
Den forkerte side
Man hører det tit. Folk siger det
om sig selv, og dem på den rig-
tige side siger det med et lille
smil, der bekræfter, at der er
dem, og så er der os. Ja selv
folk fra Varde eller Glyngøre
har hørt, at når man bor i Van-
gede, befinder man sig på den
forkerte side af Lyngbyvejen.
Men hvor kommer det fra? Hi-
storisk set, var det Gentofte Sø
og mosearealerne, der udgjor-
de grænsen, men så kom Lyng-
byvejens trafikjerntæppe og
placerede dem mellem vejen
og søen i et ingenmandsland.

Men nu er den forkerte side
ikke et spørgsmål om geografi
eller psykologi men praktisk
politik udøvet af magthaverne
på den rigtige side. Og det gi-
ver en herlig fjende og et histo-
risk sammenhold i Vangede. Vi
er noget særligt. Vi er det lille
gæve Gallerige. Og de ved det
jo godt. Dem i rådhusets møde-
sal, hvor sol og vind fordeles.
De ved godt, vi er her. Som et
slags laboratorium i et forsøg,
der går ud på at finde ud af,
hvor langt, man kan gå. Man
nedlagde vores biograf for 23
år siden. Mosegårdsskolen for
13 år siden, byggede det ækle
Ikea center for alt for nylig.
Man sender alle borgere, der
ikke passer så godt til arkitek-
turen og stilen på Parkovsvej til
Vangede. Her har vi de psykisk
syge, de tidligere dømte, de af
livet bortdømte. De gamle og
skæve, og nu vil man også
klemme boliger ind på midter-
rabatten mellem tre motorveje.
Hvor der er hjerterum ... ikke
sandt! Og de skal være vel-
komne. Vi rykker lidt sammen.
Vi er jo så kulørte og underlige
her i Vangede i forvejen.

Så bliv bare ved. Vi er tålmo-
dige folk, og venter stadig med
glæde og spænding på, at tiden
vil oprinde, hvor der ikke bare
skal læsses af, men også pyntes
op. Vi ved, at der pusles med
planer om forskønnelse af vo-
res bygade og med oprettelsen
af en rigtig skøn plads. Et torv
til at mindes Dan Turell.

Vi venter her på den forkerte
side.

Med Vangede hilsen
Allan Andersen

Sommer 2002
31. nummer · 8. årgang

VANGEDE BYCENTRUM

Vangedes grænse

Vangede Avis udgives af AU-Kommunikation
i samarbejde med Vangede Bycentrum.

Layout, sats og tryk: AU-Kommunikation.
Journalist: Henning Bonde
Historisk medarbejder: Niels Ulrik K. Hansen
Annoncekonsulent: Allan Andersen.
Redaktør: Allan Andersen

(AU-Kommunikation)

HUSK:
ViseVers i
Vangede
d. 8/6-02

Læs denne gang om

Hennings tur gennem Vangede
Lyngbyvejen · Vangede Bom
Mindeord · Kunst i Vangede

... og meget mere



Nummer 31 · Juni 2002

2

Hennings tur gennem Vangede

Artikler og annoncer afleveres eller sendes til: Vangede Avis, Snoge-
gårdsvej 49, Postboks 11, 2820 Gentofte, Telefon 39 65 74 41.

Meget gerne pr. email; avisen@vangede.dk Optagne artikler og
indlæg dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning.

Gaveforretning i Vangede

Susanne Jensen hos glarmester
Søren Torp, har udvidet forret-
ningen med et stort udvalg i ga-
veartikler. Her er nu et stort ud-
valg lige fra figurerne fra “Gno-
mens Dagbog”. Lys-træringe
med forskellig pynt, efter årsti-
der eller efter egne ønsker, der er
kort, bånd og gavepapir. Hånd
og fingerdukker og et udvalg af
reproduktioner i ramme til den
rene foræringspris. Det hele ar-
rangeret i en altid inspirerende
og flot udstilling.

Søren Torp sælger fortsat ram-
mer, spejle, samt udfører alt i
glarmesterarbejde.

Grønkålen

Det gamle Vangede Bageri er
blevet en spændende specialfor-
retning, “Grønkålen” med alt li-
ge fra friske grøntsager, oliven
og feta-ost til hjemmelavede spe-
cielle salater fra middelhavs-om-
rådet. Safte fra Søborggård til at
blande, jomfruolier og Bals-
amico-vineddiker i mange for-
skellige udgaver. Vine fra Spani-
en, Chile, Grækenland, Tyrkiet
og Italien. Økologiske olivenoli-
er fra “Urtekram”. Stort udvalg i
marmelade, honning, theblan-
dinger samt indiske krydderier.
Det er næsten som et eventyrligt
besøg i en gammeldags køb-
mand. Vangede Avis byder de
nye velkomne og anbefaler et
besøg i forretningen.

Vangede bøger og billeder
Lige fra
begyn-
delsen
vidste
man, der
var pla-
ner om
nedriv-
ning og
et større
byggeri ved Vangede station,
men det blev til hele 10 år og
dermed en god kundekreds, så
Mogens Jacobsen håber, at man
kan blive genhuset i det nye byg-
geri, så man undgår at skulle be-
gynde et nyt sted.
Der skal bygges lejligheder på
grunden og forretningen er op-
sagt til den 1. august og holder
derfor flytteudsalg. Efter luk-
ningen, kan man kontakte for-
retningen på:
www.netantikvaren.dk eller
netantikvaren@jacobsen.mail.dk.

Børnehuset Regnbuen

afholdt som sædvanlig 1. søndag
i maj sit årlige loppemarked. For
10. gang. Det var et ganske om-
fattende loppemarked med rigtig
mange købere. Effekterne var
indsamlet blandt forældrekred-
sen plus mange fra lokalområ-
derne. Overskuddet er ikke op-
gjort, men man har sædvanligvis
en omsætning på ca. kr. 30.000.
Overskuddet går til koloni, over-
natninger og ture for børnene.
Der var også mulighed for kaffe
og kage, fadøl m.m. og som eks-
tra attraktion E. Wegener med or-
kester. En rigtig hyggedag for
gæster, børn og forældre.

Café Rif-Biblioteket
Café Rif har arrangeret et rigtig
flot program med Børne-melodi

Grand Prix, Band fra både Gen-
tofte og Gladsaxe kommunes
ungdomsklubber vil vise deres
talenter.
Og biblioteket har arrangeret et
besøg af historiefortæller Svend
Erik Engh som vil underholde
os fra Danmarks højeste bog-
stol.

Finalen af melodi grand prix,
bedømmes af Stine og Kenn fra
“Hvide Løgne”, supermodellen
Rikke Jørgensen fra Elite og en
surprice gæst fra TV. Under fi-
nalen vil der blive uddelt præmi-
er både til deltagere og publi-
kum.

Efter en pause kommer det ny
etableret Rockband “Crow-
child” og trykker den af, kom og
hør dem før alle andre. Der slut-
tes af med Free stile rap med
den skandinaviske mester i
Street Dance.

Café Rif ønsker alle god for-
nøjelse! og glæder sig til rigtigt
mange gæster, som udover mu-
sik og optræden kan nyde Café
Rifs betjening som er rykket
udendørs i dagens anledning.

Silhouet
har valgt at tage Belavance trend
kollektion forår/sommer 2002
hjem, da efterår/vinter kollekti-
on har været til stor glæde for
deres kunder. Tanken bag dette
er, at man i forbindelse med et
frisørbesøg kan prøve de smuk-
ke farver selv, få enkelte tips i
teknik.

De kan mødes til ViseVers By-
fest i Vangede lørdag den 8. 6.
2002, hvor der gives råd og vej-
ledning i Belavance makeup
trend kollektion forår/sommer
2002. Belavance er et naturpro-
dukt, som opfylder alle de krav

nutidens kvinder stiller til mo-
derne makeup, Belavance er på
et højt internationalt kvalitets-
niveau, der ikke er testet på dyr,
Belavance har de mest aktuelle
farver, og UV filtre der beskyt-
ter huden.

Belavance forhandles kun hos
frisører, nærmeste forhandler
Silhouet Vangede Bygade 114

· kort
· bånd og gavepapir
· lysringe i mange farver
· meget spændede tilbehør.

Tlf.: 39 65 17 20
Vangede Bygade 39

Kort fortalt · gaven til alt

hånd- og finger
dukker/dyr til en god pris.

Gnomens dagbog
– figurer til introduktionspris

i maj, juni og juli måned.

