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På vej tilbage
Der kunne have været fest og en
masse glade mennesker i Vangede, og det har været mærkeligt, at
vi ikke har ligget vandret for at få
klaret alle de forskellige aftaler
til årets musikarrangement her
midt i juni.
En masse møder i Vangedes Venners arrangementgruppe har heller
ikke fyldt i kalenderen; møder som
altid er både hyggelige og konstruktive, der skal jo stables en fest på benene. Det har jo været fint at kunne
tænke mere på sig selv, men hverdagen er nu sjover når man kan bryde
den med en masse god samvær med
vennerne, så selvom det kan være
hårdt med mange aftenmøder, ja så
savner vi dem.
Det er jo også dér man lige hører
nogle friske og sjove bemærkninger
og får en fornemmelse af, hvad der
rør sig i byen.
Så lige nu tænker vi mon det bliver
muligt at holde Vangede Festival i
september, vi holder os lidt klar,
men det kan være svært at lave en
planlægning til noget der ‘kun’ er
måske.
Vangedes Venner lider ikke økonomisk under corona-restriktionerne, selvom vi har lidt faste udgifter,
men støt gerne ved at bruge Caféen
og få samtidig en hyggelig
Vangedesnak.
Mange af Vangedes butikker har
haft det svært under nedlukningen,
og den bedste måde I kan hjælpe
dem i gang igen, er ved at bruge
dem. På bagsiden af avisen finder
du de butikker, der er medlem af
Vangede Bycentrum
Mange har lært nye indkøbsmønstre under coronakrisen; man handler færre gange og køber mere ind;
det giver mindre trafik og mindre
brug af benzin og mindre forurening, det kunne vi måske lære lidt af
i den kommende tid.
Tiden for os er – som så mange andre – gået med oprydning. Bl.a. har
vi sorteret gamle billeder. Det sjove
var, at vi så kunne få genopfrisket
familiehistorier og når vi så har delt
dem i facebook-grupper, hvor de
var aktuelle har det givet nye kontakter, mennesker vi slet ikke kendte, har genkendt motiverne og har
kunnet fortælle om både stederne
og familie. Vi fik på den måde kontakt til et gammelt familiemedlem i
Odense.
Så lad dette være en opfordring til,
at du deler ud af dine billeder til
glæde for andre; og hvis motivet er
fra Vangede, bringer vi gerne billederne i avisen.

Med sommer hilsen
Susanne og Allan
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Nyt fra Vangede · Nyt fra
Stylelab Tegnecafé
Der skal tænkes anderledes under krisesituationer og det har
været nødvendigt for Stylelab at
rykke deres kurser uden for
galleriet. Men det behøver det jo
ikke at blive kedeligere eller
dårligere af. Der er blevet opsat
borde og stole så man kan sidde
og arbejde med afstand.

Pladsen foran Stylelab er også
blevet omdannet til Tegnecafé,
hvor man blandt andet kan nyde
forskellige drikke som espresso, latte, macchiato og økologisk saft fra Søbogaard.
De helt små kan tegne på en
udendørs tavle, alle andre kan
leje et tegnekit og hygge sig
med at løse en tegneopgave.
Åbningstid: onsdag-torsdag kl.
10.00-14.00. Fredag kl. 10.0017.30.
Læs mere om Stylelabs tegnekurser på www.stylelab.dk.
Ny Zi Yang og Phoenix
Indehaveren af de to restauranter fortæller, at de har glædet sig
til igen at kunne give Vangedeborgerne mulighed for at springe madlavningen derhjemme
over og nyde aftensmaden sammen med andre, og det skal nok
blive lige så hyggeligt som det
plejer, dog skal man være opmærksom på at holde afstand og
rette sig efter de regler der er opslået i restauranterne. I Ny Zi
Yang vil buffeten også være
åben med lidt ekstra hygiejne
regler.
Men for at alle kan sikres
plads er det indtil videre nødvendigt at bestille bord.
IdéHuset
Når man bor alene kan det være
rart at telefonen ringer engang

imellem og det bliver mere ønskeligt når en epidemi som Coronaen gør at vi skal holde afstand og afstå for social samvær.
Bare en lille samtale, kan give
en god start på dagen.
IdéHuset har derfor nogle pensionister, der på alle hverdage
mellem kl. 9-10 ringer til en
række borgere.
Hvis du er interesseret i at blive ringet op, så kontakt Kirsten
Hamann på tlf. 53 48 01 24 eller
e-mail
kirstenhamann@mail.dk
Se mere om IdéHusets aktiviteter i vores pjece eller på vores
hjemmeside.
www.idehuset-vangede.dk
Stolpehøj 150

Gåture om lørdagen
Gåholdets tovholder Kirsten
Hamann fortæller, at hun har
savnet gåholdet og glæder sig til
at vi snart kan ses og komme ud
på vores lørdags gåture igen.
Det trækker desværre lidt ud.
Forsamlingsdirektivet siger stadig max 10 personer, så vi må
vente lidt endnu.
Kirsten har set, at rigtig mange
af jer har været flittige til selv at
arrangere private ture, det er
rigtig godt, men Kirsten håber,
at I også vil være friske og møde
op, når vi får lov til at genoptage
fællesturene.
Kirsten satser på, at det efter
den 8. juni bliver muligt at
komme ud at gå i en større flok
– stadig med afstand, og hun
håber derfor, at gåturene kan
starte igen lørdag den 13. juni.
Kirsten vil holde jer orienteret
på vvgaatur.blogspot.com

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 artikler og indlæg dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Der
tages forbehold for trykfejl, ligesom vi ikke påtager os noget ansvar for følgevirkning af evt. trykfejl.
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Gamle minder er gemt i dine billeder

Mange har billeder fra deres liv
liggende i skuffer eller i fotomapper.
Hvis der i dine gemmer er negativ-filmstrimler eller dias, så
skal du huske at passe godt på
dem; få dem f.eks. skannet så du
kan se dem på din computer og
dermed også dele dem med familien.
En god ting ved at få skannet
alle sine billeder er at så skal
man ikke vælge, hvem man skal
give de enkelte billeder til, man
kan bare dele ud af de digitale
billeder, så kan alle søskende og
børn se de samme billeder. Dermed bevares også originalbillederne i deres sammenhæng, så
den kan være med til at give en
bedre indsigt i familiens liv.
Vi er i gang med oprydning i
gamle familiebilleder og hel-

digvis er der skrevet navne og
årstal på de fleste. Der er dog
nogle af især de meget gamle,
der mangler beskrivelse af
hvem der er på billedet.
Hvem er på billedet?
Hvor er det ærgerligt, for det er
ofte umuligt at gætte, hvem det
er på billederne. Derfor vil vi
godt opfordre jer til, at komme
ned i kælderen/op på loftet/... og
få hentet alle de gamle billeder
og skrive hvilke personer, der er
på dem. Husk, at være så præcis
som muligt og ikke bare skrive
f.eks. ‘morfar’, da personer, der
kigger på billederne om 50 år ikke ved hvis morfar.
Når I kan mødes igen, så tag
en snak med børn og børnebørn
og fortæl dem om billederne,
fortæl dem om livet da du var
ung.

