
Vangede frit
I Danmark blev det i år fejret,
at det var 70 år siden at krigen
sluttede. Vi har været i vores
arkiver og fundet beretninger
frem om besættelsestiden i
Vangede. Nogen har været
gemt i over ti år, men nu vil vi
være med til at markere de 70
år ved at fortælle, hvordan kri-
gen påvirkede borgerne i Van-
gede. Glæd dig til en masse go-
de beretninger. Skulle du få
lyst til at fortælle om dine egne
oplevelser, hører vi meget ger-
ne fra dig – husk at vi også me-
get gerne vil låne dine billeder.

Vores hverdagskampe
For ca. et år siden blev vi sat i
udsigt, at der i Vangede ville
blive lavet et projekt, der skulle
få personer på 55 år og opefter
til at bevæge dig mere i hver-
dagen. Vi har deltaget i flere
møder; undervejs blev vi præ-
senteret for en masse spæn-
dende muligheder, og mange
Vangedeborger har bidraget
med idéer og forslag. Derefter
blev materialet overgivet til et
professionelt eventfirma, som
skulle sammensætte den mest
optimale løsning.

Nu er vi så endt med nogle
sten og bænke på toppen af vo-
res plæne. Det ser jo flot ud, og
umiddelbart pynter det på om-
rådet; men udover at ligge i ve-
jen for diverse arrangementer,
har vi svært ved at se, hvordan
denne stenkonstellation skal få
dem, der ikke dyrker aktiv mo-
tion, til lige at bevæge sig lidt
ekstra. Vi har også fået farvede
felter og lys i stien bag Char-
lotteklubben, fint med lys på
denne mørke sti, men det vir-
ker besynderligt at lave disse
tiltag på en sti, som så tydelig
trænger til vedligeholdelse el-
ler udskiftning.

Vi kan jo bare vælge at være
glade for at have fået noget
pænt at se på, og der er da også
en del, der er glade for at sidde
på de planker, der skulle lokke
de 55+ til lidt balancegang,
men vi vil hellere have noget,
der lever op til idéoplægget.
Husk, at alle er velkomne på
Vangedes Venners ugentlig gå-
tur, hvor vi får en times bevæ-
gelse samt hyggelig snak.

I ønskes en god og
aktiv sommer

Allan og Susanne

Sommer 2015
83. nummer · 22. årgang

Krig og kærlighed

Vangede Avis udgives af Trykkeren.dk

i samarbejde med Vangede Bycentrum.

Sats og tryk: Trykkeren.dk

Journalist Trine Sofie Kjeldahl

Redaktør Allan Andersen

Deadlinie til efterårets avis er den 8. august 2015

Læs denne gang om
Krig og fred • Dramatik

Annette og Preben fra Vangede •
Da freden kom • Det sker i Vangede

... og meget mere

Sankt Hans
i Nymosen

23. juni

Fest- og
Kulturdage
se side 3
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v/Eydbjørn Løvendahl-Rasmussen
Fuglegårdsvej 45 · Tlf. 39 75 14 25

Tilskud fra sygesikringen og “danmark”

Behandling og genoptræning
af muskler, led .

• Idrætsskader
• Rygtræning
• Knæoptræningshold
• Nakke-skulderhold
• Sclerose- og ældrehold.

og ryg

www.fuglegaardsvejfysioterapi.dk

Fuglegårdsvej Fysioterapi

Bank Mikkelsens Vej rykker
ind på Vangede Bibliotek
Vil du gerne vide mere om mo-
derniserings- og udbygningspro-
jektet for bo- og dagtilbud, de so-
ciale institutioner og de almene
familieboliger på Bank Mikkel-
sens Vej, så kig forbi Vangede
Bibliotek. Fra midten af juni til
og med august vil vinderprojek-
tet, som Tegnestuen Vandkun-
sten sammen med Wissenberg og
PK3 står bag, blive udstillet. Du
vil også kunne finde information
om den fremadrettede proces og
de næste skridt i det store pro-
jekt. Læs også mere på
www.detgodeliv.gentofte.dk

Din pose med negativer?

Nogle mapper med negativer er
blevet efterladt i Café Caféen.
Er du ejeren, der måske har
glemt dem, eller har du ønsket at
aflevere negativerne til Vangede
Avis. Vi tager meget gerne imod
negativerne, som vi så vil over-
bringe kommunens lokalhistori-
ske arkiv; men vi må lige vide,
om det har været hensigten, og
hvem billederne kommer fra.

Hjælps os med at finde den
rette sammenhæng, kontakt
Vangede Avis redaktion på 39
65 74 41 (kl. 10-16) eller pr.
mail avisen@vangede.dk

Hvad har du i dine gemmer?

Vi vil gerne høre om ting i dine
gemmer, som kan få tankerne på
nostalgisk vandring. Vi er f.eks.
på Facebook stødt på én, som
fandt en gammel indkøbspose
fra VIME, som hans mor handle-
de i på Snogegårdsvej 3. Det er
helt utroligt, hvad det har frem-
bragt af minder. Eller hvad siger
I til en cowboyvest, som blev
brugt af knallertrockerne fra
Vangede, den dukkede også op
på Facebook. Her kom vi også
langt omkring bl.a. en masse for-
tællingerne om ungdomsklub-
ben under Mosegårdsskolen.

Husk! Smid ikke billeder, ne-
gativer og andet historisk mate-
riale ud, når du rydder op. Over-
giv det til os eller Lokalhisto-
risk Arkiv, så bliver det delt med
avisens læsere og gemt til efter-
tiden. Hvis du gerne vil beholde
det, så lad os låne det.

Frisør Koca

Man. 9.00-17.00
Lør. lukket
-fre.

v/ Güner Koca
Brogårdsvej 102

Tlf. 39 65 34 76Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33, 2820 Gentofte

www.smedevaerksted.dk

Artikler og annoncer afleveres eller sendes til: Vangede Avis, Snogegårdsvej 49, 2820
Gentofte. Tlf. 39 65 74 41. Meget gerne pr. email: avisen@vangede.dk. Optagne artik-
ler og indlæg dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Der tages forbehold for
trykfejl, ligesom vi ikke påtager os noget ansvar for følgevirkning af evt. trykfejl.

Gentofteløbet

GIK (Gentofte Idræts Klub) har
netop sammen med hovedspon-
sor Danske Bank Område Gen-
tofte afholdt et nystartet løb –
Gentofteløbet, som er et fami-

lieløb med 1 km og 5 km distan-
cer.

Det er GIK, som arrangerer
det nye familieløb i Gentofte.
Danske Bank er interesseret i at
være lokalt forankret og beslut-
tede hurtigt, at de ville være
med og vi gik i gang med opga-
vefordeling og meget mere.

Danske Bank havde, som et
lille ekstra oplevelse til børnene
arrangeret, at Pondus kom og
løb med på 1 km ruten. Samlet
deltog ca. 150 løbere og heraf
11 Danske Bank kolleger med
familier.

Det sker i Vangede

Faste aktiviteter
Hver fredag kl. 14-16 Bogsnak
Jesper Dalhoff fra Vangedes Venners Biblioteksgruppe læser højt
af udvalgte forfattere. Der er rig mulighed for at tale med om tek-
sten. Vangede Bibliotek.

Hver lørdag kl 11-12 Gåtur
Vi mødes ved Café Caféen og går i Vangedes grønne områder.

