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Dagligliv i en forstadsfamilie i 1970´erne 
 
Henny Petersson flyttede sammen med sin familie fra et rækkehus på 
Amager til den nybyggede Prinsesseparken i Karlslunde i 1969. I 1993 skrev 
Henny sin erindring om det nye liv i Karlslunde.  
 
Fra Amager til Karlslunde - og der blev vi  
“Den 11. december 1969 kørte vi så fra Amager til Karlslunde, efter at 
flyttebilen havde forladt rækkehuset med alt vort indbo. Det var lidt vemodigt, 
men også spændende. Området, som Prinsesseparken dækkede, var stort 
set ét rod. Bikubens Boligfond, som lod husene opføre, havde naturligvis et 
byggefirma til arbejdet, og dette firma var gået nedenom og hjem. Derfor 
kneb det meget med færdiggørelsen. Den dag, vi kom, vidste vi skam godt, at 
vejene var dækkede af ler og haverne ikke planerede, men udelukkende 
bestod af hårdt stampede lerbunker, der gik i bakke-dal, men hvad vi først 
opdagede dagen efter var, at en masse småting ved selve huset også 
manglede.  
 
Den første morgen vandrede jeg i B.H. og trusser rundt i det store 
alrumskøkken, da jeg fik øje på en fremmed mand, som gik og lavede et eller 
andet ved vinduerne. Jeg fandt i en fart min house-coat og fór ud til ham og 
spurgte, hvad i alverden han havde der at gøre. Ja, han tætnede fuger rundt 
om vinduerne. Mit forslag om for fremtiden at ringe på først og sige han var 
der, faldt ikke i god jord. For ham var dette stadig en arbejdsplads, men for 
mig og min familie var det unægtelig vort hjem, hvor man må have ret til at 
nyde privatlivets fred. Der var i de første måneder utrolig meget af den slags. 
Enten ringede det hele tiden på døren - udenfor stod folk, som skulle ind, op 
på loftet eller ned i krybekælderen for at lave forskellige ting, eller også 
opdagede vi selv fejl og mangler, som skulle ordnes, og så kunne det godt 
være en hel kamp at få det gjort. Den slags er unægtelig ganske generende 
og især for en hjemmegående husmor, som hele tiden bliver afbrudt i sit 
arbejde.” 
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“Den første vinter var lidt besværlig. Så længe, der var sne og frost, gik det 
meget godt, men da tøvejret satte ind, var her eet søle. Den knap 4-årige 
dreng elskede at opholde sig ude. Han ville helst have en klapmad ud til 
frokost. Der var 4 dage efter os flyttet et ægtepar med 2 små drenge ind i 
huset ved siden af, og de legede naturligvis fint. Vi havde jo som 
hjemmegående husmødre ikke brug for institutioner. Trods overtrækstøjet 
lykkedes det hver dag vores søn at få ler helt ind på undertøjet, og lige meget 
hvor godt vaskepulver kan være, ja, så var der altså intet der kunne klare det 
ler.” 
 
