom i for-

bindelse med en møbelarkitekt, der hed lørgen

I\4. lvluller. Han boede rnde i det fine kvarter i

Amaliegade. Vr var hjemme hos ham nogle gange,

og så på noget af det, vi eventuelt kunne tænke

os at købe til vores hjem, Det var nu kun som

billeder, vi så det, men han viste os en stol, som

han havde tegnet og havde patent på. Det var

en højrygget lænestol med tilhørende fodskam-

mel . Den kom til at hedde l. U. IY, stolen efter

hans forbogstaver. Den kØbte vi, og det var en af

de første, der var i omløb, men han solgte mange

af dem.

Vi havde sparet lidt sammen, og Birthe havde

bestrlt mågestellet som spisestel og kaffestel. Hun

havde fået at vide, at det ville tage lang tid, før

de var i stand til at levere det, men pludselig,

inden der var gået ret lang tid, ringede de til
hende, at nu kunne vi godt komme og hente det.

Vi måtte låne pengene af Birthes mor, Vi havde

også været heldige at få fat i nogle glas og be-

stik. Det er nok ikke mange i dag, der kan forstå,

at det var så svæft at få alting fem år efter kri-

gen. Til møblerne lånte jeg på Polrtrken 1500 kr.,

som jeg aftalte at betale tilbage på et år. Jeg fik
det med en meget billig rente, da den kun kom

til at lyde på 75 kr. Vi skulle også betale et ind-

skud på lejligheden på 800 kr. plus to måneders

husleje forud. Huslejen var 148 kr, pr. måned.

Der var ikke mange penge at rutte med, da en

ugeløn gik trl skat,6n til husleje, en til afdrag på

lån og resten plus Birthes løn til alle andre udgif

ter og mad. Vi havde regnet med at skulle bruge

ca. 50 kr. om ugen trl maden, men deT var som

regel kun 40 kr.

Den 30. september 1950 blev vi gift i Grøn

dalskirken, og det var en stor dag. Da jeg kom til

kirken, satte min far og jeg os ved alteret og

ventede på det store øjeblik, da dørene åbnede

sig, og Birthe tronede frem fulgt af sin onkel.

Hun var meget skøn. Efter vielsen køfte vi hen trl

en fotograf og derfra til selve festen, der blev

holdt i nogle selskabslokaler, der lå lige over for,

hvor min svigermor boede.

Da vi flyttede til Brøndbyøster, var det et lands-

bysamfund med kun lidt nyt byggeri. Der boede

dengang i hele kommunen, der bestod af Brønd

byøster, Brøndbyvester og Brøndby strand, kun

3.500 indbyggere, og idag er der ti gange så

mange. Kommunekontoret lå iBrøndbyvestet og

var så vidt Jeg husker, en gammel skole. Da jeg

nu var blevet Brøndbyborger, skulle jeg have flyt-
tet mine soldaterpapirer, og det foregik hos sog-

nefogeden, der boede på Engtoftegård, der den-

gang var en stor, firlænget bondegård, hvor kun

hovedbygningen er tilbage, o9 i dag er traktør-

sted i skoven. Dengang lå den på helt frie mar-

ker.

Når vi kom ad Brøndbyøstervej og skulle op til

Roskildevej, skulle man passere jernbanen.

Brøndbyøstervej var en hulvej med ret stejle si-

der og med bomme over Der lå et ledvogterhus

på den ene side. Der var ikke nogen station den-

gang, og selvfølgelig heller intet S-tog. Der var i

den nye bebyggelse nogle gode forretninger, ikke

mange, men til det daglige forbrug. Der lå ved

forretningerne et skut som var en kombrneret

kiosk, postindlevering og et sted, vi kunne be-

stille og forny vores bus- og togkoft. Fra bebyg-

gelsen kunne vi se helt op til Roskildevej i nord,

Veswolden i Vest, Brøndbyøster landsby og nogle

gårde i syd og bare marker, og mod øst var der

kolonihaver, og man kunne se over Hvidovre i

godt vejr til København. Der kørte en bus fra

ovenneevnte skur og ind til Valby Langgade sta-

tion. Den kørte en gang itimen og imyldretiden

hvert kvarter. Vi kendte næsten hinanden, da det

altid var de samme mennesker, der var med bus-

sen. Der var fast tre chaufføret der betjente tu-
ren, så dem blev vr på fomavn med.

Vi havde besluttet, at Birthes nedkomst skulle

ske på Diakonissestiftelsen, der var det nærme-

ste sted fra, hvor vi boede, og var et meget an-

erkendt fødselshospital. Så Birthe gik til kontrol

hos jordemoderen og lægen på deres fødeafde-



ling, der dengang var meget

stor Da dagen kom, og Bir-

the skulle føde, sad vi hjemme

om aftenen, og med et sagde

Birthe, at vandet gik. Jeg for
ned til en telefonkiosk og rin-

gede til hospitalet 09 med-

delte, at vi var på vej, og rin-

gede ligeledes efter en taxa,

09 den kom også ret hurtigt.