Til børn i alle aldre

... mere fra Hennings tur
på side 4

K ONTAK T E N
aut. E L -ins tallatør

Anders Panduro Petersen
Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60

Tak for 200 stemmer
Jeg stillede i februar op til Æl-
dre/Handicap Rådet, men op-
nåede ikke valg. Det er der ik-
ke noget at gøre ved, jeg mang-
lede 83 stemmer. Jeg fik nøj-
agtig 200 stemmer og dem si-
ger jeg mange tak for. Jeg er nu
5. suppleant,og håber ikke der
bliver brug for mig i perioden,
da det som regel er på grund af
dødsfald, der bliver brug for
suppleanter. Jeg vil derfor lyk-
ønske de otte, der blev valgt og
ønske dem held og lykke med
arbejdet. Om jeg stiller op næ-
ste gang har jeg ikke taget stil-
ling til, først og fremmest fordi
jeg til den tid er ca. 75 år, og så
er det måske mig der får brug
for rådet og ikke omvendt.
Men mange tak til de 200, der
stemte på mig.

Henning Bonde.
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Der tages forbehold for programændringer

ViseVers i Vangede

Stor scene ved Brugsen

Vi mødes til en festlig dag i Vangede
Kom og vær med, både ved Kirken og i Vangede Bygade

8. juni 2002

Butikkerne rykker ud på gaden
med spændende tilbud

Program
Stor Scene byder igen i år på et varieret program for børn
og voksne under ledelse af toastmaster Klaus Hansen.

“Keegan & Kost”, alias Lars Egerup & August Miehe-
Renard, med corny hits fra efterkrigstiden.
Tema: Fed formiddag iVangede!

Mode-cat walk hvor mannequiner fra, og under
ledelse af Eka Dans, viser tøj og sko fra Sweetie Mode og
Danni Sko.

John P. H. med Halv Akustisk Folk musik af den slags
som vi alle kender og nynner med på.

Mannequinerne har klædt om og går igen på scenen.

John P.H., nu med venner, varmer op før dagens
hovednavn.

The Band: NO WAY OUT er hentet ud af “Pumpe-
huset” med deres repertoire af Blues & Rock, som er så
bredt, at deres optræden kan få karakter af ønskekoncert!

Efter en pause vil NO WAY OUT slutte Stor Scene af
med en go’ times ROCK, som vil gi’ genlyd over hele
kommunen!!!

Vangede Bycentrum’s formand, Allan Andersen,
slutter Stor scene.

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:30

18.45

Omkring Stor Scene (i Bygaden) og ved Lille Scenen
(v/Café Rif) vil børnene 3 gange (af 30-45 min.) kunne
møde “Ronald McDonald” som klovner og tryller, ca. i
tiderne mellem kl. 11.00-11.45, kl. 12.30-13.15 samt
kl. 15.00-15.45, hvor han vil deltage i præmieuddelingen
vedVangedes første Børne Melodi Grand-Prix!

Udsalget af forfriskninger på festpladsen vil starte ca. kl. 10
(efter vejr og behov).
Der vil fra kl. 12.00 og frem til ca. kl. 18.00 være mulighed
for at købe lune og stærke tilbud fra Gadegrillen!

Ved kirken
10:00

10:30

Morgenbord med kaffe/the og brød
10,- pr. person som går til spejderarbejdet

Det Danske Drengekorts voksne “Barbershop
Bande” opfører amerikanske barbershop spirituals og
swing songs.

Søndag 15:00 Harmoniorkesteret Conductor med
klassiske og rytmiske værker. 40-45 musikere. Entre 30,-

Lille scene ved Café Rif
12:00 - 13:30

13:30 - 14:30

14.30 - 15:30

16:00 - 17:00

17:00 - 19:00

19:00 - ?

Børne Melodi Grand-Prix.
Band fra både Gentofte og Gladsaxes
ungdomsklubber vil vise deres talenter

Historiefortæller Svend Erik Engh
underholder os fra Danmarks højeste bogstol

Finale runde af Melodi Grand-Prix
Dommerpanel består af Stine og Kenn fra Hvide
Løgne, supermodel Rikke Jørgensen fra Elite og en
surprice gæst fra TV

Pause

Ny etableret Rockband Crow-child
trykker den af, kom og hør dem før alle andre

Free stile rap med den skandinaviske
mester i Street Dance

v/Margit Winsløw
Vangede Bygade 92
telefon 39 65 78 91

Wiener
Salonen

for

ham og

hende

k lip

k røl

Kvalitetsrens udføres:
- Kilorens
- Alm Rens
- Skjortevask
- Ruskind & Pelse
- Gardinrensning
- Pelsopbevaring

Vangede Bygade 92
2820 Gentofte

Onsdag den 12. juni, kl. 19.30
har du mulighed for at komme i
dialog med din lokale politiker

, der kommer på
Café Rif og drøfter, hvad der
sker i Vangede netop nu.

Agnete Olsen

lokale politiker
Mød din

på Café Rif
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SNEDKERMESTER
John Petersen
Agertoften 20
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 85 77
Bil 40 30 85 77

Tandlægerne

Vangede Bygade 63, 1
2820 Gentofte

Tlf: 39 65 34 31

JAN KRONSTRØM &
JØRN SCHIFTER-HOLM ApS

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

LARS
HANSEN A/S

INDBRUDSSKADER

MASKINSNEDKERI

DØRE OG VINDUER

39 68 04 73
Kongelysvej 6 · 2820 Gentofte

MØBELRESTAURERING

Her kan ca.
8.000 læsere

se din annonce
Ring og bestil nu! så

Vangede-borgerne kan se
hvad du servicere med

B esøg...
Pølsevognen

i
Vangede City

Mandag - Fr edag
K l. 11.30 - 19.00

Åben:

Leif Raun slutter i GVI

Den 22. juni er sidste dag med
Leif Raun som restauratør i
GVI. Jeg spurgte hvorfor? Og
fik det svar, at ni måneder er
gennemsnittet som restauratør i
Gentoftes idrætsklubber. Der er
flere grunde; klubberne forlan-
ger for høje afgifter fra restaura-
tørerne og der er ikke mere den
form for klubliv, som man kend-
te tidligere, man har for travlt
med at komme hjem, hverdagen
er for stresset og det går ud over
klubhyggen, som skulle give
omsætning til restauratøren.

Derfor skiftes der ifølge Leif
Raun så ofte ud. Han er ikke
glad for at slutte, da han beteg-
ner stedet som en oase med mu-
lighed for social samvær. Og
den specielle livsstil i en sports-
klub tiltaler Leif Raun. Det ville
havde glædet ham at fortsætte –
men for lidt udkomme og et dår-
lig helbred tvinger ham til at
slutte.

I skrivende stund er der ikke
udnævnt en efterfølger.

Dagplejedag

fejres 2. onsdag i maj over hele
landet. I Vangede foregik det på
plænen ved Bygaden. Man hav-
de valgt en rigtig solskinsdag og

mange børn og voksne hyggede
sig med forskellig legetøj og et
med besøg af Rasmus Klump,
der gjorde stor lykke hos de
mindste. Matas havde i anled-
ning af besøget sørget for pan-
dekager, McDonald havde sør-
get for saftevand. Alt i alt en far-
verig skue i bygaden.

Naturstens Kompagniet

Er en ny virksomhed på Mester-
lodden 26. Virksomheden er
startet i 1985 på Frederiksborg-
vej og fik senere en filial i Hel-
lerup. Dengang fabrikerede
virksomheden udelukkende fli-
ser, senere begyndte man en
produktion af naturplader. 1. ja-
nuar solgte man Hellerup-afde-
lingen, hvorefter man udenluk-
kende koncentrerede sig om na-
tursten. 15. marts i år flyttede
man ind på Mesterlodden, hvor
man har både værksted, udstil-
ling og kontor.

De laver væg- og gulvfliser,
div. plader og sokler til badevæ-
relset, køkkenet, gangarealer,
vinduer og haven.

Natursten kan bruges overalt –
ude som inde. Materialerne er
langtidsholdbare granit, mar-
mor og skifer.

Man har et stort udvalg af ki-
namosaik-tæpper i mange for-
skellige mønstre, som giver mu-
lighed for at skabe sin egen stil.

Naturstens Kompagniet opfor-
drer til et besøg i udstillingen
for natursten skal ses in nature
og ikke kun i en brochure.

Din lokale

Tømmerhandel
Buddinge

Trælasthandel A/S

Buddingevej 272-278
2860 Søborg

v/ Buddinge Hovedbanegård

39 56 04 11 www.kjeldhansen.dk

Vangede Bygade 56
Telefon 39 65 39 65

vvs

Butik og udstilling

Bad og modernisering

Skifer · tegl · paptag

VVS service
m. døgnvagt

www.byggaranti.dk

Træf 2002
Har du været elev eller lærer
på Mosegårdsskolen – så mød
op til skovtur på Fortet i Van-
gede.

Det er nu 3. år at jeg forsø-
ger at samle tidligere elever
og lærere til en hyggelig ef-
termiddag ved vores gamle
skole, det første år var en stor
succes med folk fra nær og
fjern, som hyggede sig med
madkurve og lignende. Sidste
år ...., ja, hvad skal jeg sige –
det var en våd fornøjelse for
os som dukkede op, men på
trods af ugunstige vejrforhold
og konkurrence med et fod-
bold-lokalopgør i Nymosen,
så var vi da nogen stykker
som mødtes.