Skriv navn på billerne
• Skriv navne og relationer. Hvis du bare skriver ‘mor’ er
det ikke sikkert at de, der sidder og kigger på billeder om
30 år kan gætte hvis mor
• Hvis du skriver direkte bag på billederne, så brug en
blød filtpen. En kuglepen kan ødelægge billedet, da den
skriver for hårdt. Vær sikker på at blækket er tørt inden
du lægger billederne oven på hinanden, så det ikke
smitter af på andre billeder

Dit livs historie – dine
børnebørns glæde
Mens du ordner dine billeder begynder tankerne måske at flyve
tilbage i tiden til de minder, du
har fået genopfrisket. Så var det
måske en idé, at få minderne
skrevet ned; det vil helt sikkert
på et tidspunkt glæde dine børn,
børnebørn eller andre familiemedlemmer.
Det vigtige er at få skrevet det
ned mens man husker det. Man
behøver ikke tænke så meget
over, hvordan man formulerer
sig eller grammatikken – det
vigtige er at tingene bliver skrevet ned.
Måske bliver det til et lille
hæfte eller måske til en hel bog.
Lige meget hvad, så bliver det
noget værdifuldt for din familie.

Selvfølgelig vil det være en
fordel, hvis man har adgang til
og kan betjene en computer,
hvor billeder kan sættes ind i
teksten, hvor det passer. Men
det vigtigste er at komme i gang
med at skrive.
Hos Vangede Avis / Trykkeren
tilbyder vi at hjælpe med at færdiggøre din tekst, sætte den
pænt sammen med dine billeder. Vi læser gerne din tekst
igennem og foreslår ændringer.
Hvis du ønsker det kan vi også
sørge for at den bliver trykt –
enten som hæfte eller som bog.
Prisen afhænger af omfang, billeder osv.
Tag en snak med os og får et
prisoverslag.

Dit eget liv som bog
Har du skrevet din livshistorie, din egen roman
eller samlet materiale om din hobby, sport eller
andet, så hjælper vi dig gerne med at få det sat
pænt op og trykt i bog- eller hæfteform.
Du kan få leveret i små oplag helt ned til 10 stk.
Ring og aftal tid, og kom forbi til en snak om,
hvordan netop dine tanker kan blive til en bog.

Trykkeren.dk
Snogegårdsvej 49 · 2820 Gentofte
kontakt@trykkeren.dk · 39 65 74 41
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Steen Nelleman Sørensen
Steen blev født den 13. september 1946 og
døde den 13. maj 2020
Steen Nelleman var den ene halvdel af
Vangede Herremagasin, som han og Jørger
Friis startede da de overtog Frøkjærs butik
på Vangede Bygade 56. De flyttede hurtigt
butikken til de lokaler, som Vangede TVCenter var startet i på Vangede Bygade 101.
Jeg mindes Steen som en dejlig lun fyr,
som det var en fornøjelse at købe tøj hos.
Første gang jeg var inde og hilse på, skulle
jeg have et jakkesæt og kunne ikke beslutte hvilket, jeg skulle vælge; ja du tager da bare de to-tre sæt med hjem og prøver dem og viser frem derhjemme og så kommer du tilbage, så passer vi tøjet til.
Der blev ikke skrevet noget ned, hverken navn eller adresse, sikken dejlige tillid, man kom tilbage og fik bukser og jakke målt op
med nåle så de kunne blive passet til og når man hentede det efter
nogle dage fik man lige et passende slips med i handlen.
Man fik ikke kun en god handel, Steen var altid klar til en god
snak om livet og hvad der ellers rørte sig i Vangede, man gik altid
derfra i godt humør.
Jeg har savnet denne service og tøjbutikken, og det er tungt nu også at vide at Steen er gået bort.
Jeg sender de varmeste tanker til hans efterladte

Allan Andersen
Ulf Holst Larsen
Vores kære far Ulf Holst Larsen, født 3. september 1950, tog ud på sin sidste rejse 17.
maj 2020 efter at have tabt kampen mod
kræften. Han blev kun 69 år gammel.
Vores far blev født på Snogegårdsvej 8K. I
1959 flyttede han til Mosegårdsvej 41A,
hvor han voksede op i det lille hyggelige
rækkehus sammen med sine søskende Hanne og Steen. Han gik på Mosegårdsskolen
fra 1. klasse til 3. real, og han fortalte ofte
om, hvilken dejlig barndom og ungdom han havde i Vangede – Nymosen var barndommens bedste legeplads, og fodboldklubben
B1903, som han frisk og frejdig cyklede til flere gange om ugen for
at spille med holdkammeraterne.
16 år gammel tog han med Skoleskibet Danmark på et ½ års togt til
Canada og USA. Efterfølgende sejlede han med fragtskibet Marion
og senere med ØK, hvor han blandt andet oplevede Australien,
Hongkong og Cape Town. Han elskede livet til søs og aftjente også
sin værnepligt i Søværnet. I det hele taget elskede han at rejse og hans
hylder var fyldt med rejsebøger; både gamle rejsebeskrivelser og nutidige rejsebøger, og så fulgte han nøje med i Skoleskibets togter.
Vores far blev ikke sømand af erhverv, men forblev sømand i hjertet hele livet. I 1971 gik han i land, mødte vores mor Lisbeth og
sammen gav de min bror Peter og mig en tryg og kærlig barndom i
Vallensbæk Strand. Medieoperatør var hans stilling til han gik på
pension. I disse år blev han stadig draget mod de små havne på Vestegnen, hvor han ofte cyklede til og nød roen og atmosfæren i de lyse morgentimer.
Efter knap 25 års ægteskab blev vores forældre skilt, og de sidste
år levede vores far alene i Ishøj.
Vores far interesserede sig for historie og slægtsforskning, og han
elskede at dele sine billeder og erindringer med andre. Vangede var i
hans hjerte til det sidste og med sig på Hospice de sidste tre uger af sit
liv, havde han da også erindringsbogen “Os fra Vangede”. Han ønskede inderligt at give os børn, svigerbørn og børnebørn en rundtur i
Vangede med fortællinger fra hans barndom og ungdom, men pludselig tog hans tilstand en drastisk drejning. Heldigvis efterlader han
sig masser af album med billeder, beskrivelser og avisudklip om både
vores slægtninge og hans egen tid i Vangede og årene til søs.
Han vil være savnet. I hjertet gemt, aldrig glemt.

På familiens vegne datter Pernille
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Matas er lukket i Vangede
Af Helle Juul
Midt i en svær tid med coronavirus, var der alligevel mange,
som havde fundet vej til Vangede Bygade 92 for, på behørig afstand, at tage afsked.
Den 31. marts var nemlig sidste dag før lukningen af vores
Matas-butik og det blev et vemodigt farvel.
Vi er mange, der igennem årene har været glade for at kunne
handle lokalt i vores egen Matas. Den altid fine vejledning og
de gode råd fra Anne og hendes
medarbejder Emily er allerede
savnet.
Trods kontakt til Matas’ hovedsæde, med en bøn om at genoverveje deres beslutning, stod
det desværre ikke til at ændre, at
butikken skulle lukkes. Der var
stor ros fra Matas til butikschef
Anne Leditzig, men vores butik
var åbenbart en af den mindste
Matasbutikker i Danmark og
desværre ikke rentable.
Matas har i høj grad været en
del af livet i Vangede, og dens
beliggenhed midt i gaden betød,
at den var en central del af vores
lille handelsstrøg.
Gennem 18 år stod Anne bag
skranker i nr. 92, og hendes
kendskab til os kunder var stort.
Anne kunne således fortælle
mange sjove historie og anekdoter, og ikke to dage var ens. Anne kunne, som få, vejlede om
gaven til ægtefællen på fødselsdage og jul, finde gaver på Mors
og Fars dag fra de store børn,
vejlede kunder om rette produkter og komme med velmenende

fif, dette og meget mere pga.
hendes kendskab til kunderne.
Blandt de mange historie Anne fortalte inden hun stoppede,
var en helt særlig episode med
en kunde, der var kommet fast i
butikken gennem alle årene.
Kunden havde fået udfordringer
med hukommelsen og kunne
pludselig ikke finde hjem til sin
nye bolig. Anne måtte ud på
Vangede Bygade hvor det lykkedes hende at få kontakt til én,
der vidste, hvor kunden boede.
Ved fælles hjælp fik de beroliget kunden og sørget for, at hun
blev kørt vel hjem.
Det glæder os, at erfare at Anne
har fået tilbudt og sagt ja til at
skulle være butikschef i en af
Matas andre butikker på Frederiksberg. Frederiksberg er ikke
Vangede ... men vi ønsker alligevel Anne held og lykke og håber
hun bliver glad i sit nye job.