Det var en taxa fra Rødovre,

dengang var der ingen taxa

herude på landet. Vi kom

afsted, men da vi kom ind til

B rø nd byøste rvej, var det plud'

selig blevet så tåget, at chauf-

føren ikke kunne se en hånd

frem for sig. Han bad mig om

at stige ud og gå foran vog-

nen og lede ham på vej, især

da vi skulle passere togoverskæringen. På

Roskildevej var det til at se så meget, at han igen

kunne køre nogenlunde frit resten af vejen til ho-

spitalet.

Jeg blev inde på fødeafdelingen et par timer,

men var så nødsaget til at tage hjem. Dengang

fik fædrene ikke lov til at overyære fødslen. Jeg

ringede så om morgenen og flk at vide, at jeg

havde fået en datter, og at det var gået godt. Jeg

kunne først få lov til at se min datter om aftenen,

hvor der var besøgstid fra kl. 19.00 til 20.00. På

det tidspunkt var alle de nyfødte kørt ind på stu-
erne ved siden af deres mødre, og ellers kunne

man kun se dem igennem en glasvæq. leg havde

været på arbejde, men havde da nået at få købt

en mor-og-barn-buket og kom så ind på stuen

og så beundrende på min datter. Så satte jeg

på det første tog, der gik lidt

over 05.00 om morgenen, el-

ler tage en sporvogn til
Ålholms Plads og gå resten af

vejen hjem. Senere kørte de

blå busser, der om dagen

kørte i Rødovre. De havde fået
lov at køre som natbus helt
ind til Rådhuspladsen to 9an9e
om natten. Den kørte ud ad

Rødovrevej til Husum. Jeg

: stod af ved Rødovrevej og gik

; så trjem. Inden der var blevet

E by99et, kunne jeg fra

F Rødovrevej, når vejret var
godt, skråne lige over trl
Brøndbyøster station. Der var

ikke nogen form for lys, så jeg

pejlede mig frem efter lysene

på Brøndbyøster Tory men et
par gange var det meget svært at se, hvor jeg

gik, men jeg sparede ca. 20 minutter.

leg gik tit over og så Brøndbyøster spille fod-

bold. De spillede på en bane bag ved skolen, på

hvilken de havde omklædning. De spillede altid

søndag formiddag 09 spillede langt nede iræk-
kerne under S.B.U. Det kostede et eller andet for
at komme ind. men det var kun. når der var
mange tilskuere, og hvis jeg gad se hele kam-
pen, at jeg gik indenfot da man så udmærket

udenfor, og der var ikke så meget ved at se dem,

når de fik bank, eller kampen var kedelig. Der

stod næsten altid 15-20 stk. udenfor. Brøndby-

øster spillede dengang i K.B. trøjer og hvide ben-

klæder. Brøndbyvester, der var meget bedre og

spillede et par rækker højere, spillede igule trø-
jer og (mener jeg) hvide benklæder. Da de to

,,1 957 koxt S'-toget ti/ Brondlryøster, og dermed b/eu alting
p/udselig tettere på."

mig ved siden af sengen, og så pludselig slog

hun øinene op. Om hun så mig, kan ingen sige,

men i det øjeblik har man det på fornemmelsen.

Jeg stak en finger ned til hende, og hun greb om

den. Det var et stort øjeblik.

I 1953 kom S-toget til Brøndbyøster, og der
med blev alting pludselig tættere på, og samti-

dig blev det også væsentligt billligere, idet et
kombineret bus- og togkort kostede 18 kr. om

måneden, mens det nye togkoft kun kostede 13

kr.

Med til at forbedre økonomien var, at når jeg

havde aftentur, havde jeg tit overarbejde. Det

var tit efter de offentlige kansportmidler var holdt
op med at køre, Om sommeren kørte jeg på cy-

kel, så det var ikke noget problem, men resten af

året havde jeg to udveje. Den ene var at vente



klubber blev slået sammen til B.l.F., blev klub-

dragten gul trøje og blå benklæder, efter hver af

stamklubberne 09 efter Bføndby kommunes farve

og logo.

Kim blev født den 15. december 1955, Birthe

o9 jeg havde været ovre på torvet på indkøb, og

på vejen hjem gik vandet på hende, så jeg måtte

skynde mi9 at få hende bugseret hjem. Efter

anbefaling af både jordemoder og læge var vi

blevet enige om, at Birthe skulle føde hjemme,

09 vi havde i Forvejen fået alt, hvad der skulle

bruges. leg skyndte mig over til jordemoderen,

der boede på Torvet, og fortalte hende om situa-

tionen. Hun lovede at komme, inden der var gået

en halv time, 09 hun ringede videre til lægen.

Hun mente dog ikke, at der var noget at forhaste

sig efter. leg fik hendes taske 09 løb hlem. Hun

kom også, inden den halve time var gået, mens

lægen først kom, da fødslen var igang. -leg havde

også ringet til min svigermor for at bede hende

tage sig af Susanne. [4en inden hun nåede frem,

var Kim født. Han blev født i Bredager nr. 15,

st.th.