Juni
13. kl. 12-14 Turnering i havespil
Kom og vær med, når Vangede Bibliotek skyder gang i have-
spilsturnering. Er du en ørn til kroket eller en haj til stangtennis –
eller kan du bare godt kan lide at lege udenfor i det gode vejr.

Bibliotekets personale vil give dig kamp til stregen. De tre bed-
ste belønnes med medaljer. Til resten vil der være en lille trøste-
præmie. For alle. Ingen tilmelding. Der aflyses ved dårligt vejr.

19.-20. Fest- og Kulturdage
Se programmet på side 3

23. Sankt Hansbål i Nymosen (se program på vangede.dk)
Vangedes traditionsrige bål, med masser af hygge – og selvfølge-
lig båltalen og afsyngning af Midsommervisen.

August
28.-29. Høstloppemarked

September
5. Vangede Festival Foreningernes dag med boder i hele bygaden

Se flere aktiviteter på www.vangede.dk
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2015Fest- og Kulturdage

Torsdag 18. juni
Kl. 16:30-17:30  Vilde planter · Nymosen/indg. v. kirken
Kl. 19.30-21:30 koncert med Fanar Ghalis Ensemble

· Netværkshuset

Lørdag 20. juni
Kl. 12:00 Mosegårdstræf · Alfabet Turèll Skulpturen
Kl. 13:00 Rocky Mountains · Scenen
Kl. 13:45 JdM præsenterer det nye Sir Henry and his Butlers
Kl. 14:45 Pause hvor Jørgen de Mylius vender plader · Scenen
Kl. 15:15 Sir Henry and his Butlers · Scenen

Vangede Bibliotek

Netværkshuset

Scenen

Nymosehave

Vangede Kirke

Vangede Bygade 45

Ericavej 149

Vangede Bygade bag Charlotteklubben

Stolpehøj 150

Vangedevej 50

Program

Arrangeret af Vangedes Venner, Netværkshuset,
Charlotteklubben Vangede Kirke og Idé-Huset i
samarbejde med Gentofte Kommune og
Vangede Bycentrum           se www.vangede.dk

Fredag 19. juni
Kl. 18:30 Skovser Trione · Vangede Bibliotekshave Back to the Roots

Konferencier
Kom til en forrygende eftermiddag
med glad 60’ermusik, styret af
vores alles popleksikon

Jørgen de Mylius

Mosegårdstræf Det årlige træf for tidligere elever
og lærere på Mosegårdsskolen, vi mødes ved den
grønne bænk på Dan Turèlls Plads. Sæt gamle
klassekammerater i stævne, og mød op med en
madkurv, en sodavand eller hvad du nu har lyst til.

Vangede
Skovsertrioen spiller op

med traditionel jazz og
evergreens.

Legendariske
med ny

besætning.

Sir Henry
and His Butlers

Take the A-train
Glad og dansevenlig jazz
med masser af evergreens.

New Orleans

Anders Koppel og Benjamin Koppel
Far og søn, Anders Koppel på hammondorgel
og Benjamin Koppel på saxofon. Tilrettelagt
af kirkens organist Henrik Bo Hansen.

Fanar Ghali Ensemple
Kom med på en musikalsk
rejse gennem orientens
forskellige musikgenrer med
et team af danske musikere.

Rocky Mountains
Stjernerne fra 60’erne er
gendannet.

Søndag 21. juni
Kl. 14:30-16:00 Take the A-train · Aulaen på Nymosehave
Kl. 15-16 Anders og Benjamin Koppel · Vangede Kirke
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Krig og fred i Vangede
Bendt er søn af kirketjeneren i den gamle Vangede Kirke. Han er derfor født og opvokset i det
hus, der nu rummer Charlotteklubben. Vi får tit en historie fra det gamle Vangede, når vi mø-
der Bendt i Bygaden.

Af Bendt Goltz Knudsen
Jeg var ti år da krigen startede, og
jeg gik på Bakkegårdsskolen.
Skolen fortsatte, men nogle elever
blev flyttet til Tjørnegårdsskolen;
jeg kan ikke huske hvorfor.

Eleverne på skolen var godt
klar over, at skoleinspektørens
sympatier lå hos besættelses-
magten. De der prøveposeluk-
kere, med rund plade og to ben,
der kunne bøjes ud til siden,
dem var der nogen der malede
røde, hvide og blå (Royal Air
Force-logo) og solgte dem til de
andre elever, så dem gik vi alle
sammen med i knaphulet. En
morgen med 800 børn i aulaen,
sagde inspekøren at fra og med i
dag ville han ikke se dem mere.

Men så lavde de istedet pins
med hagekors på, og så gik alle
med dem, men de blev ikke for-
budt! Den dag da krigen holdt
op, stod der 500 børn og spytte-
de på ham – man kunne ikke
finde et sted på ham, der ikke
var overspyttet.

Vi havde også kalotter med
RAF. En dag ledte jeg efter min

sammen med min mor, og jeg
kiggede i alle skuffer. Vi kunne
ikke finde den – pludselig sagde
min mor: “Bendt, du har den
på.”

Da jeg sluttede skolen kunne
jeg ikke få en lærerplads, pga.
krigen, men jeg havde forskelli-
ge jobs, bl.a. som piccolo hos
Beauvais, som også lavede mad
til tyske flygtninge. Det var
hvidkålssuppe, men der var ikke
meget kød i. De kom med store
tankbiler og kørte ud til flygnin-
gelejrene, bl.a. i Gentofte Bad-
mintons haller ved Stadion.

Jeg husker frikorps Danmark
holdt møde nede i kælderen un-
der Vangede Kro (på Mose-
gårdsvej). Nogle Vangedebøller
ødelagde hegnet på hjørnet af
vedbommen og Vangede Byga-
de, som de så brugte til at gen-
nembanke dem, når de kom fra
mødet. Jeg synes det var spæn-
dende, men min far sagde, at jeg
skulle blive hjemme.

Vi mærkede ikke meget til ty-
skerne udover SS-erne, der kør-
te gennem byen. Og oppe på
Lyngbyvejen kørte de tit i mili-
tærkøretøjer.

I skolen lærte vi, at ved luftan-
greb skulle vi smide os på jor-
den med en blyant i munden.
Jeg havde job hos rullemanden,
hvor jeg bl.a. kørte ude med
støvsugere på en longjohn. En
dag hvor jeg kørte i Jægersborg
kom engelske flyvere flyvende
tæt over hovedet på mig. Så jeg
lod støvsuger og longjohn falde

og kastede mig ned, som jeg
havde lært. Så jeg lå i en grøft i
Jægersborg, mens de bombede
Shell-huset!

Den 4. maj var vi nogle dren-
ge, der var over på marken, der
hvor Fakta er i dag. Dem, der
boede på hjørnet af Vesterbyvej
og Stolpegårdsvej – både mand
og kone, kom og sagde, at de
mente, at vi skulle se at komme
hjem, for de havde lige sagt i ra-
dioen, at krigen var slut. Da jeg
kom hjem, hørte jeg det også i
radioen.

Jeg husker at frihedskæmper-
ne kom og bankede på den 4.
maj. De ville have de våben, der
lå over i kirkekælderen. Jeg
hentede min far, og selvom min
far sagde, at der ikke var nogen
våben, så insisterede de, og vi
gik sammen der over. Der var jo

ikke nogle, for de havde taget
fejl af Dyssegårdskirken.