Men nu er det ved at være tid
igen – og jeg håber da at der er
andre end mig der synes det er
hyggeligt at mødes med gam-
le klassekammerater og lære-
re – så mød op på Fortet ved
Mosegårdsskolen,

Hvis du har kontakt med an-
dre fra skolen elever eller læ-
rere, så start jungletrommerne
så vi kan blive mange i år.

Hvis du vil have mere infor-
mation kan du sende mig en
mail på helle.hamann@sol.dk

Mosegårdsskole

Lørdag den
15. juni 2002,

kl. 13
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Åbent til kl. 18 alle hverdage – lørdag til kl. 14

Vangede Bygade 92 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 33 22

renser og plejer
SLIP FØDDERNE FRI

LAD VELVÆRET
BREDE SIG

OG

MatasFodbalsam
150 ml. T i lbud 9,95 pr1 (133,- . l tr.)

MatasFodbadesalt, med havsal t & urter
400 g. T i lbud 9,951 (49,87pr. kg.)

Matas Sandal H ikeog Spring T i lbud399,-

Matas Fodpeeling
100 ml. T i l bud 19,95(199,50 pr. l tr.)

Matas Fodspray, ekstrakraftig
150 ml. T i lbud 19,95 (133,- pr. l tr.)

Frit valg - spar op til15 kr.

Det gode råd gør forskel len

18
74

Marmor i Vangede
Bengt Nielsen har nu haft sin
oase af marmorskulpturer her i
Vangede i et års tid. Her er et
stort udvalg af alle former for
marmor-udsmykning, som min-
dre figurer til indendørs brug,
statuer, bænke, borde og stem-
ningfyldt rislende springvand.
Skulpturhuset har også et ud-
valg af keramikartikler, som
krukker, kander, søjler og figu-
rer, som hidtil ikke er set i Dan-
mark.

Det er noget af en oplevelse at
besøge Skulpturhusets store ud-
valg, det er dejligt at se skulptu-
rene opstillet istedet for at blad-
re i et katalog. Her på Nybrovej
93B i Vangede kan man lade

fantasien løbe og forstille sig fi-
gurene hjemme hos sig selv.

Springvand og statuer med vi-
dere laves i dag i knust marmor,
der er støbt, og det til priser hvor
alle kan være med. At få vandet
til at risle og lys på nyanskaffel-
sen er ikke noget problem –
hverken økonomisk eller prak-
tisk.

Prøv at besøge skulturhusets
hjemmeside www.skulpturhu-
set.dk og bliv inspireret, men
snyd ikke Jer selv for et besøg
på Nybrovej 93B, det er lige her
i Vangede og der er åbent ons-
dag til fredag fra kl. 13-19 og
weekender samt helligdage fra
kl. 10-16.30.

Og følg med i hvad der sker
hos Bengt Nielsen for han har
jævnligt kunstudstillinger med
diverse temaer, i juni kommer
der en større udstilling med ero-
tiske malerier af den franske
maler Henry Audry. Se nærme-
re på www.vangede.dk

red.

SNOGEGÅRDSVEJ 3
2820 GENTOFTE

Tlf. & Fax. 39 65 10 26

FARVE
TAPET

ISENKRAM

5 liter Demidekk
Dekkbeis eller Oliedekkbeis
Vejl. pris kr. 668,-

3 liter Visir Grunning, Extra
eller Dør- og vinduesgrunning

Vejl. pris kr. 328,-
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Gentofte Vangede Håndboldklub
(GVH)
Vi har i år haft en meget stor til-
slutning til vores ungdoms afde-
ling. Det er jo ikke noget man
skal være ked af, men der er et
lille problem i det. Vi har des-
værre ikke frivillige nok, så vi
står uden og mangler trænere for
flere af vores ungdoms hold. Så
hvis du står med en lille træner i
maven og gerne vil afprøve om
det er noget for dig at hjælpe den
lokale håndboldklub. Du er også
meget velkommen til at hjælpe
med som træner, hvis dit barn
spiller hos os.

Hvis det har din interesse så
kontakt os på ungdom@gvh.dk
eller 51 92 02 10

Hvis du allerede er træner og
gerne vil træne senior hold, så
tøv ikke med at kontakte os. Vi
mangler nemlig også trænere til
vores herrer serie 2 og serie 3
hold. Det kan gøres på
nikolaj@gvh.dk
eller 51 92 02 10

Du kan læse mere om klubben
på www.gvh.dk

Nikolaj Bendix

Ledere til spejderarbejde i 1. Vangede
1. Vangede er en spejdergruppe
under Det danske Spejderkorps,
der har til huse i 2 dejlige hytter
ved Vangede Station. Gruppen
har i øjeblikket 22 “minier” (7-
10 år), 10 “juniorer” (10-12 år)
og en trop med 6 “storspejdere”
(12-16 år).

Vi søger med “lys og lygte” ef-
ter nye ledere, bl.a. som følge
af, at vi er i den heldige situati-
on, at der blandt børn og unge er
en ret stor søgning til spejderar-
bejdet i 1. Vangede. Vi har gen-
nem længere tid haft venteliste
til “minierne”, og det er planen i
slutningen af juni 2002 at fore-

tage en “oprykning” mellem de
forskellige grene, således at der
kan tages minier ind fra venteli-
sten.

1. Vangede har i forvejen nogle
velfungerende ledere, der aktivt
giver spejderne store oplevelser
– som alternativ til andre gøre-
mål blandt ungdommen – så er
du interesseret i at indgå som en
del af lederteamet, er vi meget
interesseret i at høre fra dig.

1. Vangedes gruppeleder “Kee-
go”, kan træffes på tlf. 39 69 71
83, du kan også skrive til 1. Van-
gede på adressen Ericavej 7, 2820
Gentofte. Lad os høre fra dig.

INDRE

YDRE
VELVÆRE

SUNDHED OG
VELVÆRE FOR DIG

Kontakt

UNIQUE BODYBALANCE
HEDDIEHORNSTRUP · VANGEDEBYGADE41

TLF. 70 272949
UDFYLDSPØRGESKEMAOMSPISEVANEROGSUNDHED

DELTAGI LODTRÆKNINGOMREJSERTILDET GRÆSKEØ-HAV
SEHVORDANPÅWWW.HEDHORN.DK

EN

HJERTESAG?mandag - onsdag
11 - 01

torsdag - fredag
11 - 02

lørdag - søndag
9 - 02

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

OLSEN

... skriver på vangede.dk

Vangede Bygade 77

2820 Gentofte · Tlf.: 39 65 34 00

1998 A
V C ,

D V

MARONE DELLA

ALPOLICELLA LASSICO

OMINI ENETI
En enestående kvalitet. Druerne udvæl-
ges nøje og samles i kasser der kun rum-
mer 6 kg, for ikke at knuse druerne.
Druerne anbringes på riste af plantefibre
og lægges til tørre på lofter til januar
måned inden presningen. Efter vinifica-
tionen og gæring lagres vinen på træfade
i 11/2-2 år inden den tappes på flaske.
Amarone della Valpolicella Classico, Do-
mini Veneti, har en dyb, meget mørk rød
farve. Smagen er krydret med rig fylde,
afsluttet af den attraktive, aromatiske
bouquet.

Vinhandel

Billedindramning i
træ og aluminium
Opspænding af

broderier
Spejle efter ønske

Kunstplakater

T lf.: 39 65 17 20
Vangede B ygade 39

MEMO S'
PIZZA-PASTA & GRILL HOUSE

Tlf. 39 65 70 76
Vangede Bygade 77

2820 Gentofte

!! Udbringning !!De ringer, vi bringer for 20,-
mellem kl. 16.00 & 21.30

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag
Lørdag-søndag
Helligdage

fra kl. 11 - 22
fra kl. 12 - 22
fra kl. 12 - 22

Frokosttilbud
kl. 11.00 - 16.00
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Lyngbyvejen fra Kongevej til alfarvej
Af Niels Urik Kampmann Hansen, formand for Lokalhistoriske Forening Gentofte.
Kongevejene

Før Fr. II’s kongevej fra 1560
blev anlagt kørte den meget be-
grænsede trafik ad mudrede ve-
je fra landsby til landsby, idet
man undgik de mest lavtliggen-
de og stejle passager. Når man
fra København skulle nordpå,
tog man formentlig vejen fra
Emdrup til Vangede og videre til
passagen over Mølleåen ved
Lyngby. Efter det berømte ma-
geskift med Herluf Trolle i 1560
tog Fr. II fat på ombygningen af
Hillerødsholm og anlæg af en
direkte vej til sine besiddelser.
Denne vej fulgte bakkekammen
midt igennnem Vangede ejer-
lavg og styrede frem mod “pas-
set” i Ræveskovsbakken til Vin-
tappersøen og Lyngbybroen.
Denne vej var kun beregnet til
de kongelige transporter, idet
den ellers “vil blive ødelagt og
værre end ret alfarvej”.