Vangedevej 8
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 82 80

Stort ta’ selv bord
man-torsdag kr. 118
fre-søndag kr. 138

www.nyzy.dk
Åbent alle dage
kl. 14:00 - 23:00

Mad ud af huset
20% rabat
på alle a la carte

HUSK bordbestilling
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Lidt foto fra Ulf Holst Larsens liv i Vangede

August 1957.
Første skoledag på
Mosegårdsskolen i
Vangede.

Mosegårdsskolen,
Vangede juni 1967.
Farvel til skolen.

16 år og på vej
ud i verden

Levende lys i vinduer i Vangede på fem-årsdagen for befrielsen,
den 4. maj 1950: Lyngbyvej 425A, 427, 427A og 429, yderst til
højre skimtes Johan Fritzbøgers købmandsbutik. Ejendommene
blev revet ned i forbindelse med Lyngbyvejens udvidelse i
1960’erne. Fotografiet er taget af Tage Blytmann, der bl.a.
skriver: Udsigten fra vores lejlighedsvindue i Broparken på tværs
af gaden. Freden kom til Danmark den 5. maj 1945. Beskeden
kom direkte med kortbølgeradio fra Montgomery hovedkvarter i
London aftenen før kl. 20:30. Ingen dansker vil nogensinde
glemme denne følelse af endelig at være fri for de sidste fem års
terror. Minutter efter modtagelsen af meddelelsen trak folk over
hele Danmark mørklægningsdækslerne ned fra deres vinduer, som
derefter blev erstattet med rækker med tændte stearinlys. I 1945
havde jeg aldrig set udelys om natten før, efter at have boet
under total mørklægning siden jeg var tre år gammel var jeg
absolut begejstret. Tak til Finn Blytmann for at sende os billedet

Running Sushi
Alle dage kl. 17.00-21.30

Spis alt hvad du kan
man-tors 168, — fre-søn 188,børn under 12 år halv pris

FysioDanmark Gentofte Fysioterapi er specialister inden for:

Læs mere på
www.gentoftefysioterapi.dk

Phoenix Running Sushi
Vangede Bygade 96 · Telefon 39 65 89 88
www.phoenixrunningsushi.dk
Abent: Alle dage kl. 16.00-22.00
TAKE-AWAY 10% RABAT VED AFHENTNING

HUSK bordbestilling
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Mine barndomsminder
Af Inger Hertz Ager
Jeg er opvokset på Stolpehøj og
synes at Vangede bare er et helt
specielt sted, der var et godt,
trygt og levende sted at vokse
op.
Mine forældre
Mine forældre mødtes tilfældigt
til en HK-fest i København. I
1949 arbejdede de begge i københavnsområdet, min mor som
kontorassistent på Hellerup Station og min far hos forskellige
købmænd. Min mor blev gravid
i 1949; og som man gjorde dengang, så måtte der hurtigt
stables et bryllup på benene. Det
foregik i Ottestrup Kirke (i nærheden af min mors barndomshjem) den 5. november 1949.
På den tid var det ikke så let at
finde et sted at bo. Lille Bodil
blev født den 20. april 1950 i
Frederikslund og måtte blive
hos mormor og morfar, alt
imens min mor og far satte alle
kræfter ind på at finde en bolig.
Imens boede de sammen på et
lejet værelse på Søgårdsvej i

Gentofte. Ved et tilfælde lykkedes det at få en dejlig 2-værelses
lejlighed på Stolpehøj 60 i Vangede, og det var der, at vi kom til
at bo ‘på den forkerte side af
Lyngbyvejen’. Det hed Mosegårdsparken. De var henrykte,
og her begyndte det hele for alvor!
Familien Hansen bliver til
Den 8. januar 1953 blev Erling
født. Familien flyttede til en 2½
vær. på Stolpehøj nr. 62.
Den 9. februar 1956 blev Kirsten født og den 19. april 1957
blev jeg, Inger, født.
Fra 1. maj 1957-1. maj 1969
boede vi så på Stolpehøj 102, 2.
sal th. (en 3. vær. lejlighed på 71
2
m ), hvor min far samtidig var
så heldig at kunne leje en dejlig
garage lige uden for opgangen.
Min mor holdt op med at arbejde i takt med at børneflokken
voksede, men da vi alle var startet i skole (jeg som den sidste i
1964), begyndte hun at have
deltidsarbejde. Hun arbejdede

Familien Hansen samlet

Frisør Totten
Tine Gram
uge 31 og alle fredage
i juli og august

Tlf. 51 36 46 95
Anette Grevad
i ugerne 28, 29 og 32

Tlf. 30 23 83 13

God Sommer
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Min barndom
Jeg var en forsigtig lille pige i
mine første år, og først da jeg var
omkring 2½ år fandt mine forældre ud af hvorfor. Jeg havde
dårlige øjne, så jeg gik det meste
af tiden meget forsigtigt rundt,
og mine forældre fandt ud af, at
jeg gik efter lyden med min lykketrold Trine fast monteret under armen.
Jeg fik briller, og alting ændrede sig hurtigt i positiv retning.
Mine briller blev fra dag ét min
tro følgesvend (og helst sammen med Trine).
Stolpehøj var dengang et sted
med rigtig mange store børnefamilier, og alle kendte stort set
alle, så der blev både ‘holdt øje
med’ og ‘passet på hinanden’.
Drenge og piger legede side
om side i de store sandkasser
med biler, soldater og indianere.
Det var et højdepunkt, når der
hver sommer blev læsset nyt
sand af til sandkasserne. Der
blev bygget kæmpe vejnet, broer til bilerne og store borge til
kampe med de flotte soldater og
indianerfigurer i det skønne fas-

te sand. Det er underligt, at sådan et minde kan gøre en så
glad, men det var bare så dejligt.
Der var altid noget at tage sig
til. Min søster og jeg gik i en periode i søndagsskole i Menighedshuset ved Vangede Kirke –
de var vældig søde dernede, og
vi fik altid saftevand og kage, vi
sang og meget andet. Der blev
også lavet en spændende basar
dernede hver sommer, hvor man
kunne købe alverdens ting – jeg
husker, at jeg fik lov til at købe
en kjole, der var lavet af papir.
Den var ganske flot, men livet
blev kort for den da den desværre ikke kunne vaskes. Men søndagsskolen blev nu ikke til et
længere bekendtskab for os.
Det blev til en ekstra dejlig
dag, når vi fik 5 kr. hver og fik
lov til at gå i Villabyernes Bio
en søndag eftermiddag. Man
kunne få en billet for 1 kr. på
‘cowboyrækkerne’ og ellers 2,
3, 5, 7 og 10 kr., alt efter hvilken
række man ville sidde på. 1.
række var fin, for så var der jo 4
kr. tilbage at snolde for i kiosken. Jeg husker nu den kiosk
som rimelig kedelig, og derfor
var det som regel sådan, at man
lige drønede ned forbi Viggo
Glarmesterfirmaet

Boligforbedringer

Vangede Bygade 41

Ferie

bl.a. i ismejeriet på Stolpehøj
for Bjørn og Else Petersen og siden også hos Købmand Jørgensen på Stolpehøj (den gamle
Hansa butik).
Gennem tiderne blev der holdt
mange fester på Stolpehøj, enten hjemme, i selskabslokalet i
kælderen under Stolpehøj 78 og
siden i festlokalet Stolehøj 61
(oven på vuggestuen), hvis der
ellers var plads til os alle sammen.

