Et stykke Engvej…………..
Vi har et ønske om at genskabe billedet af ”et stykke Engvej” helt tilbage til 1940’erne og 50’erne og årene
derefter. Det drejer sig om Engvej 5,7, 9 på sydsiden og nr 10 lige overfor.
Hertil må vi søge hjælp hos Bente og Flemming Andersen, der nu bor Plantagekrogen 3 , Trørød. De har
boet på Engvej 5 og 7, men vi skal også have hjælp af Søren Sørensen, der er vokset op i nr 9 og som
voksen har sørget for dens nænsomme bevarelse. Endelig må vi snakke mere med Grethe Andersen og
høre hendes erindringer fra de mange år, hvor hun boede i nr.10.
Men vi starter hos Bente og Flemming.
Hvorfor er dette lille stykke af Engvej, så spændende og tiltrækkende for os, der dykker ned i ”det gamle
Vedbæk”? Bente giver os måske en del af forklaringen, når hun spontant siger:--”det var det hyggeligste
sted i Vedbæk med et liv, man slet ikke kender i dag—alene det at stå ude på vejen og falde i snak, ja det
kan man savne”
Men det var jo også stedet fyldt op med de mest farverige, ja man kan næsten sige karismatiske personer. I
hvert fald med helt deres egen specielle udstråling fra et særligt Vedbækmiljø.. Og dem vil vi bl. a gerne
høre lidt mere om.
Flemming kom til Vedbæk omkring 1935 2-3 år gammel adopteret fra et børnehjem i Roskilde af Dagny og
Ove Andersen, der drev rulleforretningen i nr 5, hvor Flemming voksede op og i hvert fald havde sin daglige
tilværelse indtil først i 50’erne, da arbejde, soldatertid og ægteskab førte andre steder hen. Den daglige
tilknytning til området blev genoptaget, da han efter ægteskabet med Bente i 1959 flyttede tilbage til
Engvej, nu i nr 7 som nabo til forældrene i nr 5.
Flemming fortæller om sin barndom og tidlige ungdom i nr. 5. : ”Jeg var vel på en måde lidt udenfor det
etablerede sociale liv. Vi på Engvej legede ikke med dem ovre på Larsensvej og Marievej. Der var ”som
blæst”, hvis vi viste os derovre. Karl Olsens datter Ani, der tog med mig til ”blå mandag” i København og
hendes mor Marie var blandt dem jeg virkelig husker som ”vennerne” fra dengang, men også skomager
Petersens to døtre ovre fra nr 9. Skomageren havde jo sit lille skur til reparationer liggende på fars grund i
nr 5.
I nr 5 boede også familien Pihl, først med Gustav og hans mor, senere Gustav alene.
I Vedbæk skole blev jeg snydt for syvende klasse, da alle andre fra sjette tog til andre skoler, så der ikke var
nok til en syvende klasse.
Fars tilknytning til Vedbæk må have gået tilbage til hans barndom. Det er jo ham der er på billedet fra 1915
i Ebbe Johansens bog ”København, Vedbæk, Verden”.
Far deltog i foreningslivet, først og fremmest sangforeningen, hvor hans dybe stemme var værdsat og gav
ham tilnavnet ”Ove Bas”
Rulleforretningen og fars trehjuler bestandig fyldt med rulletøj gjorde mor og far til kendte ansigter i byen.
Det skete ikke sjældent at jeg—og mange år senere min dreng Kim-måtte hjælpe med at skubbe