Ved befrielsen husker jeg, at
de råbte og skreg i gaden. Over i
Gentofte Vænge boede en sort-
børshandler, som de spyttede
på. Så var der også nogle ‘løse
damer’ – de havde det heller ik-
ke for godt.

Dagen efter stak vi af og tog
sporvognen ind til København
for at se på festlighederne.

Nogen gange var det Bendt,
der klarede Kirkens ringning.

Bendts søsters navnemærke

støtter Vangedes Venner

Vangede
Køreskole
Den korteste vej
til dit kørekort

Frugtparken 26 · 2820 Gentofte

www.vangedekoreskole.dk

Vi følger op på vores undervisning
med en gratis opfølgningstime

Se mere og priser på

Jeg støtter GVI

Frivillig-job

Vangede Venners sponsorer

Dan Turèll-arrangementer
Hvis Dan Turèll lige er det du
brænder for og hvis du har lyst
til at være med til planlægning
af diverse Dan Turèll arrange-
menter, så send en mail til
vangedesvenner@gmail.com

Cafémedarbejder i
Café Caféen
Tag f.eks. en vagt hver uge el-
ler kom på tilkaldelisten og så
træde til når det brænder på.
Besøg Caféen og få et ansøg-
ningskema eller send en mail
til
vvcafeen@gmail.com

Revy
Vil du være med til at lave en
amatørrevy og opføre den her i
Vangede.

Vi er en lille gruppe, som har
rigelig plads til flere, der har
lyst til at prøve kræfter med
lidt amatøroptræden. Ud over
skuespillere skal der også bru-
ges folk til at lave kuliser, lys,
lyd osv. og gerne flere tekst-
forfattere og også gerne en in-
struktør.

Kirsten Ankerstjerne er
tovholder på projektet, du kan
skrive til hende på
vvteater@gmail.com

Har du lyst til at indgå i nye
fællesskaber, så har du mu-
ligheden i Vangedes Venner
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Dramatik i Vangede
Af Karlo Kryger
Vi skriver 1944. Landet er uden
politi. Uden varsel havde de ty-
ske besættelsestropper den 19.
september, under en falsk luft-
alarm, indfanget ca. 2000 mand
af det danske politikorps, og
sendt dem som fanger til Tysk-
land stuvet sammen i overfyldte
kreaturvogne. Målet var kon-
centrationslejren Buchenwald,
hvor de bl.a. måtte udføre slave-
arbejde i de nærliggende saltmi-
ner, som lå i en dybde af 800 m
under jorden.

Resten af politikorpset måtte
gå under jorden og levede indtil
befrielsesdagen som jaget vildt
i frygt for at lide samme skæbne
som de 2000 af deres kolleger,
der var sendt til koncentrations-
lejrene.

Af disse sidste omkom 61 af
sult, kulde og mishandling, me-
dens en stor del af resten kom
hjem efter befrielsen den 5. maj
med svære skrammer på legeme
og sjæl.

Da politiet var væk, stod det
danske samfund i en hidtil
ukendt situation af retsløshed,
og resultatet var da også en be-
tydelig stigning i antallet af for-
brydelser, som samtidig blev
mere voldsomme og åbenlyse.
Det blev således hurtigt åben-
bart, at et samfund uden en ud-
øvende magt – et politi – hurtigt
ville komme i en uholdbar situ-
ation.

På justitsministeriets foran-
ledning blev der derfor landet
over oprettet såkaldte vagtværn.
I Gentofte skete det på et kom-
munalbestyrelsesmøde allerede
den 30. september, hvor man,
efter en kontakt til Frihedsrådet,
vedtog at oprette et lønnet vagt-
værn på ialt omkring 100 perso-
ner, hvor de ansvarlige og le-
dende funktioner blev bestridt
af tidligere medlemmer af den
daværende militære officiant-
gruppe. Med en kærne af loyale
kommunalt ansatte og ansvarli-
ge borgere tilstræbte dette vagt-
værn at udføre de mest påtræn-
gende politimæssige opgaver,
for herved at give kommunens
borgere i hvert fald et minimum
beskyttelse i en ellers lovløs tid,
hvor asociale elementer forsøg-
te at udnytte situationen.

Dette korps fik base i villa
Adelaide i Ordrup. Som en re-
serve og støtte for dette vagt-
værn blev der af vagtstyrken på
brandstationen dannet et udryk-
ningshold, der gentagne gange
rykkede ud til mere eller mindre
alvorlige situationer, hvor folk
var truet eller i hvert følte sig
truede.

Disse udrykninger forløb stort
set uden særlig dramatik, indtil
man en dag blev kaldt ud til om-
rådet omkrig Sønderengen,
hvor der var “en del skyderi”,
som alarmen lød på. Da udryk-
ningen kom frem, viste det sig
at tysk politi, sammen med
medlemmer af hippokorpset
havde været i ildkamp med nog-
le modstandsfolk. Disse var
imidlertid forsvundet, og da
herrefolkets repræsentanter ik-
ke havde haft held med at fange
dem, var de ubevæbnede brand-
mænd lettere ofre. De blev holdt
tilbage og deres køretøj konfi-
skeret. Samtidig fik de en yderst
kontant ordre om at holde næ-
sen væk fra den form for udryk-
ninger.

Næste dag tilgik samme ordre
brandvæsenet med utilslørede
trusler om alvorlige repressali-
er, hvis man fortsatte med den-
ne samfundsnyttige aktivitet.
Da der i forvejen havde der væ-
ret et par tyske eftersøgninger
på stationen, tog man denne ty-
ske trusel yderst alvorligt, og
det blev enden på brandmænde-
nes funktion som vagtværn.

Først efter krigen dukkede det
konfiskerede køretøj op igen.
Det havde i sortmalet tilstand
fungeret som udrykningskøre-
tøj for en af tyskernes morder-
patruljer under resten af krigen.

Brandøvelse 1944. Foto Lokal-
historisk Arkiv i Gentofte

Sundhed for Seniorer

GENTOFTE KOMMUNE

TRANEHAVEN

Forebyggelsesafdelingen på Tranehaven

Program for 2015

Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund

Tranehaven

Hent programmet hos

bl.a. Tranehaven, Kommuneservice,
Bibliotekerne og Apotekerne

Sundhed for Seniorer
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Annette og Preben
Af Trine Sofie Kjeldal – Foto privateje
Preben og Annette, som har
holdt sammen i 47 år, er begge
opvokset i Vangede og bor nu i
en smuk rødstensvilla på Erica-
vej.

Villaen er velholdt og en ople-
velse af ro og overskud er det
første indtryk, men sådan har
det ikke altid været for familien.
De har flyttet rundt mange gan-
ge og skiftet job mindst lige så
mange gange, indtil de en dag
besluttede at slå sig til ro i deres
barndomsby, Vangede.

Prebens arbejdslivet har været
præget af biler, og som autome-
kanikerlærling, værkfører og
selvstændig automekaniker har
han reparerede tusindvis af biler
for et ukendt antal bilfirmaer.

“Jeg kan reparere alle bilmær-
ker”, fortæller Preben og hertil
kan nok også tilføjes camping-
vogne, for familien har selv en
campingvogn. Den og bilen bli-
ver efterset inden de ruller på
ferie sydover.