Søborg Hovedgade 14 A
2770 Dyssegård
Telefon 39 65 39 65

vvs

Butik og udstilling
Bad og modernisering
Skifer · tegl · paptag
VVS service
m. døgnvagt
www.byggaranti.dk

www.kjeldhansen.dk

HUSK håndværkerfradrag
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Torp Glas
Dan Turèlls Plads
Vangede Bygade 39
2820 Gentofte
29 28 57 60
www.torpglas.dk
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først. Den mand må have elsket
børn, for sikke en tålmodighed
han havde, når man pegede
rundt og rundt og i de mange
rum og sagde: “En af dem og to
af dem.” Smilede gjorde han i
hvert fald altid.
Som tiden gik, og vi blev større, blev legene selvfølgelig også
anderledes.
Jeg fik min første cykel, da jeg
var 8 år i 1965. Min far og mor
havde købt den brugt, men min
far havde malet den sort og sat
den i stand, og min lykke var
gjort. Så der blev cyklet og cyklet. Rundt om blokken, hvor vi
boede (Nr. 98-104), var der en
asfalteret sti, hvor vi, der havde
cykler, lavede mange konkurrencer på tid, og ja, i det hele taget var det sikkert at færdes
overalt på Stolpehøj.
Cyklen blev også flittigt brugt,
når min søster og jeg lavede
tombolaer i vores fars garage.
Så kørte vi rundt på hele Stolpehøj og råbte hele vejen frem og
tilbage: “Tombola ved nr.
102!!” Vi var meget kreative og
havde spurgt vores forældre om
penge, så vi kunne købe pølser
og brød, som vi kunne sælge fra

vores tombola, men svaret blev
‘Nej’! Derfor gik vi simpelthen
ind til Slagter Rasmussen og
forelagde ham vores problem.
Han smilede, den rare mand, og
gav os et ordentligt vred pølser
(selvfølgelig røde pølser), som
vi så kunne komme og afregne,
når vi havde solgt dem. Det blev
en succes med vores lille pølsebod med saftevand og tombola,
og arrangementet blev gentaget
en del gange – også selv om min
far opdagede, at der manglede
vareprøver i hans kollektion,
når han kom ud til kunderne. Da
vi flere gange camperede i Sverige (i to store telte) om sommeren, så stod det lille primus apparat allerede i garagen, og der
fik vi idéen til at koge pølser og
varme brød og gøre det til en
handel. Så stor en købmand som
min far var, så kunne han jo ikke
andet end at rose os.
Der var altid nogen at lege
med og også en masse steder at
lege. Der var liv på Stolpehøj
dengang – liv, glæde og leg.
Omkring 1960 fik vi et Arena
fjernsyn og dengang jo i
sort/hvid. Det var revolutionerende og spændende, men ikke

noget, der fik lov til at fylde så
meget af vores tid. Lørdag aften
var nok det tidspunkt, hvor vi
kunne snige os til at se med i en
sprække i døren ude fra entréen.
Men så kom de elskede børneprogrammer og serier selvfølgelig, som vi fik lov til at se –
hvem husker ikke Familien
Flintstones, Ingrid og Lillebror,
Dr. Lieberkind, Jørgen Clevin,
Hvem kan lide Østers, Bonanza,
Sonja fra Saxogade osv.?
Når der var strømafbrydelse,
og hele Stolpehøj lå i sort, så
blev det en hyggelig tradition
hos os, at der blev tændt stearin-

lys i alle rum (selv på badeværelset), og så satte min mor gryden over med palmin og poppede popcorn. Derefter indtog min
søster og jeg altid pladsen i køkkenvinduet for med spænding at
betragte den oplyste himmel
med lyn, der jo havde forårsaget, at vi heldigvis nu sad der i
al vores lyksalighed.
Min bror Erling blev som
dreng diagnosticeret med sygdommen Calvé-Perthes (en lidelse i hoften), der gav ham store smerter. Jeg husker det som
en meget trist tid og et stort afsavn, da min storebror blev ind-

Sandkassen på Stolpehøj

Nummer 103 · juni 2020

8
lagt på Fysiurgisk Hospital i
Hornbæk i meget lang tid. Han
var kun en lille dreng, men skulle forholde sig fuldstændigt i ro,
da han fik gips på benene. Vi
kørte til Hornbæk hver søndag
for at besøge ham, men måtte
aldrig blive ret længe. Han lå i
en seng, der lignede et hundebur, og nogle gange var han
spændt fast. Det gjorde ondt at
se på og var svært at forstå.
Dengang i 60’erne var det så-

dan, man gjorde, men i dagens
Danmark vil man kalde det, der
fandt sted, for et overgreb. Da
han endelig kom hjem, var det
med krykkestokke, og de var
hans venner i et par år.
Da vi flyttede ind i nr. 102, var
der heller ikke køleskab, men
der blev i stedet hentet isblokke
i ismejeriet. Til gengæld var der
både badekar og altan. Altanen
havde udsigt til Mosegårdsskolen og til skolens boldbane, sti-

Udsigten fra altanen, hvorfra man kunne se Mosegårdsskolen.
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en og til den legeplads, der hørte
til vores blok. Min veninde og
klassekammerat Jette Schou og
hendes familie boede i nr. 104,
1. tv, så deres altan lå skråt ned
til højre for os. Jette og jeg fik
lov til at lave et forbindelsesled
imellem de to altaner med to
kurve og snor – lidt ligesom en
svævebane. Her blev der sendt
mange ting og breve af sted til
hinanden.
For det meste syntes jeg, at alting føltes godt og trygt. Min
mor var altid derhjemme eller
til at nå på meget kort tid. Jeg
kom aldrig i vuggestue eller i
børnehave. I kælderen var der
vaskerum med gruekedel og
tørrekælder – jeg erindrer duften af en blanding af rent tøj og
fugt. Tøjet blev hængt op på et
af Stolpehøjs mange store udendørs tørrestativer, så længe vejret tillod det, og alt det tøj, der
ikke lige kunne stryges, blev afleveret nede hos Olsens i rulleforretningen i Vangede Bygade.
Når det blev hentet, var det pakket sirligt ind i brunt papir.
Men kældergangene husker
jeg som rigtig uhyggelige.
Drengene havde for vane at lave

mærkelige skumle lege, der
gjorde pigerne meget bange for
at gå derned. I 1965 kørte TVserien ‘Spøgelset fra Belphegor’, og da gik drengene på
Stolpehøj fuldstændig amok og
havde en fest med at tage pigerne til fange i kælderens mange
rum! Det blev dog heldigvis
hurtigt stoppet.
Men som sagt var mit liv fyldt
med leg og gode kammerater.
Jeg havde altid nogen at lege
med på Stolpehøj, men de tætteste tre veninder var
1. Jette Schou, der boede Stolpehøj 104 og siden Stolpehøj 39
med sine forældre og søskende
Susie og Michael.
2. Iben Strøbech, der boede Stolpehøj 94, 1. sal tv. med sine forældre og sin bror Henrik. Ibens
far havde en Saab, og vi var tit på
tur til hans knappefabrik, der lå i
Stenløse. Jeg blev hurtigt en fascineret knappesamler og aftager, når der var rester.
3. Lisbeth Bøllingtoft Pedersen,
der boede på Stolpehøj. 98, 1.
sal tv. og som derefter (i 1970,
tror jeg, at det var), blev min nabo på Stolpehøj nr. 57. Hun boede der med sine forældre Karen
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blev kastet med hønseringe,
cyklet, leget skjul og stået på
rulleskøjter. Det blev til mange
skrabede og ødelagte knæ og
også huller på strømpebukserne
i årenes løb!