I 1957 søgte vi om at få en større lejlighed, og

vi fik tilkendt en i Gillesager 82, 2.tv., som vi kunne

overtage fra den 1. septemben Der var en større

stue, et større køkken og et kammer mere.

I 1959 talte vi om, at vr godt kunne tænke os

at få en sommerhusgrund, så vi kørte rundt på

Sjælland efter en god grund. Vi fandt hurtigt ud

af, at vi ikke ville så langt væk, hvis vi skulle have

den helt store fornøjelse aF den. Det lykkedes os

til sidst at finde en, der tiltalte os, nede i Solrød

Strand.

Vi overtog den den 1. april 1960, 09 somme-

ren brugte vi til at tilplante den og så græs, Det

havde jo kun været en mark, Lige efter jul fik vi

bygget et hus på grunden. Det var et Jeppesens

Bjælkehus. I efteråret fik vi så et udhus på, sam-

tidig med at jeg lukkede det med en gård. Se-

nere byggede jeg yderligere et toilethus 09 om-

byggede udhuset til to små værelser trl ungerne.

Om sommeren boede vi der i hele skoleferien,

og jeg byttede arbejdstid, så jeg var fast om af-

tenen eller natten. Det gjorde, at Jeg havde frl
hele dagen sammen med familien, og når vejret

tillod det, gik vi i vandet.

I 1964 frk vi chancen for at leje en grund i

Brøndbyøster, og der byggede vi så et hus, men

samtidig blev klausulen om, at vi kun måtte have

sommerhus på grunden iSolrød ophævet, så vi

var isyv sind, om vi skulle bygge det ene eller

det andet sted. Vi blev dog enige om, at det var

bedst i Brøndbyøster, af hensyn transport-
mulighederne, omkostningerne, og fordi jeg

havde skiftende arbejdstider.

Som sagt lejede vi grunden, og det skete på

den måde, at vi af omveje fik at vide, at folk var

begyndt at stille sig i kø ude på Rådhuset. Birthe

ringede ind til mig, og vi blev enige om, at hun

skulle stille sig op, så ville jeg komme derover fra

arbejdet, og så kunne vi se, om vi havde lyst til

at fortsætte. Vi havde pladsen som nr 13, så vi

blev enige om at fortsætte, da vi var sikre på at

få en af de bedste grunde. Jeg overtog så vagten

og var der til næste morgen, hvor Birthe igen

sad der hele dagen.

Vi gik igang med byggeriet i 1964, men måtte

så stoppe og først fortsætte i marts 1965 på qrund

af en ret streng vinter. En af dem, der havde stået

i kø, og som var murer, tilbød at vaere med til at

mure selve huset. Jeg skulle så være murerarbejd-

mand, og det var et hårdt arbelde. Jeg startede

kl. 6.30 om morgenen og bar mursten hen i nogle

tavere, en 7-8 stykker, og rørte mørtel, til han

kom k|.7.00. Så gik han igang med at mure,

mens jeg stadig sørgede for at bære mursten og

øte møiel, og da vi var kommet over en meter,

ligeledes at lave stilladser, Efter det fik jeg lavet

tag, gulv og resten af huset tærdig. Jeg arbej-

dede det meste af tiden fra kl. 7.00 til kl. 16,00,

kun afbrudt, når jeg enten tog hjem for at spise,

eller Birthe kom over med maden. Jeg var så på

arbejde fra kl. 17.30 til ca. 24.00, Den 16. de-

cember 1965 flyttede vi ind ivores nye hjem,

selv om det ikke var helt Feerdigt, men der var

både malet og tapetseret over det hele. Den 15,

december havde Kim fødselsdag, så derfor holdt

vi hans fødselsdag i den gamle lejlighed og flyt-

tede så over i huset fra den 16. december. Af en

eller anden årsag fik vi ikke vores komFur, da vi

flyttede ind, Vi havde ellers bestilt det lang tid i

forvejen, så r stedet for at vi skulle have holdt jul

i vores nye hus, måtte vi holde den sammen med

mrne forældre hos min svigermor. Vi måtte vente

til efter nytår med at få komfuret, og den tid
kogte vi vand og lavede mad på en brødrister.

Jeg gik nu ind ien normal gænge igen og fik
fast dagarbejde, Vi har rskrivende stund boet

her rvores hus, som vr er kommet til at holde

meget at nok for en stor dels vedkommende fordi

vi selv har bygget og planlagt det hele. Det var

et slid i mange tilfælde, men det har været det

værd.

I 2000 felrede Bithe 09 leg guldbryllup. Vr har

kendt hrnanden i53 år, nemlig fra efteråret 1943,

og boet 51 år i Brøndbyøster. Jeg slutter nu mine

erindringer og håber, at nogle vil inleressere sig

for at læse, hvad jeg her har nedfældet om vores

lrv.



