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Forsiden:
Tegningen er et udsnit fra en af Cirkus Morenos mange plakater. Den blev
tegnet af Oskar Knudsen i 1964.

Bagsiden:
Det er smtit med spor fra Oldtiden i Gladsaxe Kommune, men lidt har vi da. Da
Slangerupbanen blev anlagt, fandt man i 1905 (mellem nuværende Helmsvej
og Højgtirdsvænge) en grav fra Jernalderen, der indeholdt skeletdele og en
hagekorsformet smykkentil af bronze, belagt med forgyldt sølv (fra Yngre
Romersk Jernalder, der ogsti kaldes Folkevandringstiden) 200 - 400 e. Kr.
Smykkentilen benyttes som bomærke af Historisk-topografisk Selskab for
Gladsaxe Kommune. Desuden fandt man lerkar som dette - formodentlig
til rejseproviant pti vejen til det hinsidige .
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Forord

Så præsenterer vi nok en lokalhistorisk Gladsaxe Årbog! nr. 31 i rækken. Også i år har vi stof,
der skuer tilbage på den ikke så fjerne fortid, som alligevel er godt på vej til at blive historie.
Jørgen Olsen er en gammel Buddinge-dreng, som har forstået at bruge sine talenter på flere
områder end de fleste. Uddannet typograf, men med interesser ud over hele feltet, hjemligt og
internationalt, lokalt og nationalt, nyt og gammelt - altid på vej, med en fænomenal hukommelse. Læsere kan næppe forstå, hvorledes han også har fået tid til at passe sine mange hverv
på Gladsaxe Bladet m.v.
Lui Beilin er en gammel kending, som også besidder en levende pen og en herlig erindringsevne. Vi har oplevet det her i tidligere Årbøger, i lokalaviserne og ikke mindst i den meget
roste erindringsbog "Min jiddiske Far - og jeg" (2001), som varmt kan anbefales. Som Jørgen
Olsen er en Buddinge-dreng med stort B, er Lui Beilin en Søborg-dreng med stort S.
Og så har vi noget så sjældent som en aktiv politiker, Dansk Folkepartis leder Pia Kjærsgaard,
som fortæller erindringer fra sin barndoms ferier i Bagsværd, hvor man endnu i årene under
og efter anden verdenskrig havde sommerhuskvarterer - i Aldershvile Slotspark og Højgårds
villakvarterer - samt på Bagsværds Overdrev (områderne syd for Hareskoven).
En hjertelig tak til alle tre bidragydere!
Også tak til Gladsaxe Kommune, som gennem tilskud muliggør, at vi fortsat kan udsende
vore årbøger og dermed bidrage til at bevare vor lokale kulturarv. Og endelig en tak til kollegerne i vor lokalhistoriske forening for frugtbart samarbejde - herunder ikke mindst Erik
Starup, som i det stille yder en enestående indsats som den grafiske tilrettelægger af vore
publikationer med håndelag og akkuratesse.
Arne

J.

Hermann
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Kartudsnit fra 1952, hvar Circus Marenas grund ses på højre side af Buddingevej mellem Snagegårdsvej ag
Taftekærsvej matr. 16 bæ og 16 a
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Cirkus i Gladsaxe
Indledning

Af Jørgen Olsen, redaktør

Da jeg for snart to år siden fik en opfordring fra
Historisk-topografisk Selskab til at fortælle om mit
liv og mine oplevelser i Gladsaxe gennem 40 år på
Gladsaxe Bladet/Folkebladet for Gladsaxe Kommune, satte det en masse tanker i gang.
Jeg blev hurtigt klar over, at jeg måtte begrænse
mig til nogle få episoder. Jeg foretog i hukommelsen et hurtigt tilbageblik gennem mit private og
arbejdsmæssige liv, hvor jeg noterede nogle vigtige
emner og begivenheder ned, som jeg havde lyst til
at fortælle om. Det viste sig, at det var blevet til mere
end 50 historier. Så der skulle vælges.
Mit første bud, var at fortælle om mine mange oplevelser på og med Gladsaxe Teater. Et teater, som
jeg havde fulgt, siden ideen opstod i 1962. Materialet var samlet sammen, og jeg var godt i gang med
historien, da tvivlen kom. Var der overhovedet et
teater når årbogen udkom?
Næste emne kom på banen. Det var mine mere end
50 år med venskabsbysamarbejde i Gladsaxe, siden
1954, hvor jeg første gang, 12 år gammel, blev inviteret på Gladsaxe Rådhus til sodavand og kage i
forbindelse med et internationalt venskabsby arrangement. Jeg var nåede langt frem i historien, inden
jeg igen skiftede emne.