Ved hans side sidder hans ko-
ne Annette – som møder én med
milde øjne og et venligt smil.

“Jeg ser frem til, at jeg snart
kan gå på pension”, betror hun
mig, men forinden skal sønnens
30 års fødselsdag fejres med
fyrre indbudte gæster og grill-
mad i haven.

Herrredsvej 10 og hønen
Tilhørsforholdet til Vangede går
tilbage til Annettes bedsteforæl-
dre, som boede i hus på Her-
redsvej nr. 10, hvorfra hun i
barndommen kunne følge byg-
geriet af Mosegårdsskolen. An-
nette blev ofte passet af sin mor-
mor og morfar og har mange go-
de minder om dette.

Dog har én oplevelse sat sig
spor, for Annette elskede at ren-
de efter sin morfar og se, hvad
han lavede. Morfaderen holdt
høns i et bur i haven. “En dag tog
han pludselig en høne og lagde på
huggebloggen,” fortæller Annet-
te. “Dengang gik man ikke så
højt op i at skåne børnene. Men
med ét, lige for øjnene af mig,
huggede han hovedet af hønen!
Det syn der herefter fulgte med
en hovedløs høne, der løb rundt i
gården, har indprentet sig dybt i
min hukommelse”, beretter An-
nette.

Fra Ellebækvej til Stolpehøj
Annettes familie boede på Elle-
bækvej med Anettes lillesøster
og lillebror. Faderen var politi-
mand og var ansat på Køben-
havns Politigård, og han spillede
også i politiorkesteret. Moderen
arbejdede på Brdr. Carlsens reg-
nemaskinefabrik på Sandtoften.
Lejligheden var kun på to værel-
ser, og med familieforøgelsen
på lillesøster og senere lillebror
blev pladsen snart for trang. Det
lykkes heldigvis for familien at
få en større lejlighed på Stolpe-
høj, da Annette var omkring syv
år. Fra altanen kunne man se ud
over marker, dér hvor Vangede-

huse ligger i dag og ud over Mo-
segårdsskolens fodboldbaner.
På markerne elskede børnene at
lege om efteråret – efter høsten.

“Stolpehøj var et dejligt sted
med store grønne områder og en
legeplads, og der var altid man-
ge børn at lege med”, fortæller
Annette. Vi byggede rigtige
jordhuler i stor stil, og når jeg
tænker tilbage på det, var det ik-
ke helt ufarligt, men dengang
tænkte man jo ikke så meget
over den slags”

Fra Ringsted til Vangede
Preben blev født i Ringsted i
1940 og da han var to år gammel
flyttede familien til Vangede.

“Jeg tror, at det trak at kom-
me nærmere København, for
her var mulighederne bedre
for at finde arbejde”, fortæller
Preben. Familien bosatte sig i
en lejlighed på Mosegårdsvej
38 og snart kom tre søskende
til.

“Min mor var hjemmegående
og passede alle børnene, og min
far arbejdede som automekani-
ker, som jeg selv – senere hen.”

Skoletid
Preben startede sin skoletid på
Tjørnegårdskolen og gik der
indtil Mosegårdsskolen var fær-
digbygget i begyndelsen af
1950’erne.

“Jeg skulle gå to år i første
klasse og forklaringen lød, at
det var fordi jeg var så lille af
højde,” beretter Preben. Det kan
vække en vis undren for Preben
er i dag en ret høj mand.

“Jeg var ikke så glad for sko-
len, men jeg havde en lærer,
som hed Fru Ammentorp, og
hun var både dygtig og flink”,
fortæller Preben.

Annette er syv år yngre end
Preben og startede sin skole-
gang på Mosegårdskolen, da
den var færdigbygget. “Vi var
over 30 elever i klassen”, for-
tæller Anette.

“Desværre var det så uheldigt,
at min klasselærer var den be-
rygtede tyran ‘Hellesen’, som
var både voldelig og modbyde-
lige over for børnene. Især gik
det ud over drengene. Han ka-
stede sit nøglebundt i hovedet
på os for det mindste. Det vær-

Entreprenør og tømrer,

aut. kloakmester

Totalentreprise

Renovering

Tilbygning

Tagudskiftning

Kælderrenovering

Omfangsdræn

Vangede Bygade 56 th

2820 Genttofte

22 44 72 66

Medlem af Byg Garanti Vangede/ Dyssegård

39 40 80 90
vangede@danbolig.dk

Ring til områdets mest
sælgende ejendoms-
mægler, og bestil en
gratis og uforpligtigen-
de salgsvurdering.

Jeres sikkerhed for en
realistisk pris og et salg.

Huset på Herredsvej

Børnene fra Stolpehøj. På markerne i baggrunden ligger i dag
Vangedehuse
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ste var en dag, hvor Hellesen
løftede en dreng fra klassen op
fra gulvet, mens han holdt fast i
begge hans øreflipper, som rev-
nede inde ved kinden. Han var
modbydelig og jeg var hunde-
ræd for ham,” fortæller Annette,
mens hun nervøst piller ved
hanken af koppen,

“Det lykkedes mig heldigvis at
få lov til at skifte skole til Bak-
kegårdsskolen. Her kom jeg til
at gå i klasse med Anette Søren-
sen fra 3. klasse, som er beskre-
vet i det seneste nummer af
Vangede Avis.”

Preben overtager ordet “Den-
gang var det ikke almindeligt at
forældrene blandede sig i lærer-
nes håndtering af eleverne – Man
accepterede mere lærernes måde
at styre børnene på, men det var
jo nok ikke var gået… i dag”.

Cykelbud for flere
forretninger
Da Preben var omkring 12-13 år
startede han som cykelbud og
cyklede rundt med varer for
grønthandleren, slagteren og
Schou Epa.

“Jeg ville hellere være cykel-
bud og gik ikke i hverken fritids-

hjem eller ungdomsklub. Det
gav jo nogen lommepenge, og
lidt goder faldt der også af, som
fx. da jeg cyklede for Gentofte
Apotek. De fremstillede halsbol-
cher nede i kælderen, og det lyk-
kes mig altid at få en håndfuld
med i lommen på cykelturene
rundt i kvarteret. Omkring 1952
flyttede vi til Nymosehuse, som
netop var blevet bygget.”

“På et tidspunkt fik min far til-
budt et velbetalt job på Grøn-
land som automekaniker. Her
kunne man dengang tjene gode
penge, så han flyttede derop.
Det betød, at han kun var hjem-
me af og til, men han sendte
penge hjem til os. Han kom dog
aldrig tilbage til os, og da det til
sidst blev for meget for min mor
fandt hun sammen med en ny
mand,” fortæller Preben.

Her bryder Anette ind, “Men
din stedfar var helt utrolig sød,
rar og hjælpsom.”

“Ja, han hjalp mig bl.a. med at
blive lidt bedre til dansk og reg-
ning, for skolen interesserede
mig ikke så meget som barn, men
man forlangte det for, at jeg kun-
ne få en læreplads hos en auto-
mekaniker”, forklarer Preben.

Fritidshjemmet
Annette: “Jeg husker godt fri-
tidshjemmet, som ligger bagved
Bakkegårdsskolen. Vi piger lær-
te at sy og brodere, mens dren-
gene lavede træsløjd. Der var
masser af legemuligheder.
Blandt andet var der nogle gam-
le bildæk, som vi lagde os ind i,
mens vi trillede ned af bakken,
og så var der frugtbuske og æb-
letræer, som vi forsynede os
fra”.