Rækkehusene
og Tage og sine brødre Peder og
Niels. Jeg har altid været velkommen i deres glade og hyggelige hjem, fået læst historier,
deltaget i fantastiske børnefødselsdage, spist af Karens altid
friskbagte franskbrød og drukket dejlig te. Det gule Relief-lertøjsstel var altid fremme. Lisbeth og jeg fik vores forældre
overtalt til at kunne få installeret
et samtaleanlæg, så Tage og min
far fik boret nogle huller og

trukket nogle ledninger og så
havde vi en fest.
Der var liv i barndommens gade. Hvor du end vendte dig hen,
var der tegnede hinkeruder og
‘Vi melder krig mod’, der blevet
hoppet med elastik, sjippet,
spillet rundbold, små bolde op
ad murene (kunne man spille
med tre eller fire ad gangen, så
var man både øvet og sej), og på
et tidspunkt kom de skønne
massive James Bond-bolde. Der

Flytte
I 1969 var vi børn blevet 19, 16,
13 og 12 år og fyldte på mange
måder meget mere, og den 3-værelses i nr. 102 syntes at være blevet alt for lille. En dag talte min
mor under en ekspedition hos
købmanden med gamle Fru
Holst, der boede på Stolpehøj 55.
Hun havde ad omveje hørt, at vi
gerne ville over i rækkehusene,
og hun ville meget gerne bytte,
hvis det kunne lade sig gøre.
Sådan blev det – uden at tøve –
uden at besigtige – uden flyttesyn og indflytningsrapport byttede vi bolig med tilladelse fra
KAB. Pladsen var enorm og
overvældende, glæden stor,
men kort, for tilstanden af boligen var ubeskrivelig dårlig. Fru
Holst og hendes familie havde
boet der altid – altså fra 19461969 uden tilsyneladende at
vedligeholde noget. Der stod en
meget stor kakkelovn i stuen, og

der var løbesod overalt. Kakkelovnen var den eneste opvarmning i huset, og den virkede ikke. Det var godt, at det var forår,
og at der var sommer forude.
Min mor og far besluttede sig
for at fjerne kakkelovnen og få
lagt gas ind. Jeg husker, at der
var skudhuller i dørene, og at
kælderen var ét stort ubrugeligt
og fugtigt hul. Alle el-installationer blev udskiftet, og min far
satte nye døre, dørkarme, paneler og lofter op, og i 1970 udskiftede han det udslidte køkken til et nyt Vordingborg-køkken. Det lille søde køkken har
lagt ører til megen snak og hygge og blev brugt – nok lidt ud
over det sædvanlige.
Kælderen blev renoveret, der
blev lavet badeværelse dernede
og et værelse til min bror Erling.
Så vi fik for første gang hvert
vores værelse, og det var lykken!
Pludselig havde vi en have – i
hvert fald forvandlede mine forældre det store hul til en have i
årene frem, og lige uden for vores hoveddør lå jo Vangede Fort.
Det kunne næsten ikke blive
bedre.
fortsættes i næste nr.

“få sagt ordentligt farvel”
Vangede Begravelser
Din lokale bedemand

Tlf. 70 22 24 46
www.cphbegravelse.dk
Vangedevej 129 • 2820 Gentofte • info@cphbegravelse.dk

Snedkermester
Tom Christiansen

Mesterlodden 30
2820 Gentofte
Tlf. 39 68 05 56
Bil 40 34 85 56

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33, 2820 Gentofte

email@snedkermesteren.dk

www.smedevaerksted.dk

www.snedkermesteren.dk
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Vangede Herremagasin
I 1973 solgte Frøkjær hele ejendommen Vangede Bygade 56 til
Tejlø som havde Villabyerne
TV-Center på Vangede Bygade
97, og så flyttede TV-Centret op
i huset på Vangede Bygade 56.
Jørgen Friis og Steen Nellemann overtog Vangede Herremagasin og flyttede til de lokaler som TV-Centret lå i på Vangede Bygade 97.
De to unge mænd havde en
god fornemmelse for hvad Van-

gedeborgerne ønskede af tøj;
samtidig forstod de at yde en
formidabel service, og dermed
var Vangede Herremagasin bare
det sted vi alle købte vores tøj.
Dengang i slutningen af
halvfjerdserne stillede Vangede
butikkerne med et fodboldhold
som gik i optog til GVI i
Nymosen og så blev der
udkæmpet en hård fodbolddyst
mod GVIs første hold, vi har
desværre ikke måltalene, men
alle tilskuerpladserne var fyldt
og ugen efter fik butikkernes
spiller enten ros eller kritik når
kunderne kom i butikkerne,
men alle glædede sig til næste
års kampe.
Louis fra Herremagasinet fortæller at et år spillede de mod et
hold med DRs sportsjournalister og det var absolut ikke kedeligt i tredje halvleg i klubhuset.
I 1977 stillede holdet også op i
kampe mod de andre gadestrøg,
det foregik på Gentofte Skole,
men det var en kedelig sag.
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Vangede var favoritter, men
Hellerup løb med sejren.
Det gik så godt, at de en overgang også havde en butik i Albertslund.
Omkring årtusindskiftet ønskede Netto at udvide butikken
og kom med et tilbud, der var
svært at sige nej til, så de sprang
til, mens muligheden var der.
Vi savner “vores” herremagasin, men er taknemlig for at de
tog chancen og sikrede både tøj
og god service igennem knapt
30 år.

Vangede Kirke kan igen slå dørene op for
smukke gudstjenester og kirkelige
handlinger. Der er naturligvis også her
begrænsninger pga. Covid-19, men vi
tager alle mulige hensyn, så det er sikkert
at komme og være i kirken.
Imidlertid er andre arrangementer aflyst.
Der er ingen møder eller koncerter i
øjeblikket.
Ændrer retningslinjerne sig, ja, så vil vi
se, om vi kan holde f.eks. vore hyggelige
havebesøg i løbet af sommeren.
For at følge med i hvad der sker i
Vangede Kirke kan du:
Følge os på Facebook. Led efter
Vangede Kirke, og du vil blive
opdateret på stort og småt.