Under en hospitalsindlæggelse på Gentofte amtssygehus i slutningen af 2004, hørte jeg pludselig
en stemme længere nede ad gangen. En stemme,
jeg genkendte som Jacob Nørgaard Petersens fra
Kong Hans Alle. En ældre herre midt i firserne, jeg
havde kendt i over 50 år. Jeg mødte ham første gang
som den flinke skrældemand, der tømte vore bøtter på Stubmarken 23 i Buddinge. Senere kom jeg
meget i hans hjem på Kong Hans Alle i årerne
1956-1959 . Jeg gik i parallelklasse med sønnen
John, og vi havde sammen med mange andre unge
fra området en fælles interesse i cykelløb.
Senere i mit arbejde som redaktør på Gladsaxe Bladet mødte jeg igen Jacob Nørgaard Petersen mange
gange. Oftest i forbindelse med hans mange faglige tillidshverv og i anledning af hans mærkedage.
Jacob Nørgaard Petersens spændende liv havde vi
tidligere skrevet om i Gladsaxe Bladet. Han havde
blandt andet været kørselsleder for Søborgs eget
cirkus Moreno, hvor jeg havde mødt ham iført sin
flotte uniformfrakke på cirkuspladsen ved Bellahøj.
Hvad han ikke fortalte var at, Jacob Nørgaard og
hans kone havde været en slags plejeforædre for
Morenosønnerne Rene og Travis i et år, mens de
afsluttede deres skolegang på Gladsaxe Privatskole
og ikke kunne rejse med cirkus rundt i landet.
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- Nu hørte jeg hans stemme igen, og fik hurtigt
kontakt. Samme aften sad yj og så håndbold i 1V
sammen i opholdsstuen. Jeg skulle opereres, Jacob
var indlagt til en ekstra kontrol.
Det blev en aften, jeg aldrig yjl glemme. Jacob fortalte igen om sit liv og for en gangs skyld, var det
mig der lyttede. Næste morgen var Jacob Nørgaard
Petersen væk. Han var overflyttet til Glostrup, hvor
han døde ugen efter.
Mødet med Jacob gav mig en hel ny ide. Min historie skulle selvfølgelig handle om Cirkus Moreno,
og andre gøglere og cirkusfolk jeg gennem mit liv
og mine 40 år på Gladsaxe Bladet var stødt på. Der
var nok at tage fat på. Man kan ikke tale om cirkushistorie uden at Søborg og Buddinge bliver nævnt.
Omkring 1920 boede både grundlæggeren af Cirkus Arena Arne Victor Olsen og grundlæggeren af
Cirkus Moreno Willy Sjøgren i Søborg.
Her boede også den senere berømte dødsdromskører
Michael Larsen eller "Mickey Laramon", med sine
forældre teltholderne Emil og Nielsine Larsen, der
var indehavere af Søborg Ambulante Tivoli, og medstiftere af Teltholderforeningen, hvor Emil Larsen
senere blev formand .
Arne Victor Olsen blev født den 2. juni 1914 på
Maglegårds Alle (Gladsaxe Alle) . Forældrene blev
skilt, så han blev parkeret hos sin farmor i Søborg,
hvor han voksede op. Arne Victor Olsen, kom i lære
hos Neye. I en frokostpause mødte han cykelbudet
og ungdomsvennen, Christian Tribini, de to fandt
hurtigt sammen, og så var starten gået.
Efter mange år som gøgler startede Arne Victor Olsen sammen med kraftkarlen egypteren Abdullah
El-Hag cirkus Arena. I dag Nordens største cirkus.
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Abdullah var kendt i Buddinge. Jeg husker ham fra
både hans optræden i cirkus, hans tid på Dyrehavsbakken og når han stod for enden af skolestien til
Gladsaxe Skole ved Ærternarken og delte løbesedler ud der fortalte, at han optrådte på Buddinge Kro
om eftermiddagen. Vi drenge strømmede ned til
kroen for at se ham sprænge sine tykke kæder. Willy
"Moreno" Sjøgren blev født i 1919 på Søborg Hovedgade.
En generation sener flyttede cirkusdirektør Ernst
Max Schumann ind i villaen på adressen Maglegård
Alle 14. Alle disse personer fra Søborg og Buddinge
har kendt og mødt hinanden igennem Dansk
Teltholderforening
Cirkus har altid fascineret folk. Jeg er ingen undtagelse. Nogle af mine første erindringer fra min barndom, er da også minder om cirkus. Jeg er født i 1942
på Frederiksberg. Familien købte i 1946 arkitekten
Poul Cadovius villa og flyttede til Stubmarken 23 i
Buddinge, der lå meget tæt på den lokale cirkusplads. Ja, der var vel kun et par hundrede meter ned
på "Marken", som stedet kort og godt blev kaldt.
Cirkuspladsen lå på hjørnet mellem Rugmarken og
Buddinge Hovedgade. En stor grøn mark der var
opholds- og legested for kvarterets børn.
Marken var delt op i to dele, af et ufuldendt vejarbejde i forbindelse med "Tyskervejen". Der var sat
både kantsten og lagt skærver ud, før krigen stoppede arbejdet. Opdelingen af marken i to dele var
ganske praktisk Den ene halvdel blev brugt, når der
skulle graves jordhuler. Den anden blev der spillet
fodbold på. Altså lige med undtagelse at når der
kom cirkus til Buddinge. De første år var det kun
Cirkus Royat der benyttede pladsen. Men fra 1948
da jeg var 6 år gammel kom der endnu et cirkus, da
Moreno rykkede ind på pladsen.
Cirkus i Gladsaxe · indledning

Selvom de to cirkus kun kom engang om året, var
man dus og på fornavn med cirkusfamilierne. Man
bildte sig ind, at man kendte alle de betydningsfulde artister. Især Cirkusprinsessen Rita Bruhn fra
Royal var ventet med glæde hvert år. Når plakaterne
til cirkus var kommet op på lygtepælene, kunne vi
drenge næsten ikke vente på dagen. Vi stod tidligt
op og løb de få hundrede meter ned på marken for
at se cirkusteltet blive rejst. Vognene med de vilde
dyr og artisterne kom senere. Vi besøgte teltarbejdere, der boede to og to i små telte med en
enkelt klapseng og en spand vand som eneste interiør. Om formiddagen kunne vi følge træningen i
manegen inden aftenens forestilling, der altid trak
fulde huse. Mange af numrene husker jeg stadig.
Der var stor forskel på de to cirkus Royal og Moreno.
Men begge skulle ses.

daktør Jørgen Kragelund, der i december 1972 startede Gladsaxe Bladet, hvor jeg fortsatte som
annoncechef.
I 1975 købte Jørgen Rye Folkebladet tilbage fra
Bladsammenslutningen og fusionerede det med
Gladsaxe Bladet. Jeg fortsatte i mit job som reklamechef indtil 1. juni 1979. Her byttede vi. Jørgen
Rye var blevet 60 år og ønskede at trappe ned.
Jeg købte og overtog Gladsaxe Bladet som jeg var
den lykkelige ejer af, til jeg solgte det i 2004 til Dansk
Avis Tryk. Jørgen Rye fortsatte 26 år efter vi byttede
som en uvurderlig kollega og medarbejder indtil han
stoppede i 2005.

Jeg startede i Gladsaxe Skole i 1948, en måned efter jeg var fyldt 6 år. Og forlod skolen i 1958. Da
havde jeg dog allerede i to år haft arbejde om eftermiddagen, som bybud, med egen Long John, og
trehjulet ladcykel, hos Nørbys Bogtrykkeri i Nørregade 13. Et historisk sted hvor porten var udsmykket med kanoner og kanonkugler fra "Slaget på reden."
Jobbet som bybud og arbejdsdreng var en betingelse for at sikre mig en læreplads som typograf, så
snart jeg kom ud af skolen. Efter uddannelsen som
typograf, fik jeg to år i Flyvevåbnet, som værnepligtig sergent, inden jeg kom til Politikens Tekniske
Annonceproduktion. Her så jeg i en annonce i
Politiken, at Folkebladet for Gladsaxe Kommune
søgte en annoncekonsulent. Det var lige mig.
Så jeg startede 1.marts 1966 på Dyssegårdsvej 120
hos redaktør Julius Vædderkop Hedegaard, der på
grund af alder skulle stoppe med udgangen af 1967.
1. januar 1968 blev Folkebladet bortforpagtet til reCirkus i Gladsaxe· indledning
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Cirkusmuseet i Rold
18. maj 1988 hvor det
nye stakit blev præsenteret. Nr. 3 fra venstre står smedemester
Carl Erik Hansen fra
Søborg og yderst til
højre Inga og Anders
Enevig. De øvrige på
billedet er lokale museumsfalk.
10

Cirkus i Gladsaxe
Historien om Morenos berømte stakit, der kan ses ved cirkusmuseet i Rold,
som et minde om en rigtig lokal cirkushistorie.