“Vi gik på jagt i området efter butikker. Jeg havde hørt, at der i selve 
landsbyen skulle være en Brugs, og en dag begav jeg mig med sønnen på 
kælken mod Karlslunde landsby. Der var et stykke af skolestien, men 
motorvejen var ikke færdig, og derfor gik man bare tværs over den. Der var 
masser af sne, og jeg halede kælken hele vejen ned i byen, men fandt ikke 
Brugsen. Derimod opdagede jeg til min store glæde en Tatol [butik som 
mindede om Matas (red.)]. Sådan én havde vi også hjemme i min barndom, 
men den var senere flyttet over på den anden side af gaden og blevet Schous 
Sæbehus. Tatol er så dejlig landligt. Jeg fandt også købmand Francks butik, 
så jeg var ganske tilfreds, bortset fra, at der var noget langt. Jeg måtte vænne 
mig til ikke at glemme noget.  
Jeg kan ikke rigtig huske om Egedalscentret åbnede i marts 1970, eller om 
det først var året efter, men købmanden dér lagde ud den 5. marts - det er jeg 
99% sikker på. Det var dejligt. Den hed Metro, og alle myldrede derhen for at 
handle. Trist, at man ikke blev ved med det., for i dag er der dødkedeligt i 
Egedalscentret. Vi havde kun én bil dengang, så jeg måtte bruge cyklen, men 
da drengen skulle sidde bagpå, og her er bakker, var det begrænset, hvor 
meget man kunne slæbe hjem. Derfor anskaffede vi os om foråret en 
legetræksvogn, som rummede ret mange varer, også gav siddeplads til 
drengen. Når jeg således spadserede, kunne jeg lufte hunden samtidig.”  
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“Endelig gik den første vinter med alle sine besværligheder og mange 
gæster. For naturligvis skulle familie og venner se vort nye hjem. Alle var 
begejstrede for huset, men ingen kunne forstå, at vi kunne holde 
udendørsomgivelserne ud - det kunne vi faktisk heller ikke. Om foråret 
stirrede man ud på lerdyngerne og bulldozerne og sendte længselsfulde 
tanker tilbage til den skyggefulde have med det blomstrende moreltræ. /…/ 
Man nød så det, der trods alt var meget bedre her: vaskemaskinen, carporten 
samt 3 toiletter: 1 med w.c., håndvask og bruser, 1 med w.c., håndvask, bidét 
og liggebadekar samt gæstetoilet med w.c. og håndvask. /…/ Ligeledes var 
det pragtfuldt med et splinternyt 22 kvadratmeter stort alrumskøkken, der har 
døre til begge børneværelserne. Det er praktisk, når man har små børn, for 
man er jo meget i køkkenet, og hvad enten børnene leger eller er syge, så 
har man dem i nærheden.  
 
“Mine dage var ret lange, for min mand kørte ved halv-otte-tiden og kom først 
hjem tidligst kl. seks. Nabokonen og jeg drak mange kander kaffe, mens 
ungerne legede, og ellers gik vi ned til Aktiestykket ved Dansk Folkeferie, 
som dengang var af træ og meget anderledes end nu, og badede.”  
 
Husmor i Greve med små børn 
“Så var der jo alle de dejlige ture med barnevognen. Det er så spændende at 
møde folk, når man har sådan en lille ny. Vi var da også nogle stykker lige 
her omkring, der kunne udveksle erfaringer, men desværre var det lige ved 
den tid, da flere og flere mødre begyndte at gå på arbejdet, så det kom til at 
knibe med legekammerater. De fleste kom jo i vuggestue og børnehave.”  
 
”Jeg vandrede jo til Egedalscentret samt til butikkerne i landsbyen med hund 
og barnevogn, og af og til var jeg rundt i Prinsesseparken for at dele 
meddelelser til grundejerne ud. Min mand var de første 4 år formand for 
grundejerforeningen, ind imellem afholdtes bestyrelsesmøder hos os. Der var 
også den årlige tøndeslagning for børnene på foreningens legeplads. Der 
stod man så i slud, regn eller sne og frost, mens feer, prinsesser eller 
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spøgelser med flyverdragter eller gamacher og støvler kæmpede om at 
vinde. Ungerne morede sig dejligt - både drengen, som med stor alvor deltog 
og pigen, som så til fra den lune barnevogn. Vi havde mange børn på besøg, 
for drengen tog skolekammerater med hjem, og det gav anledning til mangen 
hyggelig sludder, når forældrene om aftenen hentede dem. Der var ikke rigtig 
nogen pigen kunne lege med, men jeg havde mødt en dame hos 
Egedalskøbmanden, som kørte en lille pige i barnevogn, og den lille pige var 
bare 3 måneder ældre end min. Hun havde heller ingen kammerater- det var 
et problem som opstod for børn af hjemmegående mødre netop på den tid - 
så vi besluttede at lade de to to-årige piger lege sammen et par gange om 
ugen på skift hos hinanden. Det praktiserede vi et par år.” 
 