trehjuleren, når far ikke kunne klare bakkerne. Fars glæde og interesse for fodbold- han var med til at starte
klubben, mor vaskede fodboldtøjet og hvor ofte har han ikke stået på sidelinien med Frandsen og råbt ”spil
nu fløjene”- ønskede han gerne overtaget af mig, men det var ikke rigtig den store succes .Jeg husker dog
starten på fodboldbanen med fedtlæderstøvler og også fars vrede, da det senere blev til rigtige dyre
fodboldstøvler og jeg glemte dem nede i klubben.
Nej cykelsporten blev mit liv.”
Vi skal nu over og kigge lidt på nr 7, hvortil Bente og Flemming flyttede ind i 1961.
Nr 7 blev af gamle Vedbæk’ere kaldt ”Panoptikon” I Adi Rechnitzers ”Vedbækfiskerne”, hvor det fortælles,
at huset blev opført i 1897-98, findes et foto fra 1968 med bl.a det i 1966 opførte Marina i baggrunden.
Hvilken kontrast!
En mangeårig beboer i dette gamle hus var ”Brød-Larsen”, som ved nærmere eftersyn viser sig at være
spændende og kræve lidt omtale. Vi er kommet i forbindelse med ”Brød-Larsen”s barnebarn, Erling Larsen,
i dag 85 år og boende i Gl.Holte. Han fortæller, at ”Brød-Larsen”, eller Christen Larsen, som han rettelig
hed, var et kendt ansigt i Vedbæk som kørende brødforhandler fra Nærum Andelsbageri, et Job som Erlings
far Hans Larsen overtog og udførte i mere end 25 år. Det er lykkedes os fra Erling Larsens fotoalbum at få
nogle gode billeder af hus og personer samt især af nogle af brødforhandlervognene, herunder hesten, som
Christen Larsen gjorde brug af.
Erling Larsen kan fortælle historier om sin fars kørsel i Vedbæk, bl.a om påstået naturaliebytte under
krigen med produkter fra Maglemosegård samt om hvordan den lokale politibetjent efter en venskabelig
ordveksling opgav at forbyde Hans Larsen at lægge køreplanen med en genvej gennem skoven.
Nogen tid før d. 9 april 1940 var Erlings mor og far med hans søster og ham flyttet ind i nr.9 i en af
lejlighederne på 1 sal. Af de øvrige beboere husker han skomager Pedersens og (vistnok) smed Jørgensen.
Erling og hans familie blev boende i nr 9 antagelig til omkring 1943, hvor de flyttede over på Marievej.
Så meget om nr 7 og 9 i 30’erne og 40’ern.Lad os nu vende tilbage til Bentes og Flemmings indflytning i nr 7
i 1961, efter at de i 1959 var blevet gift.
Her voksede børnene Heidi og Kim op. Indtil 1966 boede Dagny og Ove stadig i nr 5 og der var god kontakt
til beboerne i nr 9 og 10
Det er lykkedes at få gravet nogle billeder frem især fra Kims gemmer. Vi vil lade billederne tale for sig selv,
også dem der omfatter nr 9 og 10, men det hører med til historien og Bentes ord ”det hyggeligste sted i
Vedbæk”, at de tætte relationer blev fulgt op med hyggelige tilnavne for en stor del af beboerne. Lad os
derfor først fortælle lidt herom:
”Brød-Larsen”, hvis historie vi har hørt lidt om, var stadig beboer.
Men Bente og Flemming husker især ”Greven” (Carl Larsen) , ”Panoptikon”s ejer. Han arbejdede hos en
købmand på Amager og beskrives som en person, der var lidt splittet mellem det daglige , måske lidt
fornemmere amagermiljø, og de undertiden lidt mere beskedne, barskere forhold på Engvej.

Og man glemmer helleikke nemt ”Grisebaronen” Anthon, der arbejdede som hotelkarl på
Strandmøllekroen og holdt til i bygningen vi kan se til venstre for ”Panoptikon” på billedet i
”Vedbækfiskerne”
Andre beboere i nr 7 var fisker Bukh Olsen og hans kone Strit, Helge Jønsson (”Fyrsten”) med Olga og Maler
Knud Andersen (”Adjudanten”) med Lizzie
Fra nr 10, tilhørende vognmand Nielsen ved vi jo, at slagter Flittner boede her tilbage i 40’erne
Men i 60’erne var en af de nye beboere her ”fyren” sammen med sine forældre ”fyrens far”, Jørgen
Andersen og hans hustru Grethe. I dag fisker ”fyren” sammen med Helge Jørgensen, mens Grethe, der har
arbejdet bl..a hos slagter Flittner og på Jacob Michaelsens Minde, nyder pensionisttilværelsen i sit hus på
Larsensvej sammen med opgaver som frivillig på Bakkehuset.
I nr 10 boede også Knud Sørensen (”Admiralen”) . Og i baghuset til nr 10 havde vi ”Skægmanden” og
”Pelslauritz”
Ejendommen i nr 9 var (formentlig efter familien Hans Larsens fraflytning?) blevt købt i 1943 af Don
Sørensen, far til Søren Sørensen, der blev født i 1947 og er vokset op her. Don var ”kongen” og hustruen
Else ”dronningen ” i området, men det huskes i dag som et passende indskrænket monarki, der blev styret
mildt og med respekt for, og dagligt samvær med de omkringboende ”undersåtter”. I dag er husets
daværende 4 lejligheder lagt sammen til en moderne og smuk bolig for Søren og Sus, siden Søren i 2000
kom tilbage til sin barndomsegn efter forældrenes død.
Men dengang blev lejlighederne i stueetagen beboet af Don med familie og af skomager Pedersens med
døtrene Edith og Ellen.
Vi overlader resten af historien til de billeder vi har kunnet finde og med de ekstra kommentarer, der kan
knyttes hertil

På billedet i midten finder I Ove Bas nederst til højre

Da Ove Bas mødte Osvald Helmuth
Foran IsNielsens kiosk sagde Osvald:
Du ligner jo mig! Hvad synes I???

Kim på Engvej

Dagny og Heidi

Flemming og Gustav Pihl på hjørnet af Olesvej

Flemming og Bente skændes om billedet er fra nr 5 eller nr 9???

Bente og Valeria gift med Helge Jønsson

Helge

Bukh

Lizzi

Baronen og Heidi…………………………………………………….

Kim og Heidi foran nr. 7

Greven

nr. 9

nr. 10 set fra nr. 7

Nr. 5 på nr. 9´s terrasse

Else og Bente der lige har sat Elses hår. Derfor den røde turban

Brødlarsen foran nr. 7 med familie. Erlings far Hans yderst til højre

Hans Larsen

2 brødvogne

men…

Christen Larsen brugte helst rigtige hestekræfter
Det er de billeder vi har kunnet få fat i; men vi er sikre på at der er mange flere som vi meget gerne vil føje ind i teksten med de
historier der hører til.

Men Christen Larsen brugte helst rigtige hestekræfter