I 1760-erne ændrede de politi-
ske vinde sig. Man var kommet
over svenskekrigene og en hel
række reformer fulgte i rad på
væsentlige områder som land-
brug, trafik, skov og undervis-
ning. Gentoftes grev J.H.E.
Bernstorff tog initiativer til
landbrugsreformerne, og rege-
ringen indkaldte dygtige inge-
niører til vejanlæg. Under ledel-
se af Jean Marmillod projekte-
redes og udbyggedes et net af
kongeveje begyndende med
Nordsjælland, idet vejen fra Kø-
benhavn til Fredensborg fik
topprioritet. Marmillod lod ud-
stikke en snorlige vej fra Em-
drup sø til Vintappersøen, hvor
vejen slog et herresving vest om

søen. Passet i Ræveskovsbak-
ken blev igen pejlepunkt.

Den nye Kongevej blev anlagt
med en bredde på 28 alen (17,5
m) iberegnet grøfter. Der var
stenbro i midten og grusvej i
kanten, der blev bygget broer
over bl.a. Gentofterenden og
Brobækken. Road-pricing er ik-
ke nyopfundet, idet man kun
måtte bruge vejen mod betaling.
Opkrævning foregik bl.a. ved
Vangede Bom. Tavlen med
1913-priser for de forskellige
trafikarter er bevaret og findes
på Øregård museum, det frem-
går bl.a. af denne, at en rytter
skulle betale 2 skillling, mens
en karet med 4 heste måtte af
med 8 skilling. Embedet som
bompasser blev bortforpagtet,
og ordningen eksisterede helt
frem til 1915, hvor dette relikt
blev nedlagt, som det sidste sted
i Danmark. Først med åbningen
af Storebæltsbroforbindelsen i
1997 har det igen kostet penge
at køre på det danske vejnet.
Med udviklingen af banenettet
gik vejene delvist i forfald og
først ved motoriseringen blev
der atter brug for den gamle

Lyngbyvej, der måtte forbedres
og udvides. De gamle milesten
fra Ole Rømers tid (omkring
1685) var blevet justeret en
smule, idet den nye snorlige vej
var lidt kortere end den gamle
snoede vej. I Fælledparken mel-
lem Parken og Vibenshus står
en enkelt af de gamle Rømer-
sten nær vejens østside. Kopier
af de oprindelige milepæle for 1
mil står nærmest under Fugle-
gårdsbroen. 1½-milesten står
ved Ørnegårdsudfletningen,
mens 2-milestenen står midt i
Lyngby.
Hovedvej og modernisering
Allerede tidligt i 1900-tallet be-
gyndte befolkningen i det velha-
vende Nordsjælland at anskaffe
sig biler, og den 150-årige Lyng-
byvejføring viste sig helt util-
strækkelig til den voksende bo-
lig/arbejdsstedtrafik og især
week-end trafik til Nordsjæl-
lands lyksaligheder. Strandve-
jen og Frederiksborgvej over Fa-
rum var i endnu dårligere stand,
og omvejen over Rudersdal mod
Hørsholm var en torn i øjet på
mange trafikanter. Man begynd-
te at planlægge nye veje. I 1926

Alt mekanisk arbejde udføres
- Pladearbejde
- Lakering
- Forsikringsskader

NM

Stolpegårdsvej 16 • 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 79 80Baunegårdsvej 5 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 68 11 14

Altid gode tilbud:
Løbesko & specialsko fra
NIKE, ASICS, NEW BALLANCE m.fl.
Løbetøj til al slags vejr
NIKE, NEWLINE, ASICS m.m.

Kom ind og få den rigtige
vejledning,

netop til dig!

vi sikrer at du ikke
kun får løbesko, men den rigtige
løbesko,

Din lokale

Vores speciale er løb:

Sportsforretning
Vi har en meget bredt udvalg i
udstyr
og

til rigtig sport
til rigtig pris

Aktuelt lige nu er f.eks:
Regntøj        (fra 349,-)
Fritidsdragter og -sko
T-shirts
Børnesko

... plus mange gode tilbud

K valiteten
i

højsædet

VIS T I' s
GU LVS E R VICE A/ S
R ing for uforpligtende tilbud

39 68 00 60
Mobil tlf. 28 19 96 60

Fax 39 68 00 60

Alle former for gulv-
behandling udføres for

boligselskaber, ejendomme
og private

Vi kommer og går til tiden
og samarbejder gerne

med andre håndværkere

Vi klarer også trapper på
forsvarlig vis og

rydder selvfølgelig op
efter os

Kongelysvej 23, baghuset

Udsnit af Marmillods eget håndtegnede kort over Kongevejen fra Lunde-
hus til Lyngby fra 1764. Originalen findes i Overvejinspektørens Arkiv,
her efter Geografisk Tidsskrift bd. 52. Øverst ses den gamle kongevej
(vieux chemin) der havde en mere vestlig linjeføring, mens udgangspunk-
terne stadig var Lundehus søen (Emdrup sø) og passet i Ræveskovsbak-
ken.
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barslede et udvalg med en be-
tænkning, hvoraf det fremgår, at
en ny hovedvej skulle afgrene
fra Lyngbyvej umiddelbart nord

for Ræveskovbakken, omtrent
som den langt senere Hørsholm-
vej kom til at gøre. Man projek-
terede en slags udfletningsan-
læg og fik bygget Danmarks
førstemotorvejsbro under Nord-
banen ved Jægersborg station i
1935, idet man samtidigt udvi-
dede og omprofilerede den
gamle Lyngbyvej stadig med
Marmillods vejmidte i årene
1936-38, ligesom vejen blev
nummereret Hovedvej 3. Ved
denne vejomlægning opstod
rundkørslen Kildegårds Plads.
Under krigen var der god plads
på den 4-sporede betonvej, men
allerede omkring 1955 steg tra-
fikken til nye højder. Lyngbyve-
jen blev et farligt sted at krydse,
og man byggede hegn i midter-
rabatten, “Jerntæppet” gik ned
på tværs gennem Gentofte. For
at lette den tværgående fodgæn-
gertrafik byggedes et mindre
antal gangbroer henover vejen.
Trafiklinjer: Sporvogne,
Trolleyvogne og busser
På den inderste del af Lyngby-
vejen har sporvognslinjerne 6
og 15 kørt. I 1903 forlængedes
linje 6 til Haraldsgade og i 1918
yderligere til den nye sløjfe ved
det, der nu kaldes Ryparken sta-
tion, for så i 1948 yderligere at
blive forlænget til Ryparken ved
Ole Nielsensvej. Denne spor-
vognslinje blev bussificeret i
1969, og i 1989 byttede den en-
destation med buslinje 1. Linje
15 eksisterede fra 1931 til 1953
på Lyngbyvejen, den blev drevet
i samarbejde mellem Køben-
havns Sporveje og NESA (hvor
S står for Sporveje) og kørte af
Lyngbyvej/Bernstorffsvej til
Ordrup, mens en “skovlinje” på
søn- og helligdage i sæsonen
kørte af Bernstorffsvej/Fortun-
vej/Slotsvej til Dyrehaven.

Trolleyvogne var en slags
elektriske busser med 2 køre-
ledninger. Hvis man vil se Trol-
leybusser i dag, må man på mu-
seum eller rejse f.eks. til Ber-
gen, hvor der fra 1950 har været
en linje i drift. I Danmark starte-
de trolleybusdriften i forbindel-
se med indvielsen af Amtssyge-
huset i 1927. Man havde egent-
lig tænkt sig en sporvognslinje,
men anlægsudgifterne viste sig
at blive for store i forhold til tra-
fikken. Fra England hentede
man så know-how og anlagde
linjen fra Hellerup via Kilde-
gårdsvej til Gentofte og Jægers-
borg, men den skulle ikke blive
Lyngbyvejens sidste linje, idet

Kildegårds plads, som den kom
til at hedde i 1938, udviklede
sig til Danmarks vigtigste cen-
trum for trolleyvogne, hvor der
strålede ikke mindre end linjer
ud i 5 retninger.