Datoen 18. maj 1989 blev en festlig historisk dag
for cirkusmuseet i Rold. Det var dagen, da Gladsaxes
berømte Cirkus Marena kom på Danmarkskortet.
Det genfundne stakit fra Cirkus Morenos vinteradresse på Buddingevej 223-225 i Buddinge, fik her
sin fremtidige faste plads, som rammen om Cirkusmuseet i Rold, side om side med klenodier, som
verdens ældste cirkusbygning, Cirkus Miehes gamle
ridehus fra 1914.
Morenos stakit blev skabt aflandets bedste
illustrator tegneren Oscar Knudsen
Nu 50 år efter kan publikum stadig glæde sig over
det flotte kunstværk. Den danske tegner Oscar
Knudsen var født i 1898 og kendt af alle børn før
krigen for sine illustrationer af OTA - bøgernes 160
titler, der udkom 1924-1942. Og blev senere kendt
i 1953-63 for sine flotte illustrationer til Robert Fiskers Peter Pjusk - bøger.

Cirkusmiljøet havde
tegneren Oscar Knudsen interesseret sig for,
siden han i begyndelsen af 20'erne begyndte at tegne vignetter og programforsider til netop Cirkus Miehe.

Oscar Knudsen

Stakittet med de flotte cirkusmotiver, der i 20 år (1958
- 1978) prydede Cirkus Marenas private bolig og
cirkusvinterkvarteret på Buddingevej 223-225, matrikel 16 a. af Buddinge. (Foto Anders Enevig, Odense)

Fra 1937 til slutningen af 50'erne tegnede Oscar
Knudsen hvert år 7-8 plakater til Cirkus Schumann.
Foruden leverede han også plakater til mange andre danske og skandinaviske cirkus. Blandt andet
tegnede han til Benneweis, Cirkus Belli, Cirkus
Arena og Cirkus Marena. Oscar Knudsen døde i
1971.
11

Familehygge hos Inga og
Willy Marena med sønnerne Travis og Rene i villaen
på Buddingevej 1957.
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Cirkus i Gladsaxe

Buddingevej som den så ud før ombygningen i 1958.

Ombygning og udvidelse af Buddingevej til
RING III i 1958 gav ideen til det nye stakit
I den røde murstensvilla, der er fra 1921, og hvor
der fra starten havde været både bolig og butik, bl.a.
købmand Rise og Le. Larsen, boede nu cirkusdirektør Willy Marena sammen med hustruen Inga
og børnene Travis og Rene Marena.
Det imponerende 27 meter lange stakit, der blev
sat op langs med Marenas cirkusgrund, ud mod
Buddingevej blev skabt i 1958. Det var det år, Gladsaxe Kommune var gået i gang med en større udvidelse af vejen for at gøre plads til Ring III. En udvidelse, der krævede en del ekspropriationer og gik
hårdt ud over grunde og huse ud mod vejen. Forhaver blev reduceret, og selv meget store bygninger
blev rullet tilbage for at få plads til den kommende
trafik.

Cirkus i Gladsaxe

Marenas store grund mistede det meste af forhaven. Et lille plaster på såret var dog eksproprieringserstatningen, der var af en størrelse på 70.000,00
kroner. Stort set den pris Willy Marena havde givet
for hele villaen og grunden da han købte den i 1954.
Jeg husker tydeligt selv
den periode, da udvidelsen af Buddingevejl
Ring III stod på. Nabohuset i nr. 221, der var i
3 etager og husede to
små forretninger bl.a .
KaltoJts ismejeri stod i
vejen og måtte ganske
enkelt rulles nogle få
meter tilbage for at få
plads. Huset blev solgt
og nedrevet i 1979.
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Cirkusdirektøren ønskede sig et hegn med stor
signalværdi
Willy Moreno (1919-1979) stod en dag på den anden side af vejen midt i byggerodet og betragtede
det sørgelige syn, da han fik en genial ide. - Der
manglede nu noget?
Willy Moreno var en mand, der ikke skulle bruge
megen tid mellem ide og handling. Villaen skulle
jo nu alligevel have et nyt stakit, efter at forhaven
var væk, så tanken opstod straks. - Det skulle være
et nyt solidt stakit af jern, der kunne holde i mange
år. Og hvorfor så ikke slå to fluer med et smæk, og
samtidig få sig et nyt synligt visitkort.
Det nye stakit skulle udformes, så alle, der passerede villaen på Buddingevej 223-225, ikke var i tvivl
om, at her boede et cirkus.

Fra ide til handling
Facaden ud mod Buddingevej/RING III, skulle
indhegnes af et gedigent stakit.
Lidt af en opgave. Moreno havde nu allerede ideen
i hovedet. Det skulle være et stakit med masser af
cirkusmotiver. Motiver, der alle pegede i retning mod
den dobbelte vognport og indgangen gennem en
havelåge til villaen.
Det må lige være en opgave for min kone Ingas
fætter Carl Erik Hansen (1927-1990) besluttede
Willy Moreno på stedet. Allerede senere samme dag
startede han bilen, og kørte ned til smedemester
Carl Erik Hansen, der havde sin virksomhed Areaton, Dansk Svejseindustri, i den store industrigård
bag vaskeriet Sortevitt på Søborg Hovedgade 31, (i
dag bag Rema 1000).

Smedemester Carl
Erik Hansen fra
Søborg genser sit
stakit i Rold efter
mange år.
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Cirkus i Gladsaxe