“Da vi piger begyndte at inte-
ressere os for vort udseende,
talte vi meget om vores håndar-
bejdsfrøken Inge, som bar en
særlig brystholder, hvor bry-
sterne stod fremad som to syle
spidser. Det var vi halvstore pi-
ger meget imponerede over.”

“Jeg elskede også (som Anette
Sørensen red). de sprøde knæk-
brød, som vi fik om eftermidda-
gen med både smør og syltetøj,
og fru Smold, lederen – var bare
så rar”, fortæller Annette.

Danseliv
“Både Preben og jeg har gået på
Andreassens Danseskole (i dag
Wieth), men ikke samtidig. Jeg
fik en dansemakker, som hed
Lasse, og vi stillede op i alle
konkurrencer både i jitterbug og
twist. Der var flere dansekon-
kurrencer på Stengårdsskolen,
på Bakken og på Ordrup Kro,
men vi blev altid nr. to og nåede
aldrig at få førstepladsen, des-
værre,” fortæller Annette.

Ungdomsklub
Da vi blev lidt ældre gik nogen
af os i ungdomsklub, og jeg som
elskede at sy og lave håndarbej-
de opholdt mig meget tit i sy-
værkstedet.

Jeg syede blandt andet to
stramme gule nederdele i fløjl,

som min veninde og jeg skulle
have på til den næste ungdoms-
fest. Udover sy-værkstedet i
ungdomsklubben var der også
et frisørværksted, hvor Inge,
Købmandens datter, satte vores
hår i smarte frisurer.

Der var også en kiosk, hvor
man kunne købe cigaretter og
sodavand.

Festerne
“Festerne var noget vi alle så
frem til. De sluttede ofte med, at
man tog hjem til én som hed To-
ny, og så købte man lige en kasse
øl med på vejen hos købmand
Olesen på hjørnet af Sognevej
og Snogegårdsvej”, husker An-
nette.

“En overgang var jeg kæreste
med Stig Møller, der også gik i
klubben, i 14 dage. Han fortalte
mig en dag, at han skulle rejse
til Indien og derfor ikke kunne
have en kæreste, som sad hjem-
me i Danmark og ventede. Jeg
blev helt mundlam, men kunne

Recepter, der er lagt på internettet af lægen, skal altid
forudbestilles. Dette kan eventuelt gøres telefonisk.

Man.-Fre. recepter bestilt før kl. 11.30

recepter bestilt før kl. 15.30

kan afhentes samme dag efter kl. 16.00

Lørdag recepter bestilt før kl. 11.00
kan afhentes lørdag efter kl. 11.30

kan afhentes mandag efter kl. 12.00

recepter bestilt før kl. 15.30

Fredag
kan afhentes næste dag efter kl. 12.00
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Vangede Apoteksudsalg · 39 65 46 00 · vangede@apoteket.dk

Preben udenfor Mosegårdsvej 38

Annette med mor og lillesøster
på Vangede Station
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altså ikke blive sur på ham, fordi
han fortalte det på sådan en sød
måde”, fortæller Annette.

Læreplads i kjoleforretnin-
gen, “Asta Weis”
“Min interesse for at sy var ved-
holdende, og det lykkedes mig
at få en læreplads i kjoleforret-
ningen ‘Asta Weis’, som lå på
Snogegårdsvej dér, hvor ‘Frei-
lev Farver’ ligger i dag. Mit ar-
bejde bestod i at tilrette tøjet, så

det passede til folk. Dengang
skulle tøjet altid lægges op eller
ned, sys ind eller ud for at tøjet
passede. Derudover pyntede jeg
butikken og cyklede ud med
kjolerne. Jeg havde en drøm om
at blive skrædder, men desværre
kunne skrædderskolen ikke
godkende min lærerplads til at
blive kunst-skrædder, så min ti-
tel blev industrisyerske efter to
år i lære”.

“Til gengæld blev jeg tilbudt
at gå (gratis) på ‘Mannequin-
skole’ så jeg kunne fremvise tø-
jet. Jeg skulle ikke betale for at
gå på skolen, da jeg havde en
lærerplads hos Asta Weis. Hun
fik senere arrangeret et stort
modeshow i ungdomsklubben,
som jeg kom til at stå for”.

Mødet med Preben i 1968
“En dag, da jeg gik rundt nede i
Vangede, dyttede en bil af mig
og standser op. Deri sad en af
mine venner, og ved siden af
ham sad Preben.

Jeg var netop blevet skilt efter
et kortvarigt, voldeligt ægte-
skab, og Preben var også ny-
skilt. Efter fjorten dage flyttede
vi sammen på et værelse på

Skovvej, da vi begge boede hos
vores forældre igen. Herefter
gik det slag i slag”.

“Preben arbejdede som auto-
mekaniker i Lyngby, og jeg fik
job, ligesom min mor, som
montagedame på regnemaski-
nefabrikken, senere i montagen
på Brüel og Kjær i Nærum”.

“Vi fik en lejlighed med både
eget bad og køkken i Blovstrød,
og det var jo ren luksus i forhold
til værelset. Senere flyttede vi
ud i en to værelseslejlighed på
en gård i Ganløse.”

“Jeg blev tilbudt at blive hulle-
dame hos Brüel og Kjær på kon-
toret og skulle flytte rundt på
nogle forskellige, farvede led-
ninger på nogle printplader for
at kode en stor computer, som
var lige så stor som vores ene
stue”, fortæller Anette og ler.

Turbulente år
“I årene som gik, flyttede vi syv
gange, og jeg skiftede job til
dagplejemor. Vi købte en grund
i Ølstykke og fik bygget et hus,
men det skete midt under olie-
krisen og omkostningerne blev
for høje, så vi flyttede derfra
igen. Preben, der var selvstæn-

dig automekaniker, arbejdede i
den periode på mange forskel-
lige autoværksteder. Jeg blev
weekendvikar på Plejehjem-
met Egebjerg, hvor mine bed-
steforældre var flyttet ind. Det
var et job jeg kunne lide, så jeg
endte med at uddanne mig til
plejehjemsassistent og fik fast
arbejde på Solhjem, som i dag
hedder Søndersøhave.”

Forpagtere af en tankstation
“I 1982 forpagtede Preben tank-
stationen overfor Gentofte Råd-
hus, som stod til at blive lukket,
da den kørte dårligt. Jeg blev
medhjælpende hustru og lært op
i regnskab og forretningsførelse
af vores revisor – et kursus som
kostede omkring 70.000 kr.,
men til gengæld lærte jeg virke-
lig at føre forretning.”

Preben: “Vi startede med at
betale en husleje på 1.000 kr.
om måneden som en del af for-
pagtningsaftalen, og det var fa-
vorabelt – dengang – og vi endte
med at betale en husleje på
35.000 kr. om måneden, og det
var ret meget.”

Annette: “Vi arbejdede fra
morgen til aften og havde nogle

Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund

Tranehaven

Fleksibelt rygestopprogram

Sundhedscoaching

gratis

torsdage klokken 16.00-17.30

KOM & KVIT er et tilbud
for alle borgere i Gentofte
Kommune over 18 år. Du møder

bare op
bortset fra helligdage

Har du spørgsmål, så skriv til os på:
forebyggelsesafd.th@gentofte.dk

Hjælp til varigt vægttab med nye
kostvaner, mere bevægelse i hverdagen,
rygestop eller et mindre alkoholindtag.