Efter omprofileringen i 1938
udvidedes trolley-nettet med
linje 24 ad Lyngbyvejen. Den
erstattede Lyngbyvejens buslin-
je, der siden 1931 havde været
drevet af Frode Blach, idet kon-
cessionen overgik til NESA.
Lyngbyvejlinjen til Lyngby fik
linjenummer 12 og blev i 1939
forlænget til Sorgenfri. I 1945
ændredes linjenummeret til 23.
Linje 24 fik også udgangspunkt
på Nørreport og gik til Jægers-

Parisersalonen

v/ Anne Lise Bronke
Brogårdsvej 102 - 2820 Gentofte

Tlf. 39 65 34 76
Åben 9.00-17.00 · Fre. 9.00-18.00
Lør. 8.00-13.00 · Lukket mandag

KLINISK TANDTEKNIKER

Ordrupvej 86

Anja og Willy ArpeAnja og Willy Arpe

2920 Chalottenlund
39 90 64 50

og klinik

Behandling på

Konsultation efter aftale

Tilskudsordning med Kommunen

plejehjem, hospital

Brandvæsenets jubilæumsbog
udgivet i samarbejde med
Lokalhistorisk forening
kan købes hos SkjoldBurne
og hos kommunens boghandlere
pris 150,-

Udsnit af vejkort fra 1775 over
den færdige Kongevejs forløb fra
København til Fredensborg. Origi-
nalen findes i Geodætisk Instituts
arkiv (KMS), her efter Geografisk
Tidsskrift bd. 52. Landsbyer og de
mange udflyttergårde er umiddel-
bart genkendelige. Syd er opad på
kortet.

Nær Lyngbyvejen stod frem til 1920-erne Dortheamøllen eller Vangede
mølle som den også kaldtes.

Gangbro over Lyngbyvejen ud for
Ved Bommen. Lignende broer
fandtes ved Fuglegårdsvænget og
ved Teglværksbakken. Midterrabat-
ten er spærret af et tråd-
hegn:“Jerntæppet”.

Foto af Lyngbyvejen fra den den-
gang nyopførte jernbanebro mod
nord ud af Lyngbyvejen. I midten
ses sporvogne, dernæst 2 køreba-
ner med trolleyledninger dernæst
cykelstier og fortorve. Bemærk de
nyplantede vejtræer.
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borg, mens linje 25 var Helle-
rup-Gentofte og linje 26 var en
tværlinje Hellerup-Søborg over
Vangede station.

Atter i 1953 udvidedes trolley-
busdriften og en ny linje 27 kom
i drift som både radial- og tvær-
linje. Trollybusserne havde de-
res glansperiode i de næste 10
år. I 1971 krydsede den sidste
trolleybus Kildegårds Plads.
Vejudvidelserne medførte, at et
mere fleksibelt, men mere stø-
jende og osende befordrings-
middel igen tog over. På Lyng-
byvejen kørte linje 84 til Holte
og Hillerød og linje 185 til

Hørsholm. I dag er trafikmøn-
stret i princippet det samme,
blot suppleret med linjerne
150S til Kokkedal og linje 173E
til Fredensborg, men det er ikke
blevet hurtigere at komme ind
til byen, end det var i 1930-erne.
Motorvejsombygningen
I 1964 vedtog Folketinget loven
om ombygning af Lyngbyvejen til
en 6-sporet motorvej med lokal-
gader på ialt 58 m bredde. Som
principbeslutning vedtoges det at
fastholde midterlinjen, men Mar-
millods meget fremsynede vej-
bredde, der på dette tidspunkt var
200 år gammel, kunne ikke læn-

gere fastholdes. For at undgå ned-
rivninger i begge sider lod man
vejen forbi Vangede gå i en blød
kurve ud mod Gentofte sø og til-
svarende ved Brogårdsvej hvor
vejens vestside blev raseret, og
det lille lokalcenter i krydset måt-
te nedrives. Over og under motor-
vejen bygggedes broer f.eks.
Tuborgvej/Dyssegårdsvej-Hans
Jensensvej/Kildegårdsvej-Elle-
gårdsvej og Brogårdsvej samt
fodgængertunnel ved Søbredden.
I alt måtte 80 bygninger fjernes
eller rulles tilbage fra vejlinjen.
Der var især villaer, men også en
række etageejendomme, fabrik-
ker, mejeriet og 6 servicesationer
faldt på trafikkens alter. Et større
udfletningsanlæg mellem Lyngby
omfartsvej og Helsingørmotorve-
jen gik hårdt ud over Vintapper-
søen, som Marmillod så nænsomt
havde skånet.

Motorvejsideen startede i
Norditalien, hvor man så tidligt
som 1924 åbnede Verdens første
Autostrada kun for biler og med
niveaufri skæringer, men uden en
egentlig midterrabat. I 1930-er-
nes Tyskland vedtoges et større
Autobahnnetz på 7.000 km med
vore dages standard. I Danmark
åbnedes de første motorveje fra
Vangede til Hørsholm i 1956 og
ved Storebælt i 1957. Helsingør-
motorvejen indviedes i 1974 ef-
ter en lang byggeperiode, hvor
der hele tiden var færdsel på ve-
jen, til tider kun i et spor.

I dag suser mange trafikanter
ad Helsingørmotorvejen med
90 km i timen uden at tænke på
at vejføringen er næsten 250 år
gammel. Læg mærke til “pas-
set” i Ræveskovsbakken, det
virkede som “sigtekorn” for ve-
janlægget for den gamle krum-
me Kongevej, for Marmillods
retlinede vej og for de moderne
motorvejsingeniører. Lokalga-
derne på begge sider har bevaret
navnet Lyngbyvej.

SkulpturHuset
Nybrovej 93B, 2820 Gentofte

Telefon 4587 8210
www.skulpturhuset.dk

Åbningstider
Ons.-/tors./fre. kl. 13 - 18

Lør./søn./helligd. kl. 10.30 - 15

Haveskulpturer
i marmorsten

Se vor udstiling med over
500 modeller.

Mange nyheder
Egen import – direkte salg

Frikke’s
Tagdækning Aps

39 67 97 03

Dalstrøget 135
2860 Søborg
Telefon
Telefax
Mobil

39 67 97 03
39 67 77 03
40 31 05 01

Rep. & ved
lige

hold
af paptage

Over
str

ygn
ing af tage

m/ asfa
lt

Tagdækning m/ Ico
pal

Endnu i foråret 1954 var Lyngby-
vej fredelig og er sted hvor man
kunne parkere i vejsiden og børne-
ne lære at cykle. Mejeriet og den
øvrige bebyggelse i baggrunden
forsvandt ved ombygningen.

Morgenmyldretiden er sat ind.
Pendlerne holder for rødt lys en
morgen sidst i 1950-erne ved Kil-
degårds Plads. I horisonten anes
“sigtekornet” i Ræveskovsbakken.

Kildegårds Plads med rundkørsel og 4 trolleybusser. Rundkørslen blev
senere erstattet af Kildegårdskrydset, hvor linje 23 til Vangede og Lyng-
by kørte lige igennem. Ved ombygningen til Helsingørmotorvej forsvandt
pladsen totalt, således at navnet Kildegårds plads i dag er misvisende.
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Dyrlæge
FawzyMorcous

Døgn og w eekend vagt tlf. 39 76 00 77

Nymose
Dyreklinik

Fodersalg.
Se ned til Finn ·

Vangede Bygade 80 · 39 65 34 34
A.A.-C.N.S. Service
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Finn klarer reperationer

på cyklerne til mænd og koner

eller køb en cykel, der er brugt

den kører flot og skinner smukt

nye nøgler og hæl på sko kan jeg klare

kom ned i kælderen – Finn ordner det bare

A.A.-C.N.S. Service

Omkring Vangede Bom
Af Grete Andersen, født i 1914 i Bomhuset og boet på Lyngbyvej lige siden.
Bomhuset
Vangede bom lå på Kongevejen,
som den hed, inden den kom til
at hedde Lyngbyvej, mellem de
nuværende veje: Ved Bommen
og Bomporten. Havde bomhuset
eksisteret i dag, ville det have
ligget midt ude på den nuværen-
de motorvej.
Bommandens arbejde
Min far var bommand eller
bomforpagter, og min mor var
det for den sags skyld også, idet
bommen skulle passes næsten
døgnet rundt. Min far begyndte
som bommand i 1895. Allerede
ved 4-5 tiden om morgenen be-
gyndte bønderne at køre forsy-
ninger til København. Der skul-
le helst ikke smutte nogen forbi
uden at betale, idet forpagt-
ningsafgiften på 90 kr om året,
der skulle betales på universi-
tetskvæsturen, skulle indtjenes
af de 2-6 øre, som hver passeret
vogn skulle betale. Hvad der
kom ind herudover, var mine
forældres løn for at passe bom-
men.

Desuden havde de to små
drenge, der også skulle passes.
Min ældste bror blev født i 1898
og min anden bror i 1902. Selv
er jeg født i 1914, men da var
bommen nedlagt. Det følgende
er derfor, hvad min mor har for-
talt mig, og hvad jeg husker fra
min egen barndom omkring
dette sted.
Kongevejens udseende
Kongevejen var en grusvej med
muddergrøfter på begge sider,
og når mine forældre skulle ud
på aftenbesøg, måtte der helst
være fuldmåne, anden vejbelys-
ning fandtes ikke. Efter regn var

det næsten umuligt at færdes til
fods på den mudrede vej.