Billeder fra 10 års jubilæum i 1983

Charlotteklubben i coronatider!
Endelig kan der åbnes for aktiviteter med et særligt corona-program for juni.
Charlotteklubbens formål er:
Aktivitet, livsglæde og samvær.
Og det har været savnet de sidste måneder.
Vi har i samarbejde med kommunen prøvet at holde kontakt
til vore medlemmer og sikret os,
at alle har det godt og har nogen
at snakke med. Og vi har været
klar til at koordinere bistand fra
frivillig gennem kommunen/Frivilligcenter Gentofte.
Mange medlemmer er i risikogruppen, men vi må også erkende, at som tiden går, bliver mangel på aktivitet og ensomhed for
mange også en helbredsmæssig
belastning.
Vi har derfor lavet et program
for juni, der med god afstand og
små grupper kan give mulighed
for aktivitet og samvær:
Mandag, onsdag og fredag går
vi ture kl. 10. Med mulighed for
en kop kaffe/vand på terrassen.

Mandag 16-17: Tai Chi udendørs
Tirsdag fra kl. 12.15-16: gymnastik i fire små hold udendørs
Torsdag kl. 11: Petanque
Torsdag d. 18. juni: Guidet tur til
Mindelunden – hvis det tillades.
Kunstværkstedet mødes for at
male tre fredage.
Vi håber på en søndagsfrokost
i løbet af juni, hvis forholdende
tillader det.
Sommerferie
Charlotteklubben holder sommerferie fra 6.-31. juli og vi håber på mere normale tilstande
efter sommerferien. Efterhånden som regeringen ændrer regler og anbefalinger vil vi tilpasse
aktiviteterne herefter.
Har du lyst til at deltage i vore
aktiviteter og møde nye venner,
er du velkommen til at henvende dig på Vangede Bygade 55,
på tlf: 51 82 06 20, se på:
www.charlotteklubben.dk eller
følge os på Facebook.

Klikke ind på
www.vangedekirke.dk.
Der står alt. Om hvad der
sker i kirken, div. kontaktinformationer, kirkens
historie.
Gå en tur forbi vore udhængsskabe. Der kan man se
opslag om arrangementer og gudstjenester. Det er
lidt tomt i øjeblikket, men vi fylder det op, så snart vi
kan.
Kig ind i kirken og snup et eksemplar af vores
kirkefolder. Du kan roligt tage en ekstra med til
naboen uden at forløfte dig.

Selvom Vangede Kirke er mere stille end
vi plejer, er vi her stadig. Kirkekontoret
har åbent igen, også for fremmøde.
Kirkerummet er åbent hverdage ml. 9-16.
Præsterne kan altid kontaktes for en
samtale, også pr. telefon. Vi har selvfølgelig fokus på hygiejne, håndsprit og
afstand.

en åben, engagerende og nutidig Kirke,
hvor der er rart at være, for alle
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Rødder i Vangede: Bakkegårdens magi
Af Jan Fouchard
Jeg er født i 1953 i mine bedsteforældres hus på Skolebakken
midt mellem Vangedevej og
Lyngbyvej – en villavej anlagt
på det store område Gentofte
Kommune havde opkøbt af en
bondemand i begyndelsen af
1930’erne for at bygge Bakkegårdsskolen. Skolen fik sit navn
fra den gård, der lå der i forvejen
og som måtte lade livet til fordel
for de mange tilflyttede børns
skolegang.
Endnu før Vangede By blev
tilflugtsmål for københavnske
arbejdere lå der en gammel, fattig landsby, smadret af både
svenskekrigenes ødelæggelser i
1600-tallet og senere gennem
Grev Bernstorffs udskiftningslov, der under Vangedebøndernes protest i slutningen af
1700-tallet tvang gårdene væk
fra landsbyens nærhed og flyttede dem helt ud på markerne. Så-

ledes, at en endnu ældre oprindelig gård efter udskiftningen i
1787 af arvemæssige årsager
blev delt i to, en Nordre og en
Søndre Bakkegård. De to tætliggende nabogårde havde oprindelige adresser på stier ned
til Kongevejen – senere kaldet
Lyngbyvejen – ned mod Gentofte Sø.
Det var Nordre Bakkegård, der
forsvandt ved skolens opførelse, mens Søndre Bakkegård eksisterede endnu, da mine forældre byggede et parcelhus på den
nyopståede villavej Frugtparken. Det var i nr. 20, det sidste
nybyggede hus udstykket fra
det store handelsgartneri, som
Sdr. Bakkegård havde fungeret
som fra sidste del af 1800-tallet.
Gården, dens jorde og ejer på
det tidspunkt, handelsgartner
Staggemeier, var kendt af alle
“nede” i Vangede, da hustruer-

Bakkegården

Fuglegårdsvej Fysioterapi
Behandling og genoptræning
af muskler, led og ryg.
• Idrætsskader
• Rygtræning
• Knæoptræningshold
• Nakke-skulderhold
• Sclerose- og ældrehold.
v/Jens Lyngsø og Jacob Høiby
Fuglegårdsvej 45 · Tlf. 39 75 14 25

www.fuglegaardsvejfysioterapi.dk
Tilskud fra sygesikringen og “danmark”
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ne i familierne havde arbejde på
gården ved i sæsonen at samle
bær og frugt, der dagligt med
hestevogn blev transporteret ind
til København og solgt på
Grønttorvet.
Som barn opfatter man jo hele
verden som skabt i sit eget billede og tror først, at alle andre oplever det samme som én selv,
men jeg var hurtig klar over, at
noget i min barndom skilte sig
ud. I dag er der mondænt i hele
kommunen. Men dengang var
de økonomiske forskelle store
mellem folk, og vi middelklassebørn på villavejene kunne
godt føle os klemt mellem bisserne fra arbejderfamilierne nede i Vangede og de rige unger i
Gentofte på den anden side af
søen. Men der var god social læring i, at vi på tværs af skel og
kultur kendte og omgikkes hinanden dagligt på f.eks. Bakkegårdsskolen, fra leg i Nymosen,
fra fælles svømmeundervisning
på badeanstalten i Charlottenlund og gennem ophold på kommunens feriekolonier. Dog var
mit helt private paradis glæden
ved – midt i en villaby – at bo
tæt på en gammel gård.
Billedet viser havesiden af hovedbygningen til Søndre Bakkegård fotograferet ca. år 1900.
Gården med den store gamle have var et magisk og dragende
sted. Jeg husker, at min far og
jeg i slutningen af 50’erne gik
de få hundrede skridt op til den
endnu eksisterende og fungerende Bakkegård for at spørge,
om vi måtte købe nogle georgineknolde. Så vidt jeg husker,

