
Interview: Ghali og Haugenæs fortæller om Greve og Hundige 

(Greve Museum, journalnummer: 1852-B055) 

 

Om interviewet:  

Interview lavet april 2012 som en del af projektet Køge Bugt på Banen. Indsamling af historier fra 
Køge Bugt byerne i forb. med at det var 50 år siden, at Køge Bugt planen blev vedtaget.  

Interviewer: Kirsten Egholk (KE)  

Informanter: Mohamed Ghali (MG), som har boet i Askerød, men i dag bor i Høje Taastrup og Sari 
Haugenæs (SH), som bor i Askerød. Ghali er rapper, mens Haugenæs er ved at uddanne sig som 
salgsleder i Netto. 

 

KE: Kan du starte med at fortælle lidt om dig selv?  

MG: Mit navn er Mohammed Ghali. Jeg er 23 år. Jeg er født i Libanon, jeg kom her som 2 årig og 
jeg har boet i Hundige i snart 20 år og så flyttede jeg til Tåstrup pga. for meget – jeg ville gerne 
slappe lidt af, og sådan noget. Jeg er palæstinenser, og som sagt er jeg fra Libanon. 

KE: Og hvad med dig, kan du sige hvad du hedder og… 

SH: Jeg hedder Sari Haugenæs og jeg er 21 år. Jeg er født og opvokset her i Danmark, har en 
dansk mor og en palæstinensisk far. Min far kom til landet i 1986, hvor han mødte min mor i ’88, og 
så fik de mig i 1990. Jeg har haft en spændende barndom, for vi har både haft jul, ramadan, 
fødselsdag og eid. Så jeg har haft fester hele året rundt. Det har været meget fedt. Så blev jeg 
færdig i folkeskolen og kom på HTX, hvor jeg blev færdig som student der. Derefter arbejdede jeg 
et halvt år på fuldtid i Netto, hvor jeg også havde deltidsarbejde, da jeg var student. Jeg arbejdede 
der, mens jeg ventede på at komme ind i livgarden, jeg var blevet optaget i livgarden, og så var jeg 
8 måneder i livgarden og blev færdig der. Så kom jeg tilbage til Netto igen, hvor jeg uddanner mig 
til slagsleder, men lige pt. så har jeg det på standby, fordi jeg har været ude for en bilulykke, så det 
kan jeg ikke rigtig gå videre med. Men det er en af mine store mål, og en dag at blive butikschef. 

(…) 

KE: Men fra det du kan huske, hvordan har det været at bo i Askerød du var lille? 

MG: I Hundige har det været sådan, at indvandrere er sammen med indvandrere og danskere er 
sammen med danskere. Så det hele det var ligesom, altså nu kan jeg ikke huske så meget fra mit 
hjemland, men når jeg rejser i mit hjemland, så kan jeg nogenlunde afspejle, at det er det samme. 
Så Hundige det har været fint nok, men jeg kunne godt mærke, at jeg havde brug for danske 
venner, både til at integrere mig, ikke fordi jeg har haft problemer med integration, tværtimod, jeg 
har altid engageret mig i mange ting som lille, og i skolen klarede jeg mig nu også fint, og jeg 
havde også en dansk ven, som jeg fulgtes med fra 3.-5. klasse. Så skiftede han skole, for hans 
forældre ville åbenbart ikke have, at han skulle gå i Hundigeskolen. Hundigeskolen bestod 
dengang af 98 % indvandrere, tror jeg nok. Ellers har det været super fedt, og siden jeg gik ud af 9. 



