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Uddrag af Gruppe-interview om Askerød  
 
Optaget på kasettebånd lørdag d. 22. oktober 1994.  
 
Interviewer: Ea Matzon (EM), Greve Museum  
 
De interviewede: Gruppen af informanter udgjorde en del af den "hårde kerne" i 
den "venstreorienterede gruppe", der var med i Askerød bebyggelsens 
startperiode.  
 
Transkribering:  
 
EM. Hvad fik jer til at flytte til Askerød i første omgang? 
 
Annette.  
Jeg flyttede derud, da det startede, i november. Det var nyt, det var have og 
luft, og så tiltalte det mig med brochurerne med de der fællesskabsting der skulle 
op og stå, jeg så nogle annoncer i nogle aviser. 
Jeg var lige blevet færdig på kunsthåndværkerskolen. 
 
Jan.  
Jeg var lige flyttet hjemmefra sammen med en. Vi var flyttet til Ishøj i en Ungbo 
lejlighed, det var det eneste man kunne få. Det var meget billigt, Ungbo i Ishøj. 
Man kunne ikke få nogen lejlighed der var til at betale i København og omegn. 
Askerød lød utrolig tiltalende, også med de brochurer der blev sendt ud, ideen 
var god. 
 
Svend. 
Vi boede ovre på Tavleager (Eriksmindekvarteret), der havde vi boet i kollektiv i 
nogle år, da vi skulle flytte derfra kørte vi ud forbi Askerød og fik nogle brochurer 
derfra, og det synes vi så spændende ud. 
 
John og Mette flyttede derud sammen. 
 
Mette. 
Vi boede på Christianshavn, og vi havde været ude og besøge Svend og Birthe, 
ude på Tavleager. Den gang gik toget kun til Vallensbæk og fra Vallensbæk og ned 
til Greve da zig zaggede bussen, det tog 100 år at køre fra Vallensbæk til Greve 
og vi kørte der og sagde, hvordan kan man holde ud at bo der. Så sagde de at de 
lige ville vise os hvor de flyttede hen til sommer, i skal lige over og kigge. Og vi 
kom en tur over til Askerød. Store pløjemarker langt ude, da vi så Bilka tænkte 
vi, nej det bliver værre og værre. Så gik der ikke særlig lang tid så boede vi selv 
dernede, vi flyttede ind før jer (Svend med hans første kone) det gjorde vi fordi 
vi manglede plads. 
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John. 
Vi boede på den nye Sofiegård, selvfølgelig ikke den gamle, men en 
kollegielejlighed, godt nok med køkken og med stue og soveværelse og et bad og 
hvad der skulle til. Med på det tidspunkt ventede vi Marie,  
 
Det var vel mere eller mindre tilfældigt, men selvfølgelig ikke mere tilfældigt 
end at hvis vi var blevet præsenteret for det der ligger lige ved siden af, det der 
hedder Gersagerparken, så havde vi sagt, det er ikke noget for os. Så der har 
selvfølgelig været nogle tiltalende elementer selvom det var tilfældigt. Vi er jo 
et udvalgt univers med det samme. Det var rart, at man kender nogle da man 
flytter ned, vi havde gået på studenterkursus sammen. 
Visionerne i det, bilfrit område, lave huse, visionerne efter vores mening på det 
tidspunkt til dels endnu, store og flotte, tiltalende, helvedes transport. Det første 
år vi boede der gik toget kun til Vallensbæk. 
 
Ea. 
Hvordan faldt i så til ? Det jeg hører når jeg taler med folk om Askerød handler 
om det landsbymiljø, som folderne også beskriver. Kan man bygge en landsby på 
en mark, skabe rammer der gør at det bliver lige som i en landsby. 
 
Svend. 
Der var mange der havde de intentioner da man flyttede derned. Jeg synes også 
det fællesskab man havde, der var sat ret mange midler af allerede fra starten af 
til de beboere der flyttede ind, at de selv kunne fylde de der rammer ud. Det gik 
jo meget af den først tid med, den gik med og holde møder om det og få 
besluttet al det på demokratisk vis, få indrettet værksted og al det der kom 
 
John. 
Det var fantastisk, set som lejer, man kunne dukke op på sådan et fællesmøde 
med en ide til 20.000kr. Hvis den var god nok, så blev det bevilget. 
Ea. 
Var det VA 
 
John. 
Ja det var VA og VA-afdelingen, som til dels var selvstyrende. 
 