var far overhovedet ikke interesseret i haver og blomster, og jeg
foretrækker senere at tro, at han
kun foretog dette nabovisit til
ære for mig, der med ærefrygt
ikke kunne holde mig fra den
gamle gård midt i vores moderne tid.
Den firlængede gård var stor
og gammel og lå skummel og
lettere sammenfalden i skyggen
af høje, susende træer. Ikke en
fugl pippede, noget klaprede i
vinden. Stråtaget og de lukkede
skodder udstrålede kildrende
uhygge og forbudt legeområde.
Jeg har vel været fem år og var
betaget af så gamle folk som
gårdens ejere, hr og fru Staggemeier. De bænkede far og mig i
bondestuen med tunge møbler,
der må have været hundreder af
år ældre end vores.
Jeg blev beklemt, da gamle
Staggemeier tog min lille, svedige hånd og med gammelmandsrøst gnækkede: “Jeg skal
vise dig noget ude i haven.” Far
nikkede desværre anerkendende og blev siddende og betragtede gamle flueplettede kobberstik af soldater i krig. Gamlingen og jeg travede i langt græs
ned til et hjørne af den vildtvoksende prydhave og standsede
foran en stor græshøj, ligesom
en kæmpe, bevokset tue, der var
dobbelt så stor som mig selv.
Oldingen smed stokken og hev
mig derop og pegede ind over
byen København mod, hvad han
forklarede som Rådhustårnet,
Frue Kirke og Rundetårn, ude
til venstre sås det netop færdiggjorte Svanemølleværk. Så var
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det, den gamle Staggemeier udtalte de ord, jeg aldrig har glemt
“Da jeg var i din alder, trak min
farfar mig herop og sagde, at
herfra havde han i lune september-aftener betragtet englændernes bombardement af København i 1807.” Min far må senere have beskrevet englændernes rædselsfulde terrorbombning af byen og reddet de historiske facts ud for mig. For jeg
blev dybt fascineret af, at jeg
havde talt med et menneske, der
kendte én, der med egne øjne
havde overværet denne forfærdelige handling så langt tilbage.
Der var – og er – altså ét led i
form af ét (dødt) menneske
imellem mig og en krigshandling, som nu ligger 212 år tilbage! Det gyser stadig i mig ved at
mærke, hvordan en historisk
tidsafstand, når den bliver så
personlig, svinder ind til ingenting og bliver så tæt, at den kan
smages og røres ved.
Nu lægger jeg lige barndommen bag mig og spørger i dag:
Passer anekdoten? Husker jeg
rigtigt? Svaret er nej! Min
forskning viser nemlig nu, at senere handelsgartner Axel Staggemeier er ét år, da hans farfar
Ernst døde og næppe kunne huske krigshistorier fra dennes
mund og slet ikke på Bakkegården, som Axel først købte i

1902. Men nu kommer det: Den
unge Ernst Staggemeier optages så tidligt som i 1803 på
Landkadet-akademiet, hvorfra
han ved englændernes overfald
i 1807 blev udnævnt til fændrik
i Københavns Infanteriregiment, som hørte til Københavns
Garnison. Så historien er næsten endnu bedre, da min gamle
ven Axel Staggemeiers farfar
altså ikke stod på højen på Bakkegården og så byen brænde,
men i stedet selv befandt sig inden for voldene og kæmpede en
ulige kamp mod de dødbringende ildraketter i verdens første
terrorbombardement af en by.
Men tilbage i Staggemeiers lave
stue i ca. 1958 spurgte far: “Hvad
skal der ske med gården?”
Jeg erindrer, det var fruen, der
svarede med stolthed i en gammel stemme: “Gården er jo en
smuk, helt intakt 1700-talsgård;
den sidste, der er tilbage af de
20 gamle Vangedegårde. Når
min mand og jeg er væk, skal
Bakkegården tages ned sten for
sten for at blive genopført på
Frilandsmuseet her længere ude
af Kongevejen, som jeg stadig
kalder den.”
Men hvorfor overhovedet nedlægge så smuk en gammel
gård?
Min storesøster Tina, der langt
senere studerede europæisk et-

nologi fastslog over for mig forleden dag mere end 60 år efter
episoden: “Gårde tæt på København havde så gode muligheder
for afsætning af varer og for udstykning af grunde, at de med tiden blev så kostbare, at det var
for fristende ikke at skille sig af
med dem, når man i hver generation kunne sælge dyrt. Således gik “storbygårde” som Bakkegårdene ikke i arv og blev aldrig til slægtsgårde. Man var
altså i Vangede aldrig rigtige
bønder, gårdejerne blev mere til
forretningsmænd. Vi var trods
alt i Gentofte Kommune.”
“Vi bliver udødeliggjort som
museumsstykker, husket for
evigt,” klukkede den gamle han-

Søndre Bakkegård blev i 1962 opmålt og tegnet i 1962. Kilde weblager

delsgartner Staggemeier, da han
viste far og mig ud med en pose
georgineknolde.
Men sådan kom det ikke til at
gå. For der var andre rødder i
Vangede end mine sentimentale
barndomsminder: Efter Staggemeiers var kommet på alderdomshjem bemægtigede de
frække lømler nede fra Nymosen og omegn sig den forladte
Bakkegård og splittede gården
fuldstændig ad i ond ødelæggelsestrang.
Var det hævn for, at mødrenes
bærplukkeri havde været underbetalt? Eller et opgør med rige
svin, der tillod sig at have krystal-lysekroner? “Det er klassekamp midt på Frugtparken,”
udbrød min mor og slog hænderne for munden. Under voldsomme nærmest krigsagtige
scener raserede de unge vandaler fuldstændig den smukke
gård; én for én baldrede de ruderne med efterladte brændeknuder; der blev hoppet så meget på hølofterne, at gulve faldt
ned og dækkede lader og stalde
med mere end 100 år gammelt
støv. Der blev tændt ild i de
gamle møbler, så dele af taget
futtede af, mure og vægge blev
væltet omkuld med rambukke i
Vangede-røddernes rus. Der
stod til sidst kun en sodet ruin
tilbage, som en bulldozer måtte
jævne med jorden. Vangedes
sidste gård kom aldrig på museum og blev erstattet af seks fuldstændigt ens parcelhuse.
Intet er tilbage. Kun mit og
min søsters minde. Selv fars
indkøbte georginer fra Bakkegården havde fået frost og slog
aldrig rødder i vores have på
Frugtparken 20.
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Anmeldelse af
“Os fra Vangede – Erindringer”
af Kasper Morville, sognepræst ved Vangede Kirke
“Os fra Vangede” er udpræget
Vi møder den gamle slagter
en erindringsbog af den bedste Scharff og hans ti børn, den lokale betjent Henriksen, der både
slags.
Der er ingen “kendte” i betyd- var anklager, dommer og bødningen “kendisser”, skønt man- del, når der skulle deles øretæge af de 19 bidragydere er og ver ud til de lokale rødder.
Vi møder den stærke og snilde
var lokalt kendte i Vangede. Det
ældste bidrag er fra Mathilde, smed, moster Signe, skolelærefødt i 1881. Den yngste fortæl- ren, grove kuske fra Dyrehaven,
ler er Stina født i 1952. Vi mø- købmænd og en perlerække af
der 10 mænd og 9 kvinder, som Vangedebisser.
Tonen i de fleste erindringer er
alle er opvokset i Vangede, og
hvoraf flere levede hele deres let og nøgtern, og skønt det hele
liv i dette udskældte hjørne af kan virke så gammeldags som
de gode sort/hvide fotos, der
det rige Gentofte.
Men vi møder langt, langt flere ledsager teksterne, så er verden
end blot de 19 fortællere, for de i 1900-tallet måske ikke så annævner alle sammen en hær af derledes, som man skulle tro.
Nutidens skolelærere på Bakandre mennesker, og det er disse
mange andre mennesker, som kegård må givetvis ofte bede en
virkelig giver de nitten erindrin- elev lægge sin mobiltelefon
væk, når der undervises. I boger tyngde og perspektiv.
Barndomserindringer fylder gen hører vi om eleven, der snemest i bogen, men det er de digt smugler sit krystal-apparat
voksne beskrevet med barne- med i skole og smuglytter til det
på bageste række.
blik, der fylder i minderne.
Måske er der reelt ikke så meDer er mange navnløse, som
ingen ville finde på at udgive en get nyt under solen, som vi går
bog om, og hvis liv ikke har sat og tror.
De sociale forhold – fattigsig store spor og som kun lever
videre som glimt i andres erin- dommen – præger mange barndomshistorier, men som et vildringer – men hvilke glimt!
Vi møder allerede på første si- kår ikke som et politisk manide den navnløse spritter, der en fest. Det er bare sådan det var.
Heldigvis er snarrådighed og
dag i 1917 går i Brugsen med sine 94 øre for at købe en pægl sammenhold stærkere kræfter
brændevin, men erfarer, at Ver- end armod, og det er der mange
denskrigen har presset prisen op skønne eksempler på.
Man undrer sig og forundres.
på hele 11 kroner. Han går tavst
hjem, og vender senere tilbage Overraskes og chokeres. Man
for at bruge sine 94 øre på et ser det nuværende Vangede tage
form efterhånden som butikker,
reb, som han hænger sig i.