klasse, har jeg haft mange venner, især da jeg også blev optaget på Greve Gymnasium. Der 
begyndte jeg virkelig at mærke, at der var forskel mellem indvandrere og danskere, for danskere 
har nogle helt andre holdninger, end jeg havde regnet med. Ikke noget dårligt overhovedet eller 
noget, men indvandrerne har noget, og danskerne har noget. Jeg har det fint med dem begge to 
selvfølgelig. Så at være opvokset i Hundige har været super fedt. Jeg har selvfølgelig også været 
en lille ballademager, der skulle hives i ørerne en gang imellem, men det kan man ikke undgå i 
Hundige, fordi – det var ligesom, hvis man skal være på mode, så skal man lave noget for at være 
sej. Ja, jeg har lavet en del ballade, jeg vil ikke lyve, samtidigt har jeg altid fortrudt det og jeg har 
altid … Hvad skal man sige, jeg plejede at lave ballade. Men da jeg så blev fanget for første gang 
med min ven Sari her, det var i København, der lavede vi noget, jeg ikke var så stolt over, det var 
heller ikke vores skyld, men selvfølgelig man kan aldrig sige, at det ikke var ens skyld for man er 
ansvarlig for sine egne handlinger. Det var min første dom, og hvad kan man sige, mit første møde 
med politiet. Det var første gang jeg blev ’venner’ med politiet, det var som 16årig, hvor jeg var 
oppe at slås med nogle hooligans i København og det udviklede sig til, at jeg begyndte at blive 
mere sådan aggressiv på det tidspunkt. Men som sagt, så begyndte jeg i Greve Gymnasium, og så 
faldt jeg stille og roligt til ro, fordi alle de venner, altså ikke Sari, for Sari og mig, vi har altid været 
stille og rolige, men vi har selvfølgelig - alle har en ven der er det sorte får. Sari og jeg; vi holdt os 
stille og roligt væk fra dem, der lavede ballade. Det hjalp rigtig meget, men stadig så har man en 
tradition i Hundige om, at man er der for hinanden. Det er et af de dilemmaer, man har i Hundige. 
Man er god på den ene måde, men på den anden måde, så er man knyttet til dem, der laver 
ballade fordi de var der for en dengang, man var lille, så man vil ikke forråde dem. Derfor prøver 
man at tage sig sammen, men stadig bliver man nødt il at være der for dem, der stadig laver 
ballade. Bl.a. også min fætter, som har lavet en del. 

KE: I har simpelthen været sammen det meste af vejen? I har kendt hinanden fra barndommen? 
Og har i begge to gået på Hundigeskolen? 

MG: Nej. 

SH: Jeg har gået på Tjørnelyskolen fra 0-9. klasse. Mine lærere så rimelig negativt på min fremtid, 
fordi jeg havde de forkerte venner allerede fra folkeskolen af, og det kunne jeg ikke selv se, men 
det så jeg så, da jeg kom ud af folkeskolen, at det faktisk ikke var de rigtige venner jeg havde. 

KE: Var det venner i skolen eller udenfor skolen? 

SH: Udenfor skolen. Så sagde jeg en dag til Mohammed: Vi skal lige tage os selv i ørerne, og lige 
komme væk derfra, fordi vi har en fremtid. Heldigvis så lykkedes det. Jeg kom i min garderuniform 
over på min folkeskole, og der skulle du se mine gamle lærere, deres øjne var ved at springe ud af 
hovedet på dem, fordi de ikke havde forventet det.  

KE: Det må have været fedt! 

SH: Ja, gå med rank ryg inde i sin gamle folkeskole. 

MG: Vi var mønsterbrydere. 

KE: Hvordan var det med Tjørnelyskolen, for nu siger du, at 98% af eleverne på Hundigeskolen 
var indvandrere, var Tjørnelyskolen lidt det samme?  

SH: Nej. Det var mest, hvad skal man sige, over middelklassen, deres børn gik der. Dem, der 
havde hus rundt omkring derude, i villakvarterne. Olsbækdal, Olsbæklund og sådan noget. 



MG: Det vil sige danskere… 

SH: Ja, så det var også noget af det, der fik mig til at åbne øjnene. Men med hensyn til integration 
og det med at komme ind i forskellige grupper og sådan noget, med hensyn til… Jeg er dansker, 
jeg føler mig dansk. Jeg er dansk statsborger, jeg har en dansk mor, jeg spiser dansk, jeg går i 
dansk tøj, dansk skole, dansk arbejde. Altså, det hele er bare dansk i min hverdag, bortset fra vi 
godt kan snakke lidt arabisk derhjemme, hvis det ikke rager nogle, hvad vi snakker om. Så er det 
godt lige at kunne et andet sprog, og det er en rigtig stor fordel for mig, så jeg har faktisk været 
rigtig heldig i forhold til grupper. Om jeg var dansker eller om jeg var indvandrer, fordi jeg så mig 
selv som dansker, så jeg har ikke noget problem med… andre så mig som indvandrer, fordi jeg 
netop har den hudfarve som jeg har, og jeg kan et andet sprog, så ser de mig som deres egen, 
men indeni, der er jeg dansker. Hvis min mor ikke havde været dansker, så havde jeg ikke nået til 
det punkt, som jeg er nu, for hun kendte jo lov og regler og kunne snakke for sig, og hun hjalp mig 
med opgaver og sådan. Det var rigtig fedt.  