Sundhedscoaching er for dig som:
- er over 18 år, - er overvægtig med
fysiske komplikationer/nedsat livskvalitet
- ønsker at gøre en aktiv indsats og - har
behov for støtte til at ændre livsstil.
Du skal henvende dig til egen læge for

at få henvisning til sundhedscoaching

på Tranehaven.

Hjælp til en

sundere livsstil

Vi glæder os til

at møde dig

F i lm  kan  s e s  i  d i n  l ok a l e  b i og ra f

G e n t o f t e g a d e  3 9  · Te l e f o n  3 9  6 5  3 3  5 0

Køb/bes t i l  b i l l e t te r
på  ne t te t
www.gento f tek ino .dk

A Most Violent Year Jurassic World Pride
Testament of Youth Træk vejret Guldkysten

Minions Afskedsfesten Ted 2
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Annettes første skoledag på
Mosegårdsskolen
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få studerende til at tage vagter
ind imellem, men hvis de var
syge, måtte vi jo selv stå der.

I 1995 blev vores forpagtnings-
aftale sagt op, da de skulle om-
bygge tanken – siden da har jeg
arbejdet på plejehjemmet med
forskellige lederfunktioner.”

Retur til Vangede
“Vi har haft et travlt arbejdsliv
og derfor ikke haft megen tid til

at deltage i Vangedes aktive liv –
på nær en periode i GVI – men
nu er Preben blevet frivillig i
Vangedes Venners ‘Café Café-
en’ under biblioteket én aften
om ugen, og vi nyder da at delta-
ge i både fællesspisning og mu-
sikaftener med 60/70’er-musik,
og når jeg går på pension, får vi
nok mere tid til den slags,” slut-
ter Annette og ser med milde øj-
ne på sin mand.

Din lokale
dyrehandel

Snogegårdsvej 15

Vangede Bygade 86
2820 Gentofte
Tlf. 31 11 12 41

Åbent: Hverdag 10-17.30 · Lørdag 10-14

Vinderød Skov 3
3300 Frd.værk
Tlf. 47 72 23 23

www.thomsenscykler.dk

Kom ind og
oplev vores
gode service

Er din cykel
klar til

sommer

Ebsen Habana

Vi reparerer
din cykel fra
dag til dag

Ebsen Toulouse

Von Bakhaus
1243

16 års fødselsdagsfest i festlokalerne på Stolpehøj. Annette sidder
tv. for Arne i midten

Se flere billeder fra Annette og
Preben på www.vangede.dk

Glad musik til festen

http://twoandahalf.dk · 22 22 77 22 · gladmusik@twoandahalf.dk

Eric Steffensen
Kjeld Hansen

Irsk,
dansk,
country
og folk
samt
60’er-hits

Dan Turèlls Plads
Vangede Bygade 39
2820 Gentofte

39 65 17 20
40 16 60 18

www.torpglas.dk

Glarmesterfirmaet

Brdr. TorpBoligforbedringer
HUSK håndværkerfradrag

Kvalitetshåndværk siden 1902

bi l ledindramning
drivhusglas
sol f i lm
brusenicher
sikkerhedsglas
energiglas
facadeglas
spej le
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Apoteket informerer om at gøre huden sommerklar
Kulde, mangel på sollys og lav
luftfugtighed kan udtørre huden
og resultatet kan blive revner,
skældannelse og kløe. Huden er
kroppens største organ. Den dæk-
ker en overflade på 2 m2, vejer om-
kring 3 kg og har en række vitale
funktioner for kroppen. Huden er
en naturlig barriere mod indtræn-
gende bakterier, kemikalier og
fremmede stoffer, og den sørger
også for at der ikke fordamper for
meget vand fra kroppen.

Fedt styrker hudceller, der lig-
ger som perler på en snor og er
forbundet med fedtstoffer. Hvis
fedtstofferne mangler, trænger
fugten nemmere ud ad huden og
danner skæl og revner. Udtør-
ring af huden sker, når noget af
hudfedtet forsvinder. Det sker
især med vind og vejr, men også
hvis man vasker sig ofte med
sæbe, bruger mange kemikalier
og rengøringsmidler eller ofte
er i kontakt med vand. Ældre
mennesker får tyndere hud med
nedsat elasticitet, fedtprodukti-
on og vandindhold. Omkring
halvdelen af danskerne døjer
med tør hud. Vi er særligt udsat-

te på hænder, ben og i ansigtet,
men tør hud kan fremkomme
overalt på kroppen.

Der skal altid en individuel
vurdering til at forebygge og ple-
je tør hud, da vi har forskellig
hud. Det gælder om at reagere
med det samme og handle på de
første advarselstegn for at pro-
blemet ikke skal blive forværret.
Det er vigtigt at vælge en god
creme med et højt fedtindhold,
også for at forebygge eksem.
Desuden findes der gode vaske-
olier på apoteket, som med for-
del kan bruge som et alternativ
til sæbe.

Gode råd mod tør hud:
Tag færre bade, spar på varmen i
badet og spar på sæben.

Vælg sæbe, shampoo og cre-
mer med hudvenlig ph-værdi.

Drik rigeligt med vand i løbet
af dagen.

På apoteket kan man altid hen-
te gode råd, vejledning og de ret-
te hudplejeprodukter, der passer
til ens hudtype og situation.

Vangede Apoteksudsalg
Helle Thomasen

Vangede Bygade 96, 2820 Gentofte

39 65 89 88 · www.phoenixrunningsushi.dk

VANGEDE BLOMSTER

VANGEDE BYGADE 56 TV
2820 GENTOFTE
TLF. 23 44 17 90

WWW.VANGEDEBLOMSTER.DK

BLOMSTER, BRUGSKUNST
& DELIKATESSER

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk

Se film i Kino
A Most Violent Year – d. 11. juni
Den ambitiøse olieentreprenør
Abel Morales kæmper for sin
amerikanske drøm om en omfat-
tende udvidelse af sin virksom-
hed. I 1981 er oliebranche præ-
ges af både vold og korruption,
og Morales sættes under yderli-
gere pres, da hans virksomhed
kommer i myndighedernes sø-
gelys.
Jurassic World – d. 11. juni

Spielberg har produceret det næ-
ste, længe ventede kapitel af hans
banebrydende “Jurassic Park”- s-
erie, ”Jurassic World”. I 3D.
Pride – d. 18. juni

En sand historie fra 1980’erne.
Under Gay Pride-marchen i Lon-
don finder en umage forsamling
sammen om en ny sag: Man vil
indsamle penge til de strejkende
minearbejdere. Problemet er ba-
re, at minearbejderne ikke øn-
sker at blive associeret med de
glade, regnbuefarvede givere fra
metropolen. Så må de dedikere-
de byboere en tur på landet for
nedkæmpe fordommene og ram-
me det fælles fodslag.