Flugten til forstaden
Henning Sørensen, Brøndby Lokalarkiv

I 1916 kom snedkersvend Georg Werner Ander-

sen til Brøndbyvester med sin familie. Sammen

med sin kone o9 tre børn, havde han boet i en

lejlighed på Fasanvej på Frederiksberg, men hu-

struen var svagelig, og familiens læge opfordrede

dem til at flytte på landet. De købte et lille hus i

Brøndbyvester landsby, hvor de byggede et eks-

tra soveværelse, og indrettede værksted på lof-

tet. I den lille have, der hørte til huset, var der

en forhøjning, og her sad hustruen Elna og nød

den friske luft i det lille paradis på landet. Hen-

des mand beholdt sit arbejde som pianosnedker

i København. Foruden arbejdsdagen på ni timer,

måtte han nu bruge et par timer på transporten

frem og tilbage. Om vinteren forgik det på ski,

hen over de tilsneede marker, ind til Aalholms

Plads, hvor sporvog-

nen havde endesta-

tion.

Dengang var det
usædvanligt, at kø-

benhavnere flyttede

helt ud til Brøndby.

Når man kom på den

anden side af Valby

Bakke, var man ude

på landet, og Brønd-

byerne lå langt uden

for storbyen, selv om

der kun var 8-10 km

til Køben havns
Rådhusplads.

Enkelte medlem-
mer af det køben -

havnske borgerskab

havde i1800-tallet
købt landbrugsejendomme herude for at bruge

dem til lystgårde. Isaer på gårdene langs med

Roskilde Landevej kunne man støde på perso-

ner, hvis navne - feks. Baden, Pichmann, Parko|
Mohr og Bøye - vidnede om, at de ikke tilhørte

bondestanden.

Ved Brøndby Strand flyttede Hans Nielsen frc
København ind ien statelig villa iår 1900. Hvor
dan de få husmænd og fiskere, der boede ved

stranden, dengang tog imod ham, er ikke godt

at vide.

Befolkningen iden lille sognekommune, der i

En af Brøndhyernes forste
t|4/)Uere, \r. w. /1no?rsen

Byggeriet af Wstuo/den i 7 800-tal/et betød at

b/.a. suenske arbeldere ffittede til Brøndlryerne.

slutningen af 1800-tallet talte omkring 1.300 ind-

byggere, bestod næsten udelukkende af hus-

mænd, gårdmænd, landhåndværkere og hand-

lende. Og så naturligvis af dem, der måtte klare

dagen og vejen med hjælp fra de nådige herrer i

kommunens fattigkommission.

selv om tilflytningen var beskeden, oplevede

den lille kommune alligevel, at der af og til kom

mennesker fra hovedstaden, der havde svært ved

at finde en bolig. I 1918 beklagede en kreds af

beboere sig til sognerådet, fordi de var bekym-

rede for "at de fremmede optager vores huse og
ued familien.



vedet når de drog ud for at føle glæden ved at

have fødderne på egen jord. Endnu i slutningen

af 1930'erne var Vesterled præget af sommer-

beboelse. Kun ca. en tredjedel af grundene var

bebygget med helårshuse.

Det var ikke tilfældigt, at grundene i Vesterled

blev annonceret til salg i avisen Socialdemokra-

ten, og i sognerådet var man da også nervøs for,

at den nye gruppe af tilflyttere kunne forrykke

det politiske billede ikommunen. Hidtil havde

9årdejernes repræsentanter siddet solidt på fler-

tallet, og de ønskede ikke, at kommunen skulle

engagere sig i byudvikling. lorden i Brøndbyerne

skulle dyrkes, ikke bebygges, og der blev absolut

ikke gjort noget fra sognerådets side for at til-
fredsstille Vesterled-beboernes krav til ieks. vei
anlæg, kloakering og andre former for kommu-

nal service. Faktisk blev der i 1937 holdt folkeaf-

stemning i Brøndby, om man skulle forære Vester-

ledkvarteret til Glostrupl

Samme år havde Socialdemokratiet imidlertid

vundet flertallet i sognerådet, og selv om afstem-

ningen klaft viste flertal for en tilslutning til Glo-

strup, besluttedes det alligevel at beholde Vester-

led som en del af Brøndbyerne. Den nyvalgte,

lokale "regering" lovede til genqeeld fremover at

betragte vesterled'erne som ligeværdige borgere

tKommunen.

Vesterled- 09 Ny Mæglergårdskvartererne var

indtil 1940 de eneste, samlede nybyggerier i

Brøndbyernes Kommune, der endnu var præget

af landbruget. I 1939 havde Brøndbyernes Kom-

mune 2.540 indbyggere. Skatteudskrivningen var

176.000 kr., og de kommunale udgifter fordelte

sig med 71.000 kr. til sociale formå|, 28.000 kr.

til skolevæsen og 83.000 kr til vejvæsen. I slut-

ningen af 1930'erne havde kommunen omkring

115 landbrugsejendomme.

Etagebyggeriet begynder
Med socialdemokraten Frederik Christensen som

sognerådsformand var der åbnet for en udvikling

af kommunen, som ikke havde været mulig hid-

til. Man kunne i 1930'erne og 1940'erne se nabo-

byerne Glostrup og Hvidovre vokse, og det stod

klart at Brøndbyerne ikke kunne blive ved med at

ligge som en landlig enklave iden voksende

srorDy.