På billedet ser man min far stå
ved bomhusets nordre gavl. Ved
siden af vinduet ses bomtavlen
med taksterne for at passere
bommen. På vejens modsatte si-
de ses den søjle, hvortil bom-
men var hængslet. Vores hund
Fenris ligger ved de to planker,
der førte over muddergrøften til
møllerens hus, bag hvilket Dor-
theamøllen lå med udsigt til kir-
ken på den anden side af søen.
Bommen blev sjældent sænket,
da de fleste vogne standsede for
at betale bompengene. Min mor
har fortalt, at der om sommeren
kunne komme en række af cha-
rabanc’er med meget ”muntre”
skovgæster, hvor der fra den
første vogn blev råbt:”sidste
vogn betaler”. Klog af skade lod
min far i sådanne tilfælde bom-
men gå ned foran første vogn,
eller han tog fat i bidslerne på
de første heste og holdt vognen,
indtil alle havde betalt. Da bom-
mændene senere fik telefoner,
ringede man til den næste bom-
mand, hvis der havde været en
smutter

Fine folk forbi bommen
Uforglemmelige begivenheder,
som min mor ofte vendte tilbage
til, var de store dage på Bern-
storff Slot, når Christian IX og
dronning Louise havde som-
merbesøg af deres døtre og svi-
gersønner. Kejserinde Dagmar
gift med Ruslands Zar, dronning
Alexandra gift med Kong Georg
af England og prinsesse Thyra
gift med hertugen af Cumber-
land samt sønnen kong Georg af
Grækenland. Når disse med de-

res følge passerede bomhuset
vinkede og smilede de til mine
forældre.

En dag bankede det på vore
dør, og da min mor åbnede den,
genkendte hun straks dronning
Alexandrine. Dronningen sag-
de: “De kender vist ikke mig”,
hvortil min mor svarede: “Det
er hendes majestæt dronnin-
gen”. Dronningens bil var gået i
stå lige uden for vores hus, og
hun bad om lov til at låne telefo-
nen og ringe til Sorgenfri om at
sende hjælp til chaufføren. Om
sommeren red Christian X ofte
fra Sorgenfri til Amalienborg,
og Alexandrine cyklende ham
som regel i møde. En morgen,
da han kom ridende, standsede
han og sagde til min mor: “Min

kone har i nat født en søn”. Det
var den senere Frederik IX.
Smedjen
Det røde hus ved side af bomhu-
set tilhørte smeden. Selve smed-
jen var en lang gul bygning med
røde tegl, huset lå vinkelret på
vejen. Den bageste del ud mod
marken var smedens bolig.
Smeden selv var snild, han var
en dygtig håndværker og fore-
gangsmand på mange områder.
Jeg husker, at han lavede cen-
tralvarmeanlæg i mange Gen-
toftevillaer og også i Gentofte
kirke. Ved gravning under kirke-
gulvet stødte han på gamle grav-
pladser med skeletter, og dette
brød han sig ikke om: “Dette by-
der man ikke en stærk smed”

Mine forældre har fortalt mig,
at han ved den store togulykke

Bomhuset set tværs over Lyngbyvejen. Foto af maleri i Grete Andersens
hjem
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på Gentofte station i 1897 måtte
gå hjem, uden at kunne hjælpe,
fordi det var for stærkt for ham.
Min far blev der og hjalp de så-
rede, så godt han kunne.

Smedens svende spiste deres
frokost i grøftekanten udenfor
smedjen. Hvis snogene i grøften
generede dem, greb de dem i
nakken med glødende tænger
og slog dem ihjel på den måde.
Smeden havde mange svende i
arbejde og købte en Fordvogn,
der skiftevis brugtes til materia-
letransport og søndagskørsel.
Ladet kunne skrues af og erstat-
tes med et topersoners bagsæde
med en kaleche, der kunne dæk-
ke hele vognen. Søndagsturen
gik ofte til Roskilde Domkirke,
hvor han især beundrede de
flotte smedejernslåger indtil ka-
pellerne. Mange gentofteborge-
re har haft glæde af hans inte-
resse for kunstsmedearbejde i
form af havelåger, gelændere og
udhæng over døre.

Til hverdag var jeg ofte inde
hos Mester og Mutter, som de
kaldtes. De havde mange ind-
bundne årgange af Familiejour-
nalen. Jeg skulle som barn finde
jægeren på et fikserbillede,
hvilket jeg syntes var meget
spændende. Mutter var oprinde-
ligt jyde fra Clausholm, hun el-
skede at fortælle om den jyske
hede, om Blicher og Åkjær, og
hun sang tit for mig. Smedepar-
ret selv havde ingen børn.
Længere mod nord og syd
Nord for smedens hus lå hjul-
mandens gamle, stråtækte hus.
Videre kom kornmarker og Per-
son Kleins grusgrav(nuværende
Holmeparken), før man kom til
Vangedevejs udmunding i Kon-
gevejen.

Syd for bomhuset lå den nu
nedrevne hvide villa “Søhøj”
med rødt tegltag. Her boede
kaptajn Jensen. Min mor mødte
en tidlig morgen fru Jensen med
en stor taske på vej til Køben-
havn. “De er tidligt på den” sag-
de min mor, hun svarede: “Det
er rottehaler”, hun havde tasken

fuld af disse legemsdele, som
hun fik 1 eller 2 øre for inde i
København. Sådan kom man
utøj til livs.

Efter “Søhøj” var der et stykke
mark og så kom Holmegården,
der var beboet af gårdejer
“Niels Pæsen” (Petersen), der
dyrkede jordene omkring går-
den og også havde engarealer på
den anden side af Kongevejen
Dorteamøllen
Overfor, hvor vi boede, lå gang-
broen med de to brædder. Her lå
møllerens hus, han hed Kofoed.
Bagved lå møllen, der havde
vinger og altid en storkerede på
taget. Møllen var ikke i brug i
min tid, dertil var der for få land-
brug i sognet, men jeg kan hu-
ske, at vi som børn blev vejet på
den store kornvægt. Efter Malte-
gården brand i 1933 brugte den
brandlidte fru Rasmussen herfra
bygningen til sin vognmands-
forretning. Hun havde sine heste
opstaldet her og havde sine ar-
bejdsvogne stående. En af hen-
des kuske kørte kaperkørsel
med charabanc i Dyrehaven om
sommeren. Efter møllens ned-
rivning blev dens solide granit-
fundament liggende på grunden
i hvert fald frem til 1948.
Brogården
Længere mod nord lå kørevejen
til Brogården, der havde store
gulkalkede længer. Syd for går-
den ligger stadigvæk den lade-
bygning, hvor man kan købe
fourage, men i dag med indkør-
sel fra Søbredden. På huset kan
man den dag i dag se de gamle
krybber bevaret. Brogården lå,
hvor nu bebyggelsen Broparken
ligger. I hovedbygningen,der
stadig eksisterer, og ligger som
en villa på Søbredden, husker
jeg, at vi tit så proprietær Fiehn
sidde ved sit skrivebord og ar-
bejde. Man sagde, at han “talte
sine penge”, men han har nu nok
haft andet at bestille. De havde
tre børn, hvor jeg især husker
den mellemste Fanny Fiehn, der
i mange år fungerede som Gen-
toftes jordemoder. Hun har i
hvert fald bragt mig til verden.
Søen og mosen
Syd for møllen var der eng og
mose og sø. Søen gik dengang
længere ind til vejen, men alli-
gevel havde alle gårdene hver
deres englod. Man kunne ikke
færdes nede ved søen, der var in-
gen sti. Stien fra Gentofte endte
ved Fuglegårdens englod, hvor

man kunne komme op på Kon-
gevejen. Min legeplads var mo-
sen. Jeg prøvede at kravle så nær
storken som muligt, men da jeg
kom tæt på og opdagede, hvor
stor den var, blev jeg bange og
rejste mig op og løb. Vi for-
svandt begge to. Jeg husker at
storkerederne på Gentofte kirke
og på møllehatten var beboede
hvert eneste år.

Viber var der mange af på en-
gen. Jeg har utallige gange ledt
efter deres reder hoppende fra
tue til tue. De voksne viber for-
søgte at skræmme mig væk og
fløj næsten ind i håret på mig,
men jeg har aldrig fundet en
eneste rede.

Før min far holdt op som bom-
mand, havde han købt en grund
ved siden af møllen. Min far
havde her sine bistader. Han var
en dygtig biavler og tog mange
præmier hjem på sine 40 stader.
Honningen smagte helt speciett
godt på grund af den fine nektar
fra engens blomsterflor. Folk
kom langvejs fra og købte hans
fine honning. Han byggede og-
så drivhus og dyrkede vindruer
af sorten Frankenthal. Også her
var han en dygtig mand.

