
Familien Sørensen: Fra rækkehus i Glostrup til parcelhus i Greve  
Taget fra bogen Det store rejsegilde af Kirsten Egholk. Greve Museum 2005. 
 
Det var ønsket om mere plads, der bevirkede, at familien Sørensen flyttede til Bondager i 
Eriksmindekvarteret i Greve. Familien Sørensen bestod af tre familiemedlemmer: datteren 
Berit på 3 år, Åge som var skolelærer og Adda, som var hjemmegående husmor. Adda var 
højgravid med barn nummer to, da de købte grunden. Familien havde boet i et lille 
rækkehus i Glostrup, men da familien nu snart voksede til fire, syntes de, at rækkehuset 
var for lille. De købte et Bjørnkær typehus til en pris af 125.000 kr., og familien flyttede ind i 
1964.  
 
“Min mand og min datter på næsten 3 år og så jeg boede i Glostrup og havde et lille 
kædehus. Det var et yndigt, dejligt lille hus, men i et udbygget kvarter. Huset var dårligt 
nok stort nok til at rumme en familie på 4, og der var mange trapper, så det var ikke så 
praktisk med små børn. Min mand kunne godt lide at cykle ud og kigge på andre huse. En 
aften kom han hjem og sagde, at han havde fundet det sted, hvor han egentlig godt kunne 
tænke sig at være, og det var så her i Greve. Det var et ganske nyt kvarter, som dårlig nok 
var startet rigtig op. Det var Eriksmindegården, der var blevet udstykket, og der var et 
firma i Mundelstrup ved Århus, der havde bygget nogle huse af beton. Jeg var ikke helt 
glad for tanken, men vi tog til Greve og kiggede på det sammen. Det var et rædselsfuldt 
område. Det var simpelthen så stygt. Der var mudder og brokker og store gravemaskiner, 
og så stod der sådan et hvidt betonhus, som jeg ikke synes så særlig indbydende ud, men 
det kunne nok blive godt. Så vi besluttede os for at tage springet og sætte det andet hus til 
salg. Det blev solgt lynende hurtigt. Jeg græd, for jeg var ikke spor glad for at skulle flytte, 
men beslutningen var taget.”  
 
Adda var ikke glad ved tanken om at sælge deres dejlige rækkehus i et hyggeligt kvarter 
og flytte ind i det anonyme betonhus uden rare omgivelser, som hun beskriver på denne 
måde: “Huset var oprindeligt mere hvidt, end det er nu. Nu er det også lidt beskidt, men 
det bliver det. Men dengang var det kridhamrende hvidt og denne her blændende sol der 
var, den var virkelig blændende mod alt det hvide murværk, så det kunne godt virke lidt 
hårdt. Det har jo så hjulpet og mildnet lidt, når der er kommet noget bevoksning 
efterhånden, som man nu går og fælder, for nu er der alt for meget”. 
 
Hun valgte at prøve lykken sammen med sin mand, der glædede sig til at flytte til Greve og 
være med til at bygge noget op fra starten. Da børnene var blevet lidt større, begyndte 
Adda i begyndelsen af 1970´erne at arbejde først i Greve Kommune og sidenhen inden for 
det lokale skolevæsen. På privatfronten skete der også ændringer, i og med at hun blev 
skilt fra sin mand. Han flyttede til København, og Adda valgte at blive boende i det lille 
Bjørnkær hus. Hun havde tvivlet meget på, om hun ville falde til på dette sted. Hendes 
arbejde på Tjørnelyskolen havde givet hende en stor kontaktflade med lokalsamfundet. 
Det medvirkede til, at Adda på trods af tvivlen i starten slog rødder i Greve og stadig bor 
her den dag i dag.  
 
Det var en formildende omstændighed for Adda, at der var andre børnefamilier i området. 
Ofte legede Addas børn med blandt andre pilotens børn. 