Under besættelsen besluttede sognerådet at

iværksætte et større boligbyggeri nord for Brønd-

byvester. Kirkebjerggård, der lå hvor butikstor-

vet på hjørnet af Kirkebjerg A116 og Park A116 lig-

ger nu, var til salg. Det gav kommunen en chance

for at erhverve jord på et areal, der i kraft af sin

beliggenhed op mod Glostrup, egnede sig godt

til at bebygge. I 1944 stiftedes Brøndbyernes

Kommunes Boligselskab, der stod for opførelsen

af Brøndbys første etagebyggerl , Kirkebjerg. Hel
var 452 lejligheder, og i forbindelse med bebyg-

gelsen blev der indrettet 15 butikker på Kirke-

bjerg Torv.

Blgeriet på l(trkebjergårdslorde introdaærede en helt ry bolig-

fpe i Brøndfuerne: Etageblgeriet.
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Wd Brøndb1øtter opførtes i 1950'erne en he/ bldel, baseret på ,,Finger-
planens" pincip om at de mest koncentrede bolig@geri skalle plaæru i
tilkrytning ti/ .f -togs-stationerne.

I bebyggelsen flyttede mange unge familier ind

med børn. Som noget dengang ret usædvanligt,

havde en del af mødrene arbejde - typisk i det
nærliggende industrikvater.

De første rækkehus-bebyggelser skød op, ieks.
Pilevangen i Brøndby Strand og ved
Brøndbyvestervej mod grænsen til Glostrup. Et

par år senere blev spaden sat i jorden ved Brønd-

byøster, hvor Brøndbyparken blev bygget i årene

fra 1949. Byggeriet her skete i forventning om

anlægget af S-banen, som DSB allerede før kri-
gen havde besluttet skulle forlænges fia Valby til

Glostrup. Private jordspekulanter var begyndt at
købe jord op i forventning om at kunne profitere
på den fremtidige byvækst. Så Brøndbyernes

Kommune måtte handle hurtigt 09 selv foretage
opkøb. Kommunen kunne dog ikke selv stå som

bygherre, og overlod det til et boligselskab at
opføre det omfattende byggeri ved Brøndbyøster.

Brøndbyparkens afdeling 3, Brøndbyøster ToN,

opførtes 1951-1954 som g-etages ejendomme.

Der var i Danmark bygget enkelte andre højhuse,

f.eks. på Bellahøj, men Brøndbyøster Torv var et
af de få eksempler på højhuse, bygget som tra-

ditionelt murstensbyggeri.

Indflytterne i det nye Brøndbyøster var køben-

havnere med brug for større lejligheder og lyst

til friere omgivelser, end der f.eks. var på

brokvadererne. Typisk flyttede unge familier med

(eller planer om at få) børn heftil. Og kravet var

en indtægt, der kunne betale huslejen ide mo-

derne byggeriet så ofte var både mand og kone

nødt til at have erhvervsarbejde.

Bebyggelsen omkring torvet var et godt eGem-
pel på virkeliggørelsen af de ideer, der lå i efter-
krigstidens første plan for Storkøbenhavns ud-

vtkling, Fingerplanen. Heri skitserede man, at
storbyen skulle vokse langs S-togs-linierne, og

at den mest koncentrerede bebyggelse skulle pla-

ceres tættest på S-togsstationerne. Omkring

stationerne skulle etageejendomme og butikscen-

tre opføres, mens enfamiliehuse og industri måtte

lzengere væk- I Brøndbyøster landsby rystede
man på hovedet. Man kunne ikke forlige sig med,

at man flk højhuse som nabo.

Først i 1953 rullede det første S-tog ind på

Brøndbyøster Station, og dermed var den nye

bydels livsnerve etableret. Der var nemlig ikke

arbejdspladser til de mange mennesker, der flyt-
tede ind ide nye byggerier, så der måtte nød-

vendigvis vaere en nem trdnsportvej væk fra om-

rådet - først 09 fremmest ind mod København,

hvor de fleste havde deres job.

I 1951 blev boligselskabet Tmnemosegård stif-
tet. Selskabet havde dog allerede byggeplaner i

gang, for i 1949 købte man ejendommen Trane-

mosegård i Brøndbyvester. Foreningens første be-

byggelse, Tranevænget, blev bygget på gårdens
jord i 1951, Senere fulgte en lang række etage-

ejendomme i Brøndbyvester-bydelen og ved

Brøndbv Strand.



Mens de første etagebyggerier i Brøndby blev

rejst, var man mange steder i kommunen ifuld

9an9 med parcel- og rækkehusbyggerier. I
1940'erne blev de første grunde udstykket vest

for Brøndbyøstervej, og langs Højstens Boulevard

opførtes i 1960'erne et stort parcel- og rækkehus-

byqgeri. Også i Brøndbyvester og Brøndby Strand

kom der vidtstrakte kvaterer med enfamiliehuse.