Smedemesterens fortælling om det første
stakit-møde
Jeg mødte Carl Erik Hansen, som jeg ikke kendte i
forvejen, ved indvielsen af stakittet i Rold 18. maj
1989. Smedemester Carl Erik Hansen huskede tydeligt den dag i 1958, da Willy Marena fyr og
flamme, kom farende ned på smedeværkstedet i
Søborg og skulle bruge et 27 meter langt stakit
gerne med det samme.
Smedemester Carl Erik Hansen fortalte mig, at han
tænkte, det er da i orden.
- Et stakit er vel et stakit. Dem havde han lavet utallige af. Så han regnede ikke opgaven for noget særligt, før Willy Moreno begyndte at fortælle, hvordan
han drømte om, at stakittet skulle se ud.
- Du kan jo lige lave nogle tegninger, så jeg kan se,
vi er enige sagde Willy Moreno.
- Og husk lige at jeg skal have et prisoverslag, inden du går gang.
Smedemester Carl Erik Hansen var godt kendt med
at levere smedeopgaver for Cirkus Moreno. Han blev
nok nærmest betragtet som en slags hussmed og
kendte derfor alt til Willy Marenas tempo og ikke
mindst han store kvalitetskrav.
Cirkusmiljøet havde smedemesteren kendt længe
og var vant til at færdes i. Det blev i midlertidig ikke
den lette opgave, smedemesteren havde forestillet
sig. Arbejdet skulle vise sig at blive meget mere krævende.
Willy Marena rykkede hurtigt for at få et resultat.
Carl Erik Hansen knoklede på for at få nogle tegninger færdige, som han endelig kunne præsenterer for Willy Moreno.
- Det der møg, det er alt for klodset var Marenas
svar, da han så de første tegninger.
- Aldrig i livet! Det dur ikke til noget.
Cirkus i Gladsaxe

Danmarks bedste plakatkunstner
Oscar Knudsen kom på banen
Ideer manglede Willy Marena aldrig, så han tog en
hurtig beslutning og sagde til smedemester Carl
Erik Hansen: Vi smutter lige ud til Oscar. Oscar
Knudsen, der boede i Holte var den tids mest anerkendte cirkusplakattegner. Men også en kunstner,
der altid havde forrygende travlt.
- Det vidste vi, fortalte Carl Erik Hansen da vi mødtes i Rold i 1989. Willy Marena og jeg vidste derimod lige, hvad der skulle til for at overtale Oscar
Knudsen,
-Vi løb over på den anden side af gaden til Buddingevej i nr. 234. Her boede købmand Richardt Petersen. (Købmandsforretningen blev i 1966 overtaget
af den senere kendte Bakkekonge Torben Træsko
Petersen, indtil han startede på Dyrehavsbakken i
1973, med sin første restaurant Ved Linden) .
Hos købmand Richardt Petersen købte Willy Marena
og Carl Erik Hansen en ægte "tremaster", som man
sagde i cirkuskredse. Betegnelsen en "kylling" og
"en halvabe" kender alle. En tremasters var en flaske snaps, der indeholder 3 pæle (0,75 l).
Ude i Holte kom "tremasteren" hurtigt på bordet.
Marena satte Oscar Knudsen ind i projektet og bad
ham ridse nogle skitser op, som smedemester Carl
Erik Hansen kunne bruge som arbejdstegninger,
fortalte smedemester Carl Erik Hansen. Skitserne
klarede den professionelle Oscar Knudsen på få
minutter. Der blev både plads til logo, dyr, cirkusklovne og cirkusvogne. Det hele hurtigt ridset op i
nogle få enkelte streger.
Smedemester Carl Erik Hansen var målløs over, hvor
enkelt det kunne gøres. Og blev da heller ikke spor
fornærmet, da Willy Moreno sagde : - Pragtfuldt
Oscar. - Det var jo lige det, jeg havde i tankerne. Fortsæt du bare med nogle flere skitser, så vi har
noget at vælge imellem.

Et par dage efter var tegningerne klar fra Oscar
Knudsens hånd, og smedemesteren kunne tage fat
på arbejdet på værkstedet. Inden da havde Carl Erik
Hansen været i gang på adressen Buddingevej 223225 for at måle hele strækningen nøjagtigt op. Næsten alle de enkelte fag, der indgik i stakittet var
tænkt udført i forskellig størrelse.

Stakittet blev Morenos visitkort
Stakittet skulle ud over det almindelige hegn, omfatte en dobbeltlåge til indkørslen til den store grund
og en havelåge til villaen. Hele stakittet fik et forløb, der var tegnet, så alle figurerne var i bevægelse
og på vej hen imod indgangen til villaen. Det var jo
et "visitkort", der skulle fortælle, at her boede et
cirkus.
Tegningerne som smedemester Carl Erik Hansen
modtog, var små tegninger, som han via et lysbilledeapparat projekterede op på en afmærket jernplade med lige netop det enkelte motivs og rammes mål. Med kridt blev lysbilledet ført over på pladen, og så var det bare at bøje rundjernene efter
linierne i de mange enkelte tegninger. Enkelthederne i tegningerne fik stakittet, der kom til at bestå af 14 moduler, til at se meget let og elegant ud
og overraskende nemt at svejse sammen til de færdige motiver.

cirkusmotiver af Oscar Knudsen
prydede stakittet
Motiverne i de enkelte rammer var:
- En dobbeltport med knælende Cirkusheste.
- Indgangslåge med Cirkus Morenos Logo
- Løve der springer gennem tøndebånd.
- To klovne.
- Bjørn der kører på cykel.
- Morenos cirkusvogne på vej
trukket og skubbet af en elefant.
- Tiger der springer gennem tøndebånd.
- To søløver på podium.
- Og to dansende heste.
10 forskellige

Det blev i alt til 14 rammer af svære rør, hvor der i
de 10 var svejset cirkusmotiver ind. De enkelte rammer var af forskellige længder. Alt sammen nøje afmålt og afpasset. På grund af de forskellige længder
måtte stolperne, der skulle holde stakittet støbes
ned i beton på stedet før rammerne kunne monteres. Et kompliceret arbejde der skulle udføres med
millimeters nøjagtighed. Først da kunne smeden
svejse de 14 rammer fast på de bærende stolper og
gøre stakittet færdigt. Det sidste, der skulle sætte
prikken over i' et var, at få stakittet malet i Cirkus
Marenas flagfarver gul og rød. Figurernes gule farve
stod flot til det øvrige stakit, der var malet i den
kendte røde farve. Da stakittet stod færdigt i 1958
var der ikke noget at sige til, at både Willy Marena
og smedemester Carl Erik Hansen var stolte af resultatet.

Stakittet fik en magisk tiltrækningskraft
Det nye stakit vakte opsigt i lokalområdet og blev
hurtigt kendt af alle og enhver. Jeg kom selv næsten dagligt i området i den periode 1956-1959.
Dels på grund af en fælles interesse for cykelsport,
som vi unge udfoldede fra min skolekammerat John
Nørgaard Pedersen bopæl på Kong Hans Alle. Derudover kom jeg på farve grossist Niels Baden Jen-
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Stakittet sat i rækkefølge på Buddingevej 225
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sens kontor på 1. sal i nr. 217, hvor jeg som FDFer,
var med til at redigere og duplikere kredsens månedlige blad. Desuden havde jeg en anden FDF
kammerat Søren Ludvig, der boede i nr. 221. Jeg
husker, hvordan vi unge drenge fulgte byggerodet
på Ring III og Buddingevej, og ikke mindst opsætningen af Marenas nye stakit. Stakittet havde en
næsten magisk tiltrækningskraft, sagde mange.