Svend. 
Det var fra VA de havde sagt, de kunne jo lige så godt have brugt de, var det 
300.000, kunne de jo ligeså godt havde gjort det fikst og færdigt, og sagt sådan 
her er det. Det var det man var mere vant til på det tidspunkt,  
 
John. 
Med hensyn til landsbytanken så var det klart, det her består jo af folk der 
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begynder deres dag klokken 7 om morgenen og så atomiseres de, og så vender de 
tilbage hjem når de har fri, så det er jo ikke nogen landsby, der er jo ikke noget 
praktisk fællesskab. 
 
Svend. 
Der var jo ikke butik eller noget som helst, i andre bebyggelser på Galgebakken 
og også Gadekæret, der havde man noget af et samlingspunkt i en butik. Det 
havde man ikke hos os, der var flere forsøg på både at få noget liberalt erhverv 
ind og noget butik, men altså det var umuligt, når man havde Bilka og 
Hundigecenteret så tæt på. 
 
Ea. 
Jeg har også forstået at man prøvede at lave kollektiver, man prøvede at lave 
pensionistboliger, var det noget i lagde mærke til ? 
 
Svend. 
Ja fordi der var nogle store lejligheder, hvor der lå 6 værelser og så en stor stue 
med køkken i den ene ende og ideen var, at det skulle lejes ud som enkelte 
værelser, men det var faktisk det eneste der stod tomt dernede, også fordi 
huslejen og hele renteproblematikken det eksploderede jo. 
 
Annette. 
I Agerhuset var der altså et kollektiv 
 
Her følger en diskussion af hvor mange kollektiver, der var i bebyggelsen, det tog 
lidt tid at blive enige om 3 ialt. 
 
Annette. 
Det i Agerhuset det fungerede som et kollektiv i meget lang tid, men det var nok 
inden i flyttede ind og al mulig. Jeg har jo alligevel det 3/4 år længere end jer.  
 
John. 
Det ene kollektiv var beboet af nogle der var lidt mere tunge i det. Man kunne 
godt snakke med dem, men de var lidt mere tunge i det. 
 
Ea.  
Fortæller lidt om udviklingen med kollektiverne. Bygget om til 3-værelsers 
lejligheder, og om en familie med mange børn, der på et tidspunkt havde boet i 
et af kollektiverne. 
 
Svend. 
De med de mange børn, de hed Hanne og Poul, de stak af til Australien. 
Det i Dalhuset nr. 10 eller 11, det stod tomt, det blev aldrig lejet ud på den 
måde, og der prøvede vi at få et liberalt erhverv ind, vi prøvede dels på at få en 
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tandlæge og dels prøvede vi at få en børnehave ind, det var på det tidspunkt vi 
havde mange børn i vuggestuer i børnehavealderen, og der var jo ventelister og al 
mulig andet, så prøvede vi at få etableret en børnehave nede i Dalhuset, men lige 
som vi var ved at komme godt i gang med det, så alle vores børn de fik lige 
pludselig pladser rundt omkring, så fes det ud. Og så fik vi det lavet om til 3-
værelses lejligheder. 
 
Ea. 
Hvor længe har i boet derude alle sammen, hvornår er i forskellige flyttet? 
 
Svend. 
Vi flyttede i 1984. Vi har boet der i 10 år. (Eas kommentar - Svend flyttede i 
mellemtiden sammen med Annette) 
 
Jan og Mette. 
Vi boede i hver vores lejlighed, Mette flyttede derfra i 1987. Jan flyttede i hus i 
mellemtiden i en kort tid. Men kom tilbage igen. 
 
Ea. 
Hvis i sagde til folk hvor i boede dengang, boede i så i Greve eller boede I i 
Askerød ? 
 
John. 
Hvis vi kom over og besøge Mettes mor, og kom over og snakke med bønder ovre 
på Djursland, så nyttede det ikke noget at sige at vi bor i Askerød, da boede man 
i København. Det afhænger af hvilken kontekst man var i.  
 
Annette. 
Jeg brugte i hvert tilfælde ordet Askerød utrolig meget, jeg ville ikke bo i 
Hundige, fordi det var Bilka og al det der, ikke. Jeg gjorde meget ud af at det var 
Askerød jeg boede i. 
 
 