Allerede mens husene på Brøndbyøster Torv

blev bygget midt i 1950trne, var forhandlingerne

om bebyggelse af Københavns Kommunes areal

mellem jernbanen og Roskildevej allerede i gang.

Københavns Magistrat var interesseret i en så stor

udnyttelse af jorden som muligt. lvlan regnede

med, at der kunne opføres mere end 4000 lejlig-

heder i området. 1 årene 1954-1960 blev der

udarbejdet en bebyggelsesplan. Planen var, at

oDføre en bv til 16.000 mennesker. Det var li-
geså mange, som der dengang boede i Kalund-

borg, Frederikssund og Frederiksværk - tilsam-

men.

På få år blev Brøndbyøster tll Danmarks stør-

ste byggeplads. Der opførtes dels traditionelle 3-

etages blokke, dels egentlige højhuse på I og 15

etager. De 15-etagers højhuse ved /Vygå rdsparken

blev, ligesom Brøndbyøster Tory tegnet af Kay

Fisker Nord forjernbanen var husene helt af beton

og bestod af præfabrikerede elementer. Denne

bydel adskilte sig altså rent arkitektonisk fra de

tidligere murstensbyggerier i Brøndbwester og

ved Brøndbyøster Station.

Også Frederiksberg Kommune havde erhver-

vet jord i Brøndbyerne for at sikre plads til frem-

tidigt boligbyggeri. Frederiksbergs jord mellem
jernbanen og Roskildevej ved Brøndbyøster var

oprindeligt udlagt til en kirkegård for
frederiksbergborgere. Imidlertid ønskede Frede-

riksberg kommune i 1962 at afheende arealerne,

og det passede godt med Brøndby Kommunes

planer om at bebygge dette område iforlæn-
gelse af Nygårdsparken. Dermed var der åbnet

for byggeriet af Brøndby Nord, der afsluttede den

omfattende bebyggelse ved Brøndbyøster i årene

1965-1970.

Realiseringen af Fingerplanen forløb for så vidt

ganske godt i årene efter 2. Verdenskrig, både i

Brøndbyøster og andre steder. l'.4en man indså,

at det ville blive vanskeligt at udbygge tommel-

flngeren - altså kommunerne langs Køge Bugt,

hvor der siden begyndelsen af århundredet var

opført mange sommerhuse, der nu lå som en

bræmme langs kysten. Det første etagebyggeri

ved Brøndby Strand var Maglelund, der blev op-

ført i årene 7954-62, og i løbet af 1960'erne op-

førtes endnu et byggeri, Gurrelund/Bjerrelund.

I 1961 greb staten ind og foranstaltede en sam-

let planlægning af hele Køge Bugt-områdets frem-

tid. Planen gjaldt hele kysten fra Avedøre til Jer-

sie. S-toget skulle ligesom i de andre flngre vaere

den bærende trafiklinie. i Brøndby Strand opfør-

tes fra midt i 1960'erne den meget stot anlagte
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"Brøndbv Strand-plan" nord for banen.

Da Brøndby Strand-planen blev befolket, tog

mange af de nye beboere sociale problemer med

sig - måske fordi de ikke flyttede frivilligt. De store

lejligheder i Brøndby Strand-planen blev i nogen

grad brugt til genhusning af udsanerede familier

fra de københavnske brokarterer og til placering

af offentligt forsørgede. En urealistisk høj husleje

forårsaget af udlejningsvanskeligheder og udgif-

ter til byggeskader, trak Brøndby Strand-planen

ind i en ond cirkel. Det gav bebyggelsen et bela-

stet image, som 6t af de steder i Storkøbenhavn

man kunne bo, hvis man ikke kunne få andet. En

målrettet indsats blandt beboerne har imidleftid i

dag vendt dette billede til en positiv udvikling.

Over hele kommunen voksede der, især i

1950'erne og 1960'erne, kvarterer med

enfamilieboliger op. Typisk rækkehuse, der enten

blev opført af byggekonsortier, eller af beboerne

selv Så selv om Brøndby i høj gnd et præget af

lejerboliger, og i dag er den kommune i landet,

der i forhold til den samlede boligmasse har flest

udlejningsboligel er der altså også mange steder

i kommunen blevet plads til at realisere drømmen

om nus og nave,

En sidste gruppe af tilflWere til Brøndby, er de

indvandrere, der siden starten af 1970'erne er
kommet - og stadig i et vist omfang kommer - til

kommunen. Få af dem harformentlig frivilligtvalgt
Brøndby som deres hjemsted i Danmark, men er

mere eller mindre tilfældigt havnet netop her.

Befolkningstallet eksploderede
Da indflytningen i Brøndbyparkens første afsnit,

Bredager og Gillesager, begyndte i 1949, fik kom-

munen på 6n gang 1.000 nye beboere. På en en-

kelt måned forøgedes indbyggertallet med 30o/o.

Fra 1950 oplevede Brøndbyerne en rent eks-
plosiv befolkningsudvikling. På fem år fordoble-

des indbyggertallet - fra lidt over 5-000 i 1950 til
10.629 beboere i1955. 09 fordoblingen gentog

sig de følgende fem år. I 1960 var der ikke min-

dre end 20.256 indbyggere i kommunen.