Cirkus Moreno stoppede, men stakittet
stod til 1978
Da Cirkus Moreno stoppede efter sæsonen 1967 for
at holde en foreløbig pause, blev familien Moreno
boende i villaen og beholdt bygningerne bagved
og stakittet. Tusindvis af forbipasserende har i årerne
1958-1978 glædet sig over og nydt "Morenos stakit", som det stadig omtales og huskes.

Der var musik i stakittet sagde andre. Og noget var
der om snakken. Stakittet animerede til at man pillede ved det. Konstruktionen med de mange forskellige figurer fristede de forbipasserende, der snart
fandt ud af, at man ved at lade en pind, en cykelpumpe eller en skoletaske glide langs med det 27
meter lange stakit, kunne frembringe forskellige
lyde, der lød som en melodi.

Huset blev solgt og stakittet forsvandt
Morenos Stakit prydede adressen indtil grunden og
ejendommen den 23. januar 1978 blev solgt. Det
var entreprenør og gulvbelægningsfirmaet Paul Staal
Rasmussen, der købte grunden af fru Inga Marena,
der var flyttet til Vedbæk. Men indtil villaen blev
solgt, boede sønnen Travis Marena der stadig.

Villaen med det nye hegn på Buddingevej 223-25 i 1958. (Foto Anders Enevig, Odense)
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Entreprenør og gulvfirmaet Paul Staal Rasmussen,
der købte Morenos villa, vidste hvad de købte. Paul
Staal Rasmussen var selv opvokset i kvarteret og
havde boet lige over for Moreno. Paul Staal Rasmussen var også en af de cykelsportsinteresserede
drenge, der holdt til på Kong Hans Alle i midten af
halvtredserne.

Købte villaen til nedrivning
Paul Staal Rasmussen havde allerede tidligere på året
købt ejendommen ved siden af i nr. 221. I 1979
sælger Paul Staal Rasmussen så begge ejendomme
til Kampsax A/S til nedrivning for at give plads til
et nyt boligbyggeri med tilhørende parkeringsplads.

Morenos stakit forsvandt
I kontrakten med hovedentreprenøren, der skulle
stå for det nye byggeri, fremgik det, at Morenos stakit skulle tages ned og flyttes til Paul Staal Rasmussens firmaadresse, der havde sit nye domicil med
kontorbygning på Mesterlodden i Vangede. Til arbejdet med at rydde grunden benyttede hovedentreprenøren, som det var praksis, nogle mindre
underentreprenører, der skulle stå for den efterfølgende oprydning og bortkørsel af byggeaffald.
Stor var overraskelsen, da tiden var inde og hovedentreprenøren skulle aflevere grunden byggeklar.
Her kunne man så konstatere, at Morenos stakit
ikke var bragt til Paul Staal Rasmussen på Mesterlodden. Stakittet var forsvundet fra den ene dag til
den anden.

Den tomme grund hvor kun brandhanen i forgrunden afslører adressen .
Cirkus i Gladsaxe
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Ejeren Paul Staal Rasmussen ærgrede sig over det
forsvundne stakit. Hovedentreprenøren havde ingen ide om, hvad der var gået galt. Og ingen kendte
tilsyneladende noget til, hvor Marenas stakit var
havnet. Tiden gik og gåden om det forsvundne stakit blev først løst i 1987. Her skulle det vise sig, at
Marenas stakit ikke var glemt, men blot gemt af
vejen for en tid.
Cirkusmuseet i Rold efterlyste stakittet
I Odense gik forfatteren og museumsmanden Anders Enevig i efteråret 1987 og ærgrede sig. Han
huskede alt om Marenas fantastiske stakit.

Siden stakittet var forsvundet, var planerne om et
Cirkusmuseum i Rold blevet en realitet. Her hørte
Marenas stakit efter Anders Enevigs mening
hjemme.
Cirkusmuseet i Rold rummer Europas eneste
bevarede Ridehus
Ridehuset, der er bygget 1914 i Rold, kostede 2.500
kroner. Cirkusvirksomheden sluttede i 1918, da
kroen blev solgt. Staldbygningerne blev revet ned,
men Ridehuset blev stående og tjente som lager far
Rold Brugsforening. Senere som garage og redskabsrum. I 1975 blev der taget et museumsinitiativ til at
bevare Ridehuset.

Miehes gamle Ridehus
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Bygningen blev nedtaget og lagt i mølpose indtil
Ridehuset i 1977 blev flyttet til den anden side af
vejen bag kroen og genrejst i 1981-1982, som det
eneste bevarede af sin art i Europa. Nu håbede Anders Enevig på at finde rester af det gamle Moreno
stakit.

Anders Enevig

Et læserbrev i Gladsaxe Bladet gav et hurtigt
resultat
Den 20.oktober 1987 ringede telefonen på Gladsaxe Bladet. Det var Anders Enevig, der var i røret.
Han benyttede sig af det gamle trick med at komme
i kontakt med folk i et bestemt område, denne gang
Gladsaxe og omegn, via et læserbrev i den lokale
avis.