skoler og veje dukker op. Vejene især, for de flyttes, forlænges
og forkortes i et væk – og blev
ofte glemt af kommunen, når
der skulle gruses eller ryddes
sne.
Som historisk værk er bogen
naturligvis det, vi må kalde mikro-historie. Men det betyder
ikke at verdenshistorien ikke
klinger med.
Vangede er en del af verden,
og store tragedier som Verdenskrigene optræder i mange af
erindringerne, som baggrund
for anekdoter, som bagtæppe
for det almindelige levede liv.
Socialstatens fremvækst i
60’erne og 70’erne har næppe
præget nogen del af Gentofte så
meget som i Vangede – og også
den nationalhistoriske udvikling dukker op.
Hvem er det så man har læst
om, når man vender sidste side?
Er det de 19 bidragsydere? Er
det de mange nævnte men navnløse skikkelser? Er det et stykke

danmarkshistorie? Er det Vangede, man har mødt?
Det er det hele. Kvarterer præges af dem, som bor i dem og lever deres liv i dem. Men en bydel som Vangede har også præget sine borgere.
Stedet og dets mennesker
smelter fuldkomment sammen i
denne perle af en lokal erindringsbog, og en tur rundt i Vangede bliver aldrig den samme
igen.
Der skal lyde tak til Vangede
Avis for at samle disse erindringer. Tak fra os i Vangede for “Os
fra Vangede”.
Hele kommunen burde læse
den!

Brogården blev revet ned. Læs mere i Oscar Fiehns beretning i
bogen

Os fra Vangede

På Middelvej 22 blev et hus bygget. Læs mere i Johnny Arper
Jensens beretning i bogen
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kan stadig købes hos
Torp Glas
Frisør Totten
Café Caféen
Charlotteklubben
Today’s Special
SuperBrugsen Vangede
Skjold Burne Vangede
Under Bogen, Gentoftegade
Charlottenlund Bog & Idé
Bog & Idé, Søborg Hovedgade
og hos Vangede Avis · vangede.dk
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Butikkernes åbningstider – juni 2020
BOtikken Ejendomsmæglerne Tlf. 21 96 49 49
Åbent efter aftale
Café Caféen
mandag-fredag
lørdag

12.00-19.00
12.00-16.00

Clinique Golé
mandag
tirsdag-onsdag
torsdag
fredag
lørdag

Tlf. 60 54 14 33
11.00-19.00
10.00-18.00
12.00-20.00
10.00-18.00
10.00-15.00

DanBolig
mandag
tirsdag-torsdag
fredag
søndag

Tlf. 39 40 80 90
12.00-17.00
9.00-17.00
9.00-16.00
efter aftale

Danske Bank
Hæveautomat i Vangede
Rådgivning i Gentoftegade

Tlf. 45 12 28 40

Den lille Kælderbutik
Tlf. 22 48 96 48
onsdag
12.00-18.00

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
16.00-21.30
Running Sushi
17.00-21.30
Tlf. 39 65 34 00
9.30-18.00
9.00-15.00

Skjold Burne
mandag-fredag
lørdag
Stylelab Gallery
mandag-tirsdag
onsdag-fredag
lørdag

Tlf. 22 24 99 49
lukket
15.00-18.00
10.00-14.00

Super Brugsen
mandag-søndag

Tlf. 39 48 17 10
8.00-20.45

Tandlæge Lone Stenger
mandag
tirsdag-onsdag
torsdag
fredag

Tlf. 39 67 61 93
8.00-20.00
8.00-18.00
8.00-15.00
efter aftale

Tandlægerne i Vangede
mandag
tirsdag
onsdag-torsdag
fredag

Tlf. 39 65 34 31
8.00-18.00
8.00-15.00
8.00-17.00
8.00 -14.00

Today’s Special
mandag-fredag
lørdag

Tlf. 23 44 17 90
10.00-18.00
10.00-15.00

Torp Glas
tirsdag-fredag

Tlf. 29 28 57 60
14.00-16.00

Den søde Tand
søndag-torsdag
fredag-lørdag

Tlf. 61 60 96 98
11.00-21.00
11.00-22.00

Diligencen
mandag-onsdag
torsdag-fredag
lørdag
søndag

Tlf. 39 68 01 78
13.00-22.00
11.00-02.00
10.00-02.00
10.00-20.00

Frisør Totten
Tine Gram
Anette Grevad
mandag-torsdag
fredag

Tlf. 39 65 71 35
Tlf. 30 23 83 13
9.00-17.30
9.00-13.30

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

Glas- og Fugemesteren
mandag-fredag

Tlf. 40 94 17 57
8.00-17.00

Vangede Avis
mandag-fredag

home
mandag
tirsdag-torsdag
fredag
søndag

Tlf. 38 41 39 30
11.00-17.00
9.00-17.00
9.00-15.00
efter aftale

IKEA
Alle dage

10.00-21.00

Ismageriet
mandag-torsdag
fredag-lørdag
søndag

Tlf. 60 10 40 40
11.00-22.00
10.00-23.00
11.00-22.00

Kirken, Vangede Kirke
mandag-fredag
kontoret: tirs-ons
torsdag
fredag

Tlf. 39 96 22 90
9.00-16.00
9.00-12.00
15.00-17.00
8.00-12.00

Malermester Elligsøe
mandag-fredag
Mezzaluna Pizza
mandag-lørdag
søndag
Netto
mandag-søndag

Tlf. 39 65 05 40
7.30-16.30
Tlf. 39 90 25 25
11.00-21.30
12.00-21.30
8.00-22.00

Tlf. 39 65 74 41
11.00-16.00

Vangede Begravelse
døgnåbent
Vangede Bibliotek
mandag-torsdag
fredag
lørdag
selvbetjening alle dage
Vangede Byg og Kloak

Tlf. 70 22 24 46
Tlf. 39 98 57 60
11.00-17.00
11.00-15.00
10.00-14.00
6.00-24.00
Tlf. 22 44 72 66

Vangede Farvehandel
Tlf. 39 65 10 26
Farve · Tapet · Isenkram
mandag-fredag
10.00-17.30
lørdag
10.00-14.00
Vangede Kiropraktik & Sundhed Tlf 73 70 98 00
mandag
8.00-15.00
tirsdag
12.00-18.00
onsdag
8.00-12.00
torsdag
12.00-18.00
fredag
8.00-14.00
Wieth Dans

Tlf. 39 65 31 07
Alle disse butikker/virksomheder er medlemmer af Vangede
Bycentrum. Medlemsbutikkerne
kan du kende på, at de har dette
mærke siddende i deres ruder.

Se mere om butikkerne på www.vangede.dk
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Åbningstider
mandag-onsdag
13 - 22
torsdag-fredag
11 - 02
lørdag
10 - 02
søndag
10 - 20

Tlf.: 39 68 01 78