I 1960 udtalte viceborgmester Frederik Chri-

stensen, at den kraftige udvikling ikommunen
ville tage endnu mere fat. Helt op til 100.000

indbyggere kunne kommunen forudses at få.

Helt så galt gik det jo som bekendt ikke. I 1964

passerede kommunen 25.000 indbyggere - i

øvrigt ikonkurrence med Glostrup, der nåede det
runde tal 14 dage før.

Samtidig med boligbyggeriet etablerede de før-

ste større virksomheder sig i kommunen. F.eks.

åbnede American Apparate Co. en fabrik på hjør
net af Kirkebjerg Alle og Park Alld i 1947. Her

fremstillede man bl.a. radioer og havde endda

forberedt sig på at kunne klare den kommende

produktion af fjernsynsapparater. I området mel-

lem Park Alle og Glostrup Station 09 langs den

nyanlagte Søndre Ringvej voksede et industrikvar-

ter frem, og i begyndelsen af 1950'erne flyttede
Nordiske Kabel- og Trådfabrikker tll Brøndbyøster.

NKT'S fabrikker blev en af Danmarks største in-

dustrivirksomheder.

I slutningen af 1950erne var der fortsat stor

mangel på industrigrunde i Storkøbenhavn.
Brøndbyernes Kommune udlagde dedor meget

store arealer i kommunens vestlige del til
erhvervsformå|. Det drejede sig dels om gården

Ragnesmindes jorder, dels om arealer mellem VaF

lensbæk Torvevej og Søndre Ringvej - et område
p3 725 tdr. land - eller en udstrækning som det

halve af Hvidovre Kommune.

På trods af de mange arbejdspladser i Brøndby,

var det ikke først og fremmest her, at byens ind-

byggere havde deres beskieftigelse. I 1957 havde

leks. lidt over halvdelen af skattevderne i Brønd-

byerne deres arbejde i København. Der foregik

en omfattende pendling ud og ind af kommunen,

og folk i Brøndbyerne havde - takket være S-

toget - let ved at komme andre steder hen, når

de skulle på arbejde.

lØbenhavn sprængte rammerne
Ser man på statistikkerne over, hvor Brøndbys

tilflyttere kom fra, da veeksten blev sat igang
efter 2. Verdenskrig, så viser der sig et tydeligt

billede af, at København og Frederiksberg leve-

rede en stor del af de nye brøndby'ere. I begyn-

delsen og midten af 1950'erne kom en tredjedel

af kommunens tilflyttere herfra. Omkring 1960

var det op imod halvdelen.

København var vokset, siden den i 1400-tallet
havde fået status af hovedstad for hele konge-

riget. l'len væksten var trods alt beskeden i de

første mange hundrede år og kunne holdes in-

den for de volde, som omgav byen. Først midt i

1800-tallet så man spredt byggeri uden for vol-

dene, og efterhånden voksede brokvartererne,

Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og Amagerbro
frem. Frederiksberg og Gentofte fik karakter af
en slags forstæder, oq indgik med tiden i det sam-

menhængende byområde.

Årsagen til befolkningsvæksten var ikke mindst,

at København virkede som en magnet for folk fra

hele landet, der søgte lykken et nyt sted. Det

generelle fødselsoverskud i 1800-årene gjorde sin

virkning. Ikke alle søskende kunne arve fædrene-

gården, så nogle måtte skabe sig et nW liv et
andet sted. Og i København var der som regel

arbejde at få.



Behovet for plads treengte sig på mod slutnin-
gen af 1800-tallet. I 1901-02 indlemmede Kø-

benhavn de naermestliggende landsogne: Valb,
Vigerslev Vanløse og Brønshøj samt Sundbyerne
på Amager. I disse områder opførtes store bolig-

byggerier i 1900-tallets første årtier. Før udvi-

delsen boede der iKøbenhavn 350.000 menne-

sker. Nu fordoblede man arealet, men fik kun

10.000 flere indbyggere, og problemerne med

plads til befolkningsvæksten var løst for en år-

række.

Alligevel måtte de københavnske byplanlæg-

gere arbejde med prognoser, der forudsagde,

at byen ville få stadig flere indbyggere. Omkring

1940, hvor folketallet i København var nået op

på 750.000, beregnede man sig frem til, at der

i de kommende år skulle placeres 7l2.OO0 kø-

benhavnere i forstæderne. Der ville simpelthen

ikke veere plads til dem i Københavns Kommune

alene.

At indlemme endnu flere naboområder blev

forsøgt, men uden held. I 1920'erne og

1930'erne fremkom adskillige planer om et "Stor-

københavn", men uden resultat. Og Frederiks-

berg holdt ved sin selvstændighed, og blev lig-
gende som en enklave i Københavns Kommune.