Rørskæret på Gentofte sø var
en ressource, han havde forpag-
tet. Om vinteren høstedes de fi-
ne lange rør, som på jernbane-
vogne blev sendt til bl. a. Fyn.

Bomhusets skæbne

Da bomhuset blev eksproprieret
og nedrevet, byggede min mor
(min far døde i 1937) det hus,
som vi i dag bor i. Jeg bor såle-
des på Lyngbyvejen næsten
overfor, hvor jeg boede som
barn. Vi er blevet eksproprieret
flere gange i takt med vejudvi-
delserne. Hver gang vi har fået
en forhave op at stå, har amtet
igen taget en bid.

Din lokale
E jendomsmægler

Skal boligen sælges,
så tal med os!

Vi udarbejder

et salgsbudget, og

rådgiver helt uforpligtende.

gr atis

Ivan Peter

Br ich & Wør mer
39 68 33 30

www.brich-wormer.dk

www.vangede.dk

Statsaut. ejendomsmgl. & valuarer

Vangede Bygade 114
2820 Gentofte

Nu lokalt i Vangede på 10. år!

30

udlejning

Stort udvalg bl.a.

Ring for tilbud

Åbningstider

Anlægsarbejde:
(udført af prof. anlægsgartner).

Sten og fliser, alt i hegn,
renovering af haver.

Havefræsning, beskæring
og træfældning, topkapning.

Pælebord, sømpistol,
brændekløver, kompressor,

havefræser, kædesav,
tapetafdamper, m.m.

v/Torben Klausen
Stolpegårdsvej 17

2820 Gentofte
26 17 15 47

mandag-fredag 16.00-18.00
lørdag 8.00-13.00
søndag 8.00-12.00

T K.
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Café Rif

Leje af Caf é kr. 0,-Leje af Caf é kr. 0,-*

Hold Jeres f est hos os
· Fødselsdage
· K lassef ester
· Recept ioner

R
Café Rif

Vangede B ygade 45 · 2820 Gent of t e
T l f . 39 65 35 85 · w w w.cafer i f .dk

Vi k larerVi k larer

· Mad
· Dr ikkevare
· B orddækning/ pynt
· Rengør ing

*alle af tener undtagen f redag
min. 25 max . 50 per soner

Åbningst ider
Mandag-tor sdag 11.00 - 22.00
F redag 11.00 - 24.00
Lørdag 10.00 - 24.00
Søndag 10.00 - 17.00

Gentoftegade 33 · Tlf. 39 65 02 01

Byt til nyt
Se i bunden af dit

smykkeskrin efter

gamle 14 karat

guldsmykker, som

du ikke bruger

eller som er i

stykker, så har du

begyndelsen til en

ny guldkæde.

Kom ind i butiken

og få en vurde-

ring, hvis du f.eks.

kommer med

42 gr. 14 karat

guld, kan du få et

anker-armbånd for

normalpris 6.793,-

1.935,-

Apoteket informerer om prævention
Kondomet er en af de ældste
metoder til at undgå uønsket
graviditet.

Og det er den eneste metode
der beskytter mod seksuelt
overførbare sygdomme. Kondo-
met beskytter ikke kun mod
HIV, men også mod klamydia,
herpes, kønsvorter, leverbetæn-
delse, gonoré og syfilis.

Men til trods for de åbenlyse
fordele er der mange unge og
voksne med skiftende partnere,
der ikke ønsker at anvende et
kondom.

Fordomme og myter går ofte
på kondomernes manglende
sikkerhed, at kvaliteten er for
dårlig, at det springer, eller at
det glider af i utide og at det er
besværligt at bruge.

Der er også nogen, der mener,
at det nedsætter følsomheden.
Det sidste kan ikke udelukkes,

men det første er og bliver my-
ter, hvis kondomet anvendes
korrekt.

Hvis du bruger kondomet rig-
tigt og hver gang, er der op til
97% sikkerhed for, at det ikke
går i stykker.

Er uheldet ude, springer kon-
domet, eller glider det af i utide,
er der hjælp at hente i form af
nødprævention, som kan købes
i håndkøb på apoteket. Behand-
lingen bør startes hurtigst mu-
ligt efter samlejet, helst inden
12 timer og allersenest inden 72
timer (3 døgn). Jo hurtigere ef-
ter samlejet, jo sikrere effekt.

Men husk det er kun en nød-
løsning, der aldrig må erstatte
almindelig prævention.

Kom ind på apoteket og få
rådgivning.

Vangede apoteksudsalg
Helle Arvid Thomasen

Et stort og spændende
forfatterskab!

Onsdag den 5. marts havde Lo-
kalhistorisk Forening for Gen-
tofte arrangeret en foredragsaf-
ten om Vangedes digter Dan
Turèell i Bakkegårdsskolens
aula. Det blev en dejlig aften der
samlede ca. 100 tilhørere til As-
ger Schnacks medrivende og un-
derholdende foredrag. Det lyk-
kedes foredragsholderen at
komme rundt i Dan Turèells sto-
re forfatterskab, der tæller over
100 titler, udgivet på mange for-
lag samt fremstillet på forskellig
vis. (Derfor er mange titler i en
elendig forfatning og svære at få
fat på). Der ud over har han skre-

vet mange kronikker til Politi-
ken, Jyllands Posten og Bergens
Tidende m.m. Jeg har talt med
Vangede Bibliotek og de har he-
le 53 titler til udlån, men vil nu
prøve at få samlet hele forfatter-
skabet på Vangede Bibliotek.
Det bliver svært at få læst dem
alle – i bogen: “Just a Gigolo”,
findes en litteraturliste, med bø-
ger af og om Dan Turèell. Så ba-
re se at komme i gang – måske
lykkes det på et tidspunkt. Der
har rigtig været gang i den når
Onkel Danny sad ved tastaturet.
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Kunst i Vangede
Fra 10.5 til 9.6 udstiller Ivar
Nørregaard-Jensen på Vange-
de Filialbibliotek med sine ski-
fer- og eternitbilleder. Udstil-
lingens brochure fåes ved
skranken på biblioteket.

Ivar Nørregaard-Jensen er
grafisk designer og maler
ellers acryl-malerier 122x122,
men har nu arbejdet med
materialet skifer det sidste års
tid. Billederne er variationer
over erindringer af sammen-
sætningen natur/kultur, og
skitserer blandt andet naturens
magt i kulturens ramme.
Orden i kaos, naturen på kul-
turens præmisser, eller
omvendt?

Billederne har før været
udstillet på Short Cut på
Tagensvej. Billederne kan

nydes på biblioteket, og de kan
købes ved henvendelse hos
Ivar Nørregaard-Jensen,
Vangede Bygade 114, eller på
tlf: 39 68 39 77.

www.mobildiskotek-extreme.dk
DJ Andersen • DJ Ebskov24 41 27 75 28 43 29 48

Mobil Diskotek

Mindeord af Rita Engbirk

Vangedes Ditte
Edith Petersen døde
den 6. marts, 84 år.
Min mand og jeg og vores 1-
årige datter, Kirsten, flyttede
til Vangede i august 1953.

En af de første Vangedenitter
vi mødte, var Ditte. Hun var
ude at samle ind til den nye
kirke. Det blev optakten til et
fællesskab og venskab, som
varede så længe hun levede.
Hun var udstyret med den
sjældne egenskab at få folk til
at føle sig godt tilpas, hvor hun
var.

Hendes største berøringsfla-
der var kirken og menigheden,
hvor hun, lige fra den lille
gamle kirkes tid til hendes sid-
ste dag, var optaget af at tage
hånd om sykredsen i kirken.
Det blev til et halvt århundre-
de, hvor Ditte var det betyd-
ningsfulde omdrejningspunkt
i mange af kirkens aktiviteter.
Hun spredte godt humør, blev
aldrig for gammel til løjer.
Hun kunne fnise som en te-
en-ager og spidde det bizarre
med sin tørre form for humor.

Hendes mand, Elith Petersen,
kaldet “Petter”, måtte efter en
blodprop i 1993, flytte på ple-
jehjemmet Egebjerg. På en
måde kom Ditte også på Ege-
bjerg – men som en glad og in-
spirerende besøgende – hver
dag; hun tog gerne en tørn
med, hvor hun kunne se, det
trængtes. Hun kunne både un-
derholde  –  synge  en  sang  –
komme med sjove hatte og
meget mere. Ikke så mærke-
ligt, at man gav hende tilnav-
net “Egebjergs billigste med-

arbejder”. Selv sagde hun, at
hendes lyse sind og kristne
livssyn var hendes styrke.

I 1997 fejrede Ditte og Petter
deres diamantbryllup på Ege-
bjerg, det blev en festlig dag,
hvor familien og den store
vennekreds samledes om dem.