Da jeg som redaktør af Gladsaxe Bladet fik stillet
telefonsamtalen ind og fik Anders Enevig i røret,
var jeg naturligvis med det samme tændt på ideen.
Navnet Anders Enevig huskede jeg, og kendte til,
fra hans store indsats da han tog initiativ til, at redde
Cirkusbygningen i København fra at havne som
parkeringshus for stormagasinet ANVA. Jeg kendte
godt i forvejen historien om Morenos stakit. Jeg
havde tit talt med min "gamle" cykel- og ungdomskammerat Paul Staal Rasmussen om Moreno tiden,
når vi mødtes om torsdagen, i den lokale Gladsaxe
Syd Rotary Klub.
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Vi var nogle stykker i Rotaryklubben, der i 1980 genoptog vores gamle fælles interesse for cykelløb og
var begyndt at træde i pedalerne igen. I telefonen,
da Anders Enevig ringede til mig på Gladsaxe Bladet, fortalte jeg ham om stakittets skæbne, og at
jeg var meget tæt på den rigtige ejer Paul Staal Rasmussen. Problemet var jo nu først både at finde
Morenos stakit, og hvis det lykkedes, at få afklaret
ejerskabet. Jeg kontaktede samme aften Paul Staal,
der var med på ideen om at skaffe stakittet til veje,
han var uden tøven indstillet på at fravige sin ejendomsret til fordel for Cirkusmuseet i Rold, hvis stakittet kom frem i lyset. Den kommende uge trykte
jeg i Gladsaxe Bladet læserbrevet fra Anders Enevig.
Hvor blev det af?
Gennem nogle år har jeg forsøgt at få skovlen under
et spørgsmål. Men hidtil med negativt resultat. Nu
forsøger jeg gennem Gladsaxe Bladet efter, at have
været runden om kommunen, Lokalarkivet, de nye
ejere og de gamle ejere - og håber, at historien som
en efterlysning kan bringe noget frem . Min "adkomst"
til at rode op i historien er, at jeg i 1981-1982 skrev 3
bind om Cirkus i Danmark. Og jeg gerne vil redde,
hvad reddes kan inden for emnet cirkus. I dette tilfælde blot som fotos, hvis det er muligt. Cirkus Marena
havde vinterkvarter på Buddingevej 221-225, matrikel nr. 16.a af Buddinge, og foran huset og grunden
var et meget særpræget hegn, der tydeligt signalerede, at her boede et cirkus. Hegnet bestod af jernrammer af uens længde og disse rammer var der gul
malede cirkusmotiver forestillende heste, cirkusvogne,
elefanter og søløver. Flot svungne motiver af rundjern - tegnet af plakattegneren Oscar Knudsen, som
uden tvivl er den, der har lavet flest cirkusplakater i
denne verden. Han er væk, og nu er hegnet også væk.
Ejendommen blev solgt af fru Inga Marena i 1978, og
da var hegnet intakt. Det nye byggeri blev påbegtJndt
i 1980 og mellem disse to år forsvandt hegnet. Naturligvis, for det kunne ikke blive stående der til evig tid.
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Men hvor blev hegnet af? Ja, det er spørgsmålet. Kan
det være havnet i en af Gladsaxes børneinstitutioner,
som nogen mener, eller er det bevaret på anden måde
i Storkøbenhavn. En eller anden må kunne huske,
hvad der skete, for herregud - det er jo kun få år siden, ikke engang ti år.
Med venlig hilsen og tak for hjælpen
Anders Enevig
På Gladsaxe Bladet var vi alle nok lige så spændte
på, om det ville lykkedes. Selvom vi lovede Anders
Enevig, at stakittet, hvis det stadig eksisterede, ville
blive fundet.

Havde jeg ikke set stakittet stå
et eller andet sted?
Min første tanke var også. Jamen! - Jeg så det da
selv far nogle år siden, og undrede mig over hvorfor
Marenos stakit stod lige der. Jeg kunne imidlertid
på stedet ikke erindre hvor, og i hvilken sammenhæng jeg havde set Morenos stakit. Jeg fandt et
godt billede af stakittet frem fra Gladsaxe Bladets

fotoarkiv og bragte det sammen med en historie
om Morenos stakit, under overskriften:

Måske kan De hjælpe?
Gladsaxe Bladet, der jævnlig har haft henvendelser
omkring det spændende hegn, har spurgt stakittets
ejer, fra dengang, det forsvandt, om hvad der var
sket. Den daværende ejer Paul Staal Rasmussen fra
Staals Gulvservice, der nu drev gulvbelægningsfirma
på Mesterlodden i Gentofte og tæppeforretninger i
bl.a. Høje Gladsaxe Center, husker hegnet, der
omkransede villaen, da han købte den af fru Inga
Mareno.
Da villaen senere blev solgt til nedrivning, var det
en del af handelen, at hegnet skulle forblive i
gulvbelægningsfirmaets besiddelse. Men da huse
blev revet ned, forsvandt hegnet sporløst som dug
far solen, og ingen har siden kunne spore det. Måske er der læsere der har set hegnet eller dele heraf
pryde en villahave i omegnen. Såfremt det er tilfældet, hører vi gerne om det på Gladsaxe Bladets redaktion."

Billedet bragt i Gladsaxe Bladet viser del af det flotte hegn, som det tog sig ud, når man passerede
det på Buddingevej 221-225. (Foto Anders Enevig, Odense)
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Efterlysningen i Gladsaxe Bladet gav hurtigt
et resultat
Det strømmede ind med oplysninger fra Gladsaxe
Bladets læsere med tips og ideer til, hvor læserne
mente, de havde set det forsvundne stakit. Utroligt
mange kunne huske Marenas stakit. Alle, der ringede eller skrev til avisen, blev taget meget alvorligt. Jeg noterede mig alle de opgivne adresser og
mulige findesteder ned og lavede en køreplan.
Jeg tror, jeg fik tips fra omkring 40 læsere, der alle
mente de havde set stakittet, set billeder af hegnet
eller bare hørt om, hvor det kunne være. I en del af
disse tilfælde viste det sig dog, at det stakit, læserne
henviste til, var det hegn i beton med dyre motiver,
der stod på Stengårds Alle overfor Branddammen.
Men tilbage var der så omkring 25 adresser i omegnen, der skulle undersøges.
Blandt tipsene var der indberetning om, at en læser
var helt sikker på, at han havde set hegnet på en
rejse i Rusland. En anden havde set det i Finland,
hvor det omkransede et russisk cirkus. Med min
adresseliste i hånden besøgte jeg alle de opgivne
adresser. Og jeg så masser af havelåger, med motiver der viste hunde, katte og en enkelt hest. Jeg var
overrasket over, hvor kreative folk egentlig havde
været, når havelågen ved indgangen til villaen skulle
markeres. Mine mange ture rundt i Storkøbenhavn
og omegn gav dog ikke resultat.

Anonymt tip fra læser i Bagsværd
opklarede sagen
Efter et par ugers søgen kom så det resultat, vi alle
havde ønsket og håbet på. En telefonopringning
fra en dame, hvis familie havde boet på en villavej i
Bagsværd. Damen ønskede at være anonym, men
ville dog gerne oplyse på hvilken vej hun havde boet
på i Gladsaxe dengang i 1979. Den anonyme læser
fortalte, at hun havde hørt sin far fortælle om
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Marenas stakit, og hvordan det blev læsset på en
forkert lastbil for en kasse øl. Hun fortalte endvidere' at hendes far dengang havde været ansat hos
en entreprenør og vognmand, der havde et meget
specielt udenlandsk navn. Et navn jeg genkendte.