(…) 

KE: Er det dét I synes, der er nogle fordele ved at have boet her, altså i Greve eller Hundige, noget 
af det du nævner? 

MG: Det er mere også faciliteterne herude, og atmosfæren. I forhold til andre byer, så har Greve 
alt hvad man har brug for, lige fra sport – undtagen biograf, som jeg stadig klager over – men ellers 
har vi næsten alt, hvad vi skal bruge her i Hundige/Greve. Jeg har også læst en artikel for 
halvandet år siden, hvor der stod, at Greve har ALT man skal bruge, og det tænkte jeg også ”det 
passer sgu”, og vi har også fået et stort og super fedt center, kæmpe styrketræning, så behøver 
jeg ikke tage til Vallensbæk mere. Så har vi stranden, rigtig flot strand. Selvom jeg tager til Ishøj 
Strand for det meste, men i Hundige, og i Greve generelt, vi har alt. Vi har et gymnasium på et højt 
niveau, og det kræver meget at komme ind i Greve Gymnasium faktisk. Det er et meget seriøst 
gymnasium i forhold til andre gymnasier jeg kender, fx Ishøj Gymnasium. Det er meget mere 
stramt i Greve. Greve det er en meget disciplineret by, hvis man kan sige det på den måde.  

SH: en respekteret by. 

MG: En respekteret by, ja. 

SH: Vi har nydt godt af, da vi var under 18 og ikke havde kørekort endnu og sådan noget, at vi 
stadig havde knallert. Sti-systemerne og afstanden fra det sted, vi skulle hen, det tog ingen tid. 
Altså, det er sådan en lille kompakt by, men samtidig også stor og rigtig flotte udsiger til 
landskaberne. Jeg synes, det er sindssygt flot, så jeg vil aldrig, aldrig flytte fra det her område. Jo 
måske ud af Askerød, men ikke ud af… 

MG: Selvom jeg er flyttet fra Hundige, så er jeg faktisk 95 % af tiden her hos mine forældre, jeg er 
næsten aldrig i Høje Tåstrup. 

KE: Kunne du forestille dig at vende tilbage? 

MG: Jeg har overvejet det rigtig meget, for jeg er nemlig alt for vant til Hundige, så vant, at jeg ikke 
engang har vænnet mig til det, de her 2 år jeg har været flyttet væk herfra. Jeg kan ikke. Så jeg 
prøver at få en lejlighed tilbage, hvis det kunne lade sig gøre. 



KE: Hvad for noget byggeri, altså af det der allerede findes her, kunne I så tænke jer hver især at 
bo i? Når det ikke lige er Askerød, hvad for en type kunne I tænke jer at bo i? En lejlighed, et 
rækkehus, eget hus en dag. Hvad er jeres drømme om bolig? 

MG: Min drøm er rækkehus, fordi jeg arbejdede med aviser i mange år, og når jeg skulle dele ud, 
så fandt jeg rækkehuse sådan rigtig fede, rigtig god atmosfære, lille kælder, lille parkering og en 
rigtig flot have og så naboerne klistret op lige ved siden af. Fordi villaer, hvis jeg skal være ærlig, 
så er jeg bange for villaer, bo alene i et hus, hvor der er lidt mere afstand og åbent, så er jeg bange 
for, at der  kommer folk ind, eller spøgelser eller et eller andet. Men rækkehuse de ligger jo tæt på 
hinanden, så det er hyggeligt synes jeg.  

SH: Hvis du spurgte mig om det spørgsmål for 5 år siden ville jeg svare dig: Det ved jeg ikke. Men 
nu hvor man er blevet lidt ældre, så begynder man at tænke over det, begynder at tænke fremtid 
og begynder at tænke børn. Man begynder at tænke, okay: hvad er det bedste sted. Jeg var inde 
på nettet og kigge. Lige ved Føtex, der var der en lejlighed til salg, ejerlejlighed, der havde god 
udsigt til Føtex og Greve Kommune, gymnasiet og… altså alt var tæt på. Men den var rimelig dyr. 