Testament of Youth – d. 25. juni
I foråret 1914 kæmper Vera
Brittain for at komme ind og stu-
dere på Oxford, til trods for sine
konservative forældres store
modstand. Hun inspireres af sin
bror og i særdeleshed af den ka-
rismatiske Roland Leighton, der
deler hendes drøm om at blive
forfatter. Men hendes drøm om
at studere på Oxford med Ro-
land, falder til jorden, da Eng-
land erklærer Tyskland krig og
en generation af unge mænd
melder sig under fanerne, mens
Vera opgiver sine studiedrømme
og melder sig som sygeplejerske
på Europas blodige slagmarker.
Træk vejret – d. 25. juni
Den 17-årige Charlie er plaget
af dårlig selvtillid og ensomhed
i skolen. Det ændrer sig, da den
smukke og vilde Sarah starter i
hendes klasse. De to piger bliver
uadskillelige, og Charlie nyder
det nye venskab. Men da Sarah
bliver træt af Charlie, ændrer de-
res forhold sig til noget ildevars-
lende.
Guldkysten – d. 2. juli
I 1836 bliver den unge botaniker
Wulff sendt et år til Afrika af den
danske konge for at tilse arbejdet
med en kaffeplantage. Bag sig
har han sit livs store kærlighed,
foran sig har han et eventyr, der
vil ændre hans unge liv for altid.
Da Wulff oplever, at hans planta-
ger bliver hærget af de indfødte
selv, føres han på sporet af en
større konspiration, som viser sig
at trække tråde helt ind i guver-
nementets inderste.
Se også
Minions – d. 2. juli
Afskedsfesten – d. 9. juli
Ted 2 – d. 16. juli
The Little Death – d. 23. juli
Marshland – d. 30. juli

Se mere på www.vangede.dk
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Da freden kom til Vangede
Af Erik F. Jensen
Klokken var vistnok halv ni om
aftenen den 4. maj 1945. Jeg var
en lille dreng dengang, og var
kommet i seng, da jeg lidt senere
pludselig oppe fra villakvarteret
eller naboejendommen, hørte
folk begynde at synge fædre-
landssange. Jeg nåede aldrig at
reflektere over denne pludselige
trang til at bryde ud i sang, for
lidt efter buldrede det ude på
trappen af hastige trin, og i næ-
ste øjeblik stod vores ovenbo fru
Rasmussen uden for vores dør,
hvor hun gav ringeklokken en
temmelig ublid medfart. “Har I
hørt det”, spurgte hun højt og
åndeløst, da døren blev åbnet.
Jo, jeg tror at mine forældre og-
så havde åbnet for radioen, så
“de havde hørt det”. Den danske
stemme fra BBC i London, der
lidt inde i nyhedsudsendelsen
pludselig sagde: “Det meddeles
i dette øjeblik, at de tyske trop-
per i Holland, Nordvesttyskland
og i Danmark har overgivet sig”.

Vild jubel
Vild jubel og begejstring. Jeg
var nu kommet op, og kiggede
ud i gården, hvor det myldrede
med lykkelige, glade menne-
sker. Jeg gloede forbløffet på
‘sole’ og ‘skrubtudser’, der
spruttede og knaldede omkring.

En nazist i Vangede
Men vi besluttede at gå hen til
Mosebuen til en af mine far-
brødre, som sammen med sin
kone boede hos sin svigerfar, for
at de ikke skulle være alene med
ham denne mindeværdige aften.

Denne svigerfar var nemlig ty-
sker og nazist, og han havde en-
gang betroet os, at når Tyskland
vandt krigen, så ville han hejse
Hagekorsflaget ude i sin have.
Henne på Mosebuen, ja det kun-
ne fandeme ha’ set kønt ud!

Vi festede med bål
Vi fik min farbror ud af “Dem
Haus” hvor svigerfaderen meget
fornuftigt havde valgt at gå i
seng, og så gik vi hen til krydset
ved Bakkegårdsskolen, hvor folk
strømmede ud af husene med
brændbart materiale til et bål.

Vores læge Willum Jensen of-
rede sin kones strygebræt ved
den lejlighed, og det har hun
nok været glad for, da det igen
blev hverdag og vaskedag. (De
var dengang bygget helt i træ).

Men her stod vi så, til bålet var
brændt ned, og efter at der var
blevet råbt et nifoldigt leve for
kong Christian den 10., gik vi
hjem.

Frihedskæmperne
Den næste dag stod vi børn oppe
ved Lyngbyvejen, hvor vi råbte
hurra og skreg os hæse af begej-
string hvergang, der kom en
lastbil forbi med frihedskæmpe-
re.

Nede i Vangede var der også
modstandsfolk. De havde et
kontaktsted på hjørnet af Sno-
gegårdsvej og Bygaden. Jeg
hæftede mig ved, at flere af bi-
lerne ikke bar nogen nummer-
plader.

Og i de følgende dage klædte
naturen og vejret, som i dagens

anledning viste sig fra sin aller-
bedste side, Danmark på til fest.
Bøgen og blomsterne sprang ud,
og solen skinnede næsten hver
dag, synes jeg at kunne huske,
og englænderne kom og blev
overalt modtaget med en stor-
mende hyldest.

Hele Danmark festede
Og der blev afviklet folkefester,
fakkeltog, private fester, fyrvær-
keri, hvor lyskastere dannede et
stort V på himlen, asfaltbal, fly-
veopvisninger og flådebesøg, og
der var flag, farver, taler og fæl-
lessang og blomster, og nogle
steder rigtig kaffe og cigaretter
og chokolade, som gavmildt
blev delt ud til os børn af de en-
gelske Tommy’er og – ja det er
næsten umuligt at beskrive alle

de oplevelser, og den lykkefølel-
se og glade stemning, som her-
skede og greb næsten alle men-
nesker dengang. Jeg tror at disse
lyse majdage for de fleste dan-
skere, som har oplevet det, står
som nogle af de bedste og smuk-
keste minder i deres liv.

Nogle dage efter befrielsen,
den 9. maj trådte Rigsdagen
sammen til sit første møde efter
krigen. Den gamle syge konge,
som sad i kørestol, var også med
og holdt en tale, hvor han min-
dedes alle de faldne, og hans
stemme knækkede over, da han
til sidst fremsagde Grundtvigs
stærke, gribende ord:

“Guds fred med vore døde, i
Danmarks rosengård.

Guds fred med de som bløde,
af dybe hjertesår.”

Vangedevej 8 · 2820 Gentofte · Tlf. 39 65 82 80
www.nyzy.dk · Åbent alle dage kl. 14:00 - 23:00

Ny Zi Yang

Selskaber op til 150 personer
Dinner Transportable

buffet fra kr. 99,-

I vores hyggelige restaurant

kan du nyde maden med

betjening ved bordene eller

med delvis selvbetjening

ved ta’ selv bordet

Stort ta’ selv bord

man-torsdag kr. 108

fre-søndag kr. 128

Mad ud af huset

20% rabat

på alle a la carte KONTAKTEN
aut. EL-installatør

Nymose Huse 2
2820 Gentofte

Tlf.: 39 65 47 60
39 65 83 13
30 23 83 13

Vangede Bygade 41

Anette Grevad
Ferie

tors . 9. - ons 22. jul i
man. 3. - fre . 7. august

God Sommer

Tidsbestilling

Jublen var stor i hele landet – her et foto fra 4. maj i Gentoftega-
de. Foto Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte
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Var skoleinspektøren på Bakkegårdskolen nazist?
Af Evald Sørensen
Skoleinspektøren på Bakke-
gårdsskolen hed Arnold Han-
sen, og om hans politiske hold-
ninger kan det vel siges, at han
var stærkt reaktionær, ultra høj-
reorienteret konservativ. Og
som nogle andre dengang har
han utvivlsomt ikke lagt skjul på
sin sympati for nazismen. Det
blev han så senere hængt op på.