Det specielle udenlandske navn
førte til adressen
Her faldt så den berømte tiøre. Det var jo på hans
gård i Hove, jeg omkring sommeren 1980 havde
set stakittet stå stablet op, og undret mig over, hvorfor Morenos hegn egentlig stod netop her. Nu kommer man jo ikke bare sådan forbi Hove uden en
god grund.
Grunden til at jeg kom forbi, var ren tilfældig. Jeg
genoptog jo som tidligere omtalt min gamle interesse og kørte cykelløb igen i et par år i begyndelse
af firserne. For øvrigt sammen med ejeren af Marenas stakit Paul Staal Rasmussen. Og i den forbindels e, kom jeg en søndag formiddag i et cykelløb,
hvor jeg befandt mig i et felt af cykelryttere forbi
Hove.
Entreprenørens navn kendte jeg i forvejen, fra min
barndom på Stubmarken 23 i Buddinge, hvor han
dengang kørte rundt på villavejene i Buddinge og
omegn for at opkøbe ting fra folks hjem, som møbler og køkkensager. Det var tiden, hvor de sidste
berømte Madam Blå kaffekander, Raadvad brødmaskiner og lignende blev skiftet ud. Nabokonerne
på Stubmarken talte meget om de små beløb, de
havde fået for at sælge ud af deres gamle køkkengrej. Senere i begyndelsen af tresserne, havde jeg
selv som nygift været ude på hans gård i Hove for
at se på brugte møbler. Derfor kendte jeg adressen.

Stod stakittet nu stadig i Hove?
Med både navn og adresse på den mand der havde
"erhvervet" sig Marenas stakit i 1979 kunne jeg
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nu ringe til Anders Enevig og fortælle, hvor han
skulle starte sin eftersøgning. Nu blev det jo rigtigt
spændende.
Var stakittet der stadig og ville det kunne erhverves
eller købes? Anders Enevig havde fået en mindre
museumsbevilling stillet til rådighed til formålet, da
han sammen med sin hustru Inga, den 9. august
1988, drog til Hove. Meget klogt startede han sin
forespørgsel blandt landsbyens øvrige gårde, der i
stort omfang var omdannet til virksomheder. Måske var der nogle her der kendte til eller havde hørt
om, et gammelt stakit, hos en af de andre gårdejere
i landsbyen. Og der var da en i landsbyen, der mente,
at der stod det, Anders Enevig søgte på en gård i
den anden ende af landsbyen.
Anders Enevig var noget spændt, da han og hustruen Inga kørte ind på den udpegede gård i Hove,
som jo var det endelige mål. Gården var ganske rigtigt ejet af den samme entreprenør som 10 år tidligere havde været underentreprenør ved nedrivningen af Marenas villa på Buddingevej.

Anders Enevig mødte her en venlig ung mand, da
han kom ind på gårdspladsen. Det viste sig at være
sønnen til gården. Anders Enevig fortalte sønnen,
at han havde hørt, man havde et gammelt stakit.
Mens de stod og talte sammen kunne Anders Enevig se, at der ovre i hjørnet af grunden stod nogle
meget tilgroede jernrammer der lignede det han
søgte.
Anders Enevig spurgte om det var muligt at købe
stakittet, da han var meget interesseret i cirkus og
gerne ville redde det fra smelteovnen. - Jeg skal
lige spørge chefen først om en pris, sagde den unge
mand. Anders Enevig fik dog lov til at fotografere
stakittet der stod opstablet i baghaven. Stakittet var
splittet ad i mange sektioner, men tilsyneladende
var hele stakittet der. Det var tydeligt, at det var gået
stærkt med at få Marenas stakit flyttet.
De enkelte rammer, der var svejset på de bærende
stolper og derefter var støbt ned i jorden, da stakittet blev sat op i 1958, var bare revet op, så stakittet
stod stadig med stolperne ragende op.

Inga Enevig står med et af
elementerne fra det forfaldne stakit med stolperne på endnu, som da det
blev revet op. (Foto Anders Enevig, Odense)
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Nu blev stakittet til kunst
Museumsmanden Anders Enevig fortæller i sin bog
"Cirkusplakater" om nogle meget usædvanligt vanskelige forhandlinger om købet. Der skulle naturligvis gås meget diplomatisk til værks, da det jo drejede sig om "varme" genstande, der meget hurtigt
kunne forsvinde igen. Anders Enevig lod sig derfor
ikke mærke med, at han vidste hvordan stakittet
var havnet i Hove.
Det blev nu kattens leg med musen med Anders
Enevig som den arme mus. Nu var der ikke længere tale om noget gammelt skrot, men om fin dekorativ og kostbar kunst. Det var kun tidsnød, der
var skyld i, at stakittet ikke var blevet ophængt som
kunst på væggene inde i den store ladebygning, der
blev brugt som udstilling for familiens møbelhandel.
"Sælgeren" var dog villig til at finde frem til en fornuftig pris, men billigt ville det ikke blive. "Sælgeren" fortalte om, hvor dyrt det havde været i indkøb og transport, og foreslog derfor, at man mødtes
et sted mellem 10.000,00 og 20.000,00 kroner. For
til sidst at enes om at prisen skulle være 15.000,00
kr. kontant.
Et beløb, der var noget højere end det, Cirkusmuseet
i Rold havde til rådighed. Men stakittet skulle reddes, så Anders Enevig købte og betalte de 15.000,00
kr. i første omgang af egen lomme den 18. august
1988 på forventet efterbevilling af museums-inspektøren for Cirkusmuseet i Rold Birte Friis i Hobro. Pengene blev dog måneden efter bevilliget af
Statens Museumsnævn. Nu kan man nok sige, at
15.000,00 var mange penge at give for en bunke
gammelt jern, der for øvrigt slet ikke tilhørte sælgeren. Men stakittet var i cirkussammenhæng et
unikt kunstværk. Anders Enevig havde dog lige
vendt beløbet med smedemester Carl Erik Hansen
fra Søborg og spurgt om, hvad et sådan stakit ville
koste i 1988 kroner.
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Som det lå der i haven som skrotbunke, ville jernprisen være et par tusinde kroner. Et nyt tilsvarende
stakit ville derimod koste mellem 50.000,00 og
100.000,00 kr. hvis det skulle fremstilles i 1988.
Cirkusmuseet i Rold fik Marenas stakit. Det blev
renoveret og sat i stand, så det stod og strålede i
sine flotte røde og gule signalfarver ved indvielsen i
Rold den 18. maj 1989.

Festlig indvielse af stakittet
Gladsaxe Bladet var inviteret med til indvielsesfestlighederne i Rold, hvor man for første gang kunne
præsenterer Morenos stakit som det nu stod der og
omkransede Cirkus Miehes gamle Ridehus, side om
side med den flotte nye museumsbygning i Rold.
Jeg tog sammen med Gladsaxe Bladets fotograf Kaj
Bonne Mortensen turen med fly til Århus, hvor vi
måtte leje en bil, så vi kunne nå frem i tide til åbningen ved Cirkusmuseet i Rold. Indvielsen havde
naturligt samlet mange presse- og museumsfolk.
Her mødte jeg for første gang smedemester Carl
Erik Hansen fra Søborg. Det blevet spændende
møde. Carl Erik Hansen kunne huske hele forløbet
og fortalte om alle de mange detaljer om stakittet
oprindelse.