Tilgengæld gik København igang med at købe

jord op idet nærmeste opland. Allerede om-

kring år 1900 havde kommunen opkøbt grunde

ibl.a. Søborg, 09 efter 1. Verdenskrig erhver-
vede man flere gårde i Brøndbyøster. Der blev

dog ikke bygget på deres jorder, men det var en

investering i fremtiden. Havde Brøndbyernes

Kommune ikke selvstændigt påvirket udviklin-
gen, ville Brøndbyøster-området nok ilangt hø-
jere grad have fået karakter af at være en satel-

litbv til København.

Den glemte forstad
Forskningen har ikke beskæftiget sig ret meget

med forstædernes historie og udvikling. LokaF

historien har traditionelt beskæftiget sig mest med

den "oprindelige" befolkning og dens levevis, men

ikke fokuseret særlig meget på tilflytterne og

deres kultur. Populært sagt har det været mere

interessant at betragte det, der var ved at for-

svinde, end det der er kommet til. Historien om

udflytningen til de københavnske forstæder er

endnu ikke fortalt isin helhed. Vi ved ikke meget

om, hvad der fik folk til at bryde op, og søge

lykken i forstaden - som måske ikke engang var

bygget færdig. Hvordan etablerede tilflytterne sig

i kvafterer, hvor langt hovedparten af indbyggerne

også var nytilflyttede? Hvordan reagerede den

"oprindelige" befolkning iforhold til den nye

gruppe i byen? Hvor lang tid gik dei inden tilflyt-
terne begyndte at kalde Brøndby for "hjemme"?

End ikke begrebet "forstad" er klart defineret.

Hvad er Brøndby forstad til? Kan man kalde
Brøndby en forstad, når byen er en selvstændig

enhed, med boliger, arbejdspladser, institutioner,

kulturliv og alt muligt andet? En foGtad forud-

sætter et centrum et andet sted, som byen for-

holder sig til, men hvad er der i dette centrum,

som byen ikke har selv?

At Brøndbv er en forstad, bekræfter dens
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indbyggere i deres daglig-
sprog. Hvor ofte hører man

ikke, at "vi bot herude i

Brøndby", og at "vi tager lrd
til byen". Byen er klart nok

ikke Glostrup eller Roskilde,

men naturligvis København.

Udsagnene i mange af de

erindringer, der er trykt i

denne bog, giver nogle fin-
gerpeg om, hvorvidt det lyk-

kedes at gøre Brøndby til
mere end blot en soveby,

uden sin selvstædnige iden-

titet. De fleste bidragydere

har en stærk tilknytning til

kommunen, der i mange til-

fælde er etableret gennem

mange år.

At have været med til at

bygge byen op, er væsent-

ligt for identitetsfølelsen.
Flere naevner følelsen af at

"være i samme båd", når

man skal skabe sociale kon-

takter. Alle i bebyggelsen er

lige flyttet ind, og ingen er
"oprindelige". Traditioner og

omgangskredse må man selv

skabe. Til gengæld er det let

at skabe kontakter, når alle

har små børn, bruger fælles

vaskeri eller er med til at starte sy- eller billard-

klubben, "Hækkene var ikke så høje", er der en

rækkehusbeboer, der skriver. Det er nemt at

komme i snak og svært at være sig selv nok, i

kvafterer hvor haverne knap nok er anlagt.

lGn man have hjemme i Brøndby?
Brøndbys voldsomme vækst på meget koft tid

betød naturligvis, at kommunen i meget høj grad

blev præget af tilflytternes kultur. Forstadskom-

muneme har det fællestræk, at de ikke gemmer

på mange generationers overlevede traditioner

og vaner. Deres indbyggere må skabe sine egne

sociale og kulturelle mønstre - eller holde fast i

dem de har med sig.

At skabe en lokal identitet, er nok ikke det før-

ste man gør, når man flltter ud til forstaden, I en

* kortere eller længere - periode, vil man være

bundet til det sted, man kom fra. 'At falde til" et

nyt sted, handler både om at finde sig tilrette,

men også at betragte det nye sted som sit hjem.

Mange brøndby'ere har givet udtryk for, at de

"tager hjem'; f.eks. tilfamilien på fødeegnen, men

når de så rejser derfra, "tager de hjem" til
Brøndby.

f4an kan tale om hjemstavn, selv om ordet ikke

bruges så meget i sproget mere. I vore dage flyt-

ter folk meget mere, end de gjorde før itiden, og

mange oplever ikke at bo ret længe samme sted.

Hvad opfatter de som deres hjemstavn? Er det

fødestedet, det sted man voksede op, eller er

det - som nogle af bogens bidragydere mener -
det sted, hvor ens egne børn er født?

Hjemstavnen er * imodsaetning til hjemsteder

- det sted, hvor man ikke bare har sin adresse,

men føler sig hjemme. l4ed den kendte linie fra

H. c. Andersens hjemstavnssang, kan man roligt

sige, at hjemstavnen er " herfra mln verden gå/'.

Præcis den betragtning, som den første af bo-

gens bidragydere gør: Brøndby er basen, hvorfra

resten af verden kan undersøges". Man har

hjemme d6t sted, hvor man bor, men også i hele

unrverset.
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