Jeg gik på Bakkegårdskolen
fra 1943 til 1952, og en af mine
lærere fra dengang, Børge Bør-
resen sagde, at “rigtige” kon-
servative havde undret sig over
hvad en seminarist som Hansen
ville i deres parti.

Mig bekendt blev “særdeles
fremtrædende” nazister efter kri-
gen anklaget for “landskadelig
virksomhed”, og en del af dem
blev dømt. Så vidt jeg ved skete
det ikke for Arnold Hansen. Der-
imod kørte der efter krigen en
langstrakt tjenestemandssag mod
Hansen, som endte med at han
blev afskediget.

Jeg har adgang til to forskelli-
ge udskrifter af Bovrupkartote-
ket, det danske nazistpartis
medlemsfortegnelse. Men Ar-
nold Hansen figurerer ikke i no-
gen af dem!

Jeg har ikke noget ønske om at
renvaske, forstå eller bortfor-
klare nazistiske sympatier. Det
som forarger mig i denne sag er
at Hansen blev valgt som synde-
buk, for at der, i de 3-4 år hans
sag kørte, skulle gro mos på den
kendsgerning, at der i naziparti-
ets medlemsliste faktisk figure-
rede adskillige prominente gen-
tofteborgere.

Taktikken lykkedes til punkt
og prikke. Hele småborgerlig-

heden gik lige i fælden. Der var
ingen af de kendte gentoftebor-
gere, der efter krigen fik skår i

karrieren eller anseelsen på
grund af deres medlemsskab af
DNSAP, måske bortset fra en
enkelt professionel cykelrytter,
der ikke kom til at køre flere
seksdagesløb.

Afslutningsvis kan jeg nævne
at min meget dygtige og respek-
terede klasselærer, Åse Buch,
mange år senere sagde, at efter
hendes mening blev Arnold

Hansen ikke retfærdigt behand-
let. Det havde hun nok ret i.

Skoleinspektørens holdninger
var heller ikke ukendte for Ben-
ny Andersen. I hans delvis selv-
biografiske roman “På Broen”
skriver han, at skoleinspektøren
var nazivenlig, og at det nok var
derfor at han og kammeraterne i
2. fri mellem skulle terpe tysk
grammatik.

www.kjeldhansen.dk

vvs

Butik og udstilling

Bad og modernisering

Skifer · tegl · paptag

VVS service
m. døgnvagt

www.byggaranti.dk

Søborg Hovedgade 14 A
2770 Dyssegård
Telefon 39 65 39 65
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Butikkernes åbningstider – maj 2015
Abelona.dk Tlf. 27 50 88 88
Stenvægge og natursten
mandag, tirsdag, torsdag 11.00-17.30
onsdag lukket
fredag 11.00-18.00
lørdag 10.00-16.00

DanBolig Tlf. 39 40 80 90
mandag 12.00-17.00
tirsdag-torsdag 9.00-17.00
fredag 9.00-16.00
søndag efter aftale

Danske Bank Tlf. 45 12 13 90
Hæveautomat
Rådgivning i Gentoftegade

Diligencen Tlf. 39 68 01 78
mandag-onsdag 13.00-22.00
torsdag-fredag 11.00-02.00
lørdag 9.00-02.00
søndag 10.00-20.00

Floristen Tlf. 39 65 57 41
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag 9.00-14.00

Freilev Tlf. 39 65 10 26
Farve · Tapet · Isenkram
mandag 12.00-17.30
tirsdag-fredag 10.00-17.30
lørdag 10.00-13.00

Frisør Totten
Tine Gram Tlf. 39 65 71 35
Anette Grevad Tlf. 39 65 83 13
mandag-torsdag 9.00-17.30
fredag 9.00-13.30

Glarmester Torp Tlf. 39 65 17 20
mandag lukket
tirsdag-fredag 14.00-16.00
lørdag lukket

Glas- og Fugemesteren Tlf. 40 94 17 57
mandag-fredag 8.00-17.00

home Tlf. 38 41 39 30
mandag-torsdag 12.00-17.00
fredag 12.00-15.00
søndag efter aftale

IKEA Tlf. 70 15 09 09
Alle dage 10.00-21.00

Kirken, Vangede Kirke Tlf. 39 96 22 90
mandag-fredag 9.00-16.00
kontoret: man-ons & fre 9.00-13.00

torsdag 12.00-18.00

Klinik Naturligviis Tlf. 26 70 52 04
mandag-fredag 9.00-17.45
Lørd i lige uger 9.00-14.30

Malermester Elligsøe Tlf. 39 65 05 40
mandag-fredag 7.30-16.30

Matas Tlf. 39 65 33 22
mandag-fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-15.00

Mezzaluna Pizza Tlf. 39 90 25 25
mandag-lørdag 11.00-22.00
søn- og helligdage 12.00-22.00

Miao Sushi, Sushi take away Tlf. 39 65 09 65
søndag-torsdag 15.00-22.00
fredag-lørdag 14.00-22.00

Netto
mandag-søndag 8.00-22.00

Ny Zi Yang Restaurant Tlf. 39 65 82 80
mandag-søndag 14.00-23.00
Ta’ selvbord 17.00-22.00

Phoenix Running Sushi Tlf. 39 65 89 88
mandag-søndag 14.00-22.00

Skjold Burne Tlf. 39 65 34 00
mandag-fredag 9.30-18.00
lørdag 9.00-15.00

Super Brugsen Tlf. 39 48 17 10
mandag-søndag 9.00-20.00

Thomsens Cykler Tlf. 31 11 12 41
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag 10.00-14.00

TinnaMia Tlf. 39 65 78 91
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag lukket

Vangede Apoteksudsalg Tlf. 39 65 46 00
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag 9.30-13.30

Vangede Avis Tlf. 39 65 74 41
mandag-fredag 10.00-16.00

Vangede Bibliotek Tlf. 39 98 57 60
mandag-torsdag 11.00-18.00
fredag 11.00-16.00
lørdag 10.00-14.00
selvbetjening alle dage 08.00-22.00

Vangede Blomster Tlf. 23 44 17 90
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag 10.00-15.00
søndag lukket

Vangede Byg og Kloak Tlf. 22 44 72 66

Vangede Pizza & Grill Tlf. 39 65 70 76
mandag-fredag 11.00-22.00
lørdag-søndag 12.00-22.00

Wieth Dans Tlf. 39 65 31 07

man-fre 11-22 · lør-søn 12-22

VangedeVangede

Vangede Bygade 77/Ved Bommen

Du kan betale med følgende kort

De ringer vi bringer kl. 16-22

Kørsel kr. 25,-
også kortbetaling ved udbringning

PIZZA & GRILL
Since 1989

Alle disse butikker/virksom-
heder er medlemmer af Van-
gede Bycentrum. Medlems-
butikkerne kan du kende på,
at de har dette mærke sidden-
de i deres ruder.

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

mandag-onsdag
13 - 22

torsdag-fredag
11 - 02

lørdag
9 - 02

søndag
10 - 20

39 67 97 03
40 31 05 01

Ericavej 23
2820 Gentofte

Tagdækning med Icopal
Overstrygning af tage
med asfalt
Rep. & vedligehold
af paptage

•
•

•