Ditte var en stærk og modig
karakter, som også ejede den
respektløshed, der en gang
imellem skal til. Følte hun, at
hun havde ret i sine synspunk-
ter, sparede hun ikke på ord-
strømmen – ingen tvivlede på
hendes gode vilje. Hun me-
strede den kunst at normalise-
re begivenheder, der truede
med at skride ud i absurditeter.
Hun var den, der kunne kriti-
sere uden at såre, råbe op uden
at være grov – og ikke mindst,
hun kunne rose, så man følte
sig som en lykkens pamfilius i
dagevis.

Min sidste aften med Ditte
var den 1. marts, hvor vi så fil-
men: “Små Ulykker” i Gentof-
te Kino. Den vil jeg aldrig
glemme, for fem dage senere
kunne Dittes hjerte ikke mere.
Dittes liv gik ud som et lys –
det havde brændt for alt det
gode i livet – det havde lyst for
hendes kære og nære familie,
sønnen, oberstløjtnant Carsten
Bundgaard, hans kone Agneta
Bundgaard og deres to børn,
Daniel og Anja – og os alle.
Jeg skrev i min dagbog den 6.
marts om aftenen: “Ditte døde
i dag til morgen – hele Vange-
des Ditte.”
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Vangede Apoteksudsalg
Vangede Bygade 77

2820 Gentofte
39 65 46 00

Besøg vores hjemmeside: www.gentofte-apotek.dk
... eller send os en mail: vangede@apoteksudsalg.inbox.as
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Alt i fineste rens & pres

Skind & pelsrens
samt opbevaring

Gardin – Dynevask

Kom med
5 stk tøj betal for 4

Kig ind
Altid et godt tilbud

Færdigrens & pres fra dag til dag

Møbelbetræk &
tæpper

Vangedevej 137
2830 Gentofte
tlf. 39 67 08 47

DERES
LOKALE

RENSERI

Kvantumrabat

Bemærk ekstra service

COMET RENS

Det billigste stk. tøj er gratis

20%

SILHOUET

39 65 60 64

VANGEDE BYGADE 114
2820 GENTOFTE

BELAVANCE
Make-up Look
forår/sommer
2002 supplerer den
aktuelle mode, til en
perfekt enhed.

Vi viser dig,
hvordan!

Kom ind og hør
Se omtale side 2

MAKE-UP

LOOK

Bekæmp lusene
Vi har nu fornøjelsen af at præ-
sentere et 100% naturligt luse-
middel. QUIT NITS’ er baseret
på naturlige olier fra Australiens
vilde blomster, som man gen-
nem intensiv forskning har fun-
det frem til er 100% effektivt.

Serien indeholder kun 2 pro-
dukter en naturlig olie når man
har lus og en forebyggende
spray. Ingen af produkterne in-
deholder pesticider eller kemi-
ske hjælpestoffer og er derfor en
mild og behagelig måde at be-
kæmpe de uønskede lus på.

Serien kan anvendes af alle
også gravide og ammende, samt
dem med hår og hudproblemer.
Silhouet · Vangede Bygade 114

2820 Gentofte · 39 65 60 64

Bridge – en stor succes, som ældre-aktivitet

I de senere år er bridge blevet en
stor aktivitet hos ældre. Alene i
Ældre Sagen er er 220 deltager,
der spiller ugentlig. Og Charlot-
teklubben har 32 par i gang i
ugens løb. Spillet er bl.a. godt
som hjernegymnastik, men har
også en stor social rolle for man-
ge. Her er en rigtig god lejlighed
til at møde andre ældre med
samme interesse. Her knyttes
mange venskaber, der holder he-
le livet. Mange er lidt bange for
ikke at slå til, men som i så man-
ge andre aktiviteter, skal man
selvfølgelig lære at tabe, før
man bliver en dreven spiller. Og
der er absolut ingen grund til at
være bange, for alle er forståen-
de overfor begynderen og lærer

gerne lidt fra sig. Ældre Sagen
starter en ny sæson den 1. sep-
tember, så er man interesseret,
så ring til Tove Kilund på 39 69
44 82 og hør om der er plads. El-
ler måske var det en idé at starte
som substitut og på den måde
knytte bekendtskaber. Charlot-
teklubben spiller hver tirsdag og
fredag hele året, bortset fra kon-
torets sommerlukning i perio-
den 6.-28. juli. Ring til 39 68 03
41 og hør om der er plads. Også
her er der brug for substitutter.

Begge organisationer har
mange andre arrangementer, så
der er virkelig mange mulighe-
der for at få en hobby eller stifte
nye bekendtskaber.

Henning Bonde

Sommerferie: kort hvi-
leperiode, som giver folk
anledning til at komme til
kræfter igen efter bekymn-
ringerne med at skaffe
penge til den.

Dublin Opinion
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VANGEDE BYCENTRUM

VI ER MEDLEM AF

Det lokale indkøbscenter

Mød os også på internettet www.vangede.dk

1) A.A.Cykler Nøgler Sko Service

2) Vangede Avis

4) Brdr.Torp Glarmester

6) Diligencen

7) Danni Sko

8) Danske Bank

11) Freilev FarveTapet Isenkram

12) NM Autoservice

15) Kontakten, El-service

16) Matas

18) Pariser Salonen3) Brogårdens Ismejeri

13) Pølsevognen iVangede City

17) Netto

Åben alle dage Tlf.

Tlf. 39 65 34 34

Tlf. 39 65 74 41

Tlf. 39 65 17 20

Tlf. 39 65 35 85

Tlf. 39 68 01 78

Tlf. 39 65 53 63

Tlf. 39 75 09 80

Tlf. 39 65 09 65

Tlf. 39 76 12 92

Tlf. 39 65 10 26

Tlf. 39 65 79 80

Tlf. 39 65 47 60

Tlf. 39 65 33 22

39 65 34 76

Tlf. 39 65 34 00

Tlf. 39 65 60 64

Tlf. 39 68 05 38

Tlf. 39 65 31 38

Tlf. 39 65 46 00

Tlf. 39 65 38 47

Tlf. 39 68 33 30

Tlf. 39 65 12 22

Tlf. 39 65 78 91

Tlf. 39 65 57 41

Åben alle dage

Tlf. 39 69 13 95

Tlf. 39 67 75 05

Tlf. 39 67 54 73

Tlf. 70 10 20 19

Tlf. 39 67 58 18

Tlf. 39 67 10 72

Tlf. 39 76 00 77

Tlf. 39 65 31 07

Tlf. 39 65 02 12

39 65 71 35 39 65 83 13

Tlf. 39 65 70 76

Tlf. 39 65 39 65

T

5) Café Rif

9) MexicoTakeAway delivery

10) Kirken,Vangede kirke

22) Skjold Burne

23) Silhouet

24) Super Brugsen

25) Sweetie Mode

26) Vangede Apoteksudsalg

27) Vangede Bibliotek

30) Ejend.mæg., Brich & Wørmer

31) Villabyernes Grill

32) Wienersalonen

33) Floristen

34) Grønkålen

35) Fakta

36) Munkekiosken

37) Vangede Slagteren

38) Munketorvets Frugt og Grønt

39) Nybolig

40) Dennigs konditori

41) Munkegrillen

42) Nymose Dyreklinik Døgnvagt

43) Danseskolen, Eka dans

44) La Spezia Pizza & Grill

45) Totten Tine / Anette

47) Memo’s Pizza-Pasta & Grill

48) Murer &VVS Kjeld Hansen

50) Comet rens*

*

lf. 39 67 08 47

Velkommen til de nye medlemmer* nr. 34 og 35
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Gentoftegade 66 · 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 08 37

3 stk. Konica
200-24

filmtilbud

FOTOKÆDEN

Telefonkort til

Orange · Telia
Sonofon · tdc
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B L IK K E NS L AGE R FIR MA

39 65 87 66
39 65 21 27
Fax 39 65 52 15

Kontor & værksted
Mesterlodden 30

A/S

Ejnar Schüsler

Snedker- og tømrerfirma

v /Larsen & Schiøtz
Mesterlodden 6

39 64 23 45

39 65 25 11

Reparation & vedl igeholdelse
Special itet

Showroom

Inventar &
håndbygget køkkener

Ordrup Jagtvej 8
m/køkken og inventar

Ejnar Schüsler

Gentofte Badminton Klub har i
forgangne weekend slået Stilling
IF’s gamle Guinness rekord på
antal slag over nettet uafbrudt i
24 timer.

Forsøget blev afviklet efter
samme retningslinier som den
tidligere rekordholder, idet 2
spillere var på banen ad gangen
og blev udskiftet hvert 10. mi-

nut uafbrudt i 24 timer. Den
gamle rekord lød på 144.516
slag. Men GBK slog 10.617 fle-
re slag totalt og nåede op på ialt
155.133 slag, svarende til 1,8
slag per sekund. 58 ungdoms-
spillere med hjælp fra et par se-
niorspillere, stod for bedriften.

GBK slår
Guinness Rekord

Teamlederne Karsten Bjerring og
Kasper Petersen ved rekordtavlen.
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