Sælgeren dukkede op
Til alles undren dukkede "sælgeren" eller entreprenøren fra Hove også op. Det virkede meget pinligt.
Af. alle de fremmødte var han den eneste, der ikke
kendte til stakittet s rigtige historie, og hvordan det
var havnet i Hove inden det endelig kom til Rold.
Der blev hurtigt sendt en besked rundt, fra mund
til mund, om at lade som ingen ting og undgå at
røbe for "sælgeren", at vi alle kendte sandheden
om Morenos nu genfundne stakit.
Havde det ikke været pinligt, så blev det endnu
værre, da "sælgeren" gik til mikrofonen og holdt
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Cirkus Marenas
Logo på indgangsdøren byder velkommen til Cirkusmuseet i Rold.
(Foto Kaj Bonne
Mortensen)
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en lang og tårevædet tale om det store bidrag, han
havde ydet, da han for en beskeden betaling havde
solgt sit dejlige klenodie til Cirkusmuseet i Rold.
Han fortalte, han havde købt det for mange år siden på et Loppemarked, han kunne ikke lige huske, hvor det var købt, om det var i Danmark eller
udenfor landets grænser. Men det havde været meget dyrt både i indkøb og transport. Ideen med hans
køb, fortalte "sælgeren", var at han ville bruge hegnet til at omkranse en legeplads med sandkasse til
sine børnebørn.
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Historien kom aldrig i Gladsaxe Bladet
Jeg bragte aldrig historien i Gladsaxe Bladet, men
både jeg selv og fotograf Kaj Bonne Mortensen fik
en stor lokal-historisk oplevelse. Mine noter og
fotografens billeder gemte vi heldigvis, og nu blev
de så endelig aktuelle i forbindelse med historien
om Cirkus i Gladsaxe i Årbogen 2007.
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Hvem var Moreno?

En spændende person født og opvokset
på forskellige adresser i Søborg
Willy "Mareno" er født den 22. december 1919 i
Søborg. Han er født Sjøstrand, men tog senere
kunstnernavnet "Mareno" ligesom hans cirkus.
Willys farfar Frederik var trods det svensk klingende
navn Sjøstrand, bosat i København, da han mødte
og blev gift med Willys bedstemor Johanne
"Hanna" Wilhelmine Stark født i Stockholm. Så der
var også en stor familie i Sverige.
Morenos far var billedskærer og boede med hustruen Olga, da Willy blev født i 1919 i Gladsaxe
Kommunes hus på adressen Frederiksbargvej 156,
opgang A matr. nr. 20 Ejendommen lå på hjørnet
af Christianehøj. (Indtil 1979 Søbarg Hovedgade
156). Både kommunens hus og den del af
Christianehøj er væk i dag. Huset blev bygget i 1918
for at man kunne imødekomme den store boligmangel. I 1979 blev kommunens ejendom revet ned
for at give plads til" Den ny Buddinge Skole". Samtidig forsvandt denne del af Christianehøj fra vejkortet mellem Søborg Hovedgade og Hagavej. Hjørnet er nu væk og erstattet af Buddinge Skole.
Faderen Svend Sjøstrand ernærede sig som ansat
billedskærersvend og blev senere billedskærermester i Søborg. I 1925 flyttede familien til et andet
af Gladsaxe kommunes huse på Mosevej 2-8 Opgang 8. Her boede familien til 1935, hvorefter den
en kort periode flyttede til dobbelthuset på adres-

Willy Marena.

sen Søborghus Alle 5. Kort tid efter flyttede familien igen. Nu ind i en lejlighed på l. sal i hjørnehuset i M. Kvetnys bygning Søborg Hovedgade 37,
hvor ejeren M. Kvetny og hans søn værkfører Herman Kvetny også boede. Herman Kvetny overtog
senere snedkerfirmaet Kvetny og drev det videre til
han døde omkring år 2000.
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Willy Sjøstrand blev født i Kommunens ejendom på Frederiksborgvej, senere Søborg Hovedgade 156.

(Foto Byarkivet)

Willy "Moreno" kom i Søborg skole
Willy startede i Søborg Skole i 1926, hvor han fik
overlærer K. Vedsmand, der senere blev skolens inspektør, som klasselærer. Jeg havde engang læst i
en af Lui Beilins erindringer, at han havde gået i
skole med denne senere så kendte cirkusrnand
Moreno . Jeg besøgte Lui Beiling i foråret 2006 i hans
hjem på Frederiksberg for høre noget om deres skoletid på Søborg Skole.
Lui Beilin kunne fortælle, at de gik sammen i grundskolen og tit mødtes. Luis mor arbejdede i Majews
skrædderforretning Søborg Hovedgade 36, hvor Lui
Beilin havde sin daglige gang. Lui huskede, at Willy
"Moreno" var drengen, der imponerede sine skolekammerater. Tidligt begyndte han at interessere sig
for trylleri. Og så elskede han at lære sig udenlandCirkus i Gladsaxe

ske gloser. Det der, med at have en skolekammerat,
der kunne tale udenlandsk tog kegler.
Kom i lære som elektromekaniker
Willy valgte mellemskolen fra og forlod Søborg
Skole så hurtigt, det var muligt, da han fyldte 14.
Efter konfirmationen kom han i lære som elektromekaniker. Men på grund af kobbermangel under
krigen var det småt med arbejde inden for faget.
Willy var en driftig herre, så han etablerede sit eget
lille cykelværksted i kælderlokalet på hjørnet af Søborg Hovedgade 37, hvor han og familien boede,
og hvor faderen SvendVilhelm Sjøstrand havde haft
sit billedskærerværksted. I butikken ovenover i den
høje stue boede på det tidspunkt skræddermester
Salomon Majew.
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Kommunens hus lå på Frederiksborgvej 168 på hjørnet af Christianehøj. (Foto Byarkivet)

Startede cykelforretning under krigen
Senere startede Willy Marena sin egen cykelforretning i hjørnebygningen Søborg Hovedgade
37. En forretning han efter nogle få år solgte med
en rigtig god fortjeneste. Forretningen blev senere
kendt under navnet Cyclecompagniet AJS. Der var
hele tiden "gang" i den unge Willy. Ideer manglede
han ikke, så da politiet under krigen blev sat fra
bestillingen, oprettede han sit eget opdagerkorps,
som han dog igen fik solgt med en rigtig god fortjeneste. Det ene initiativ erstattede det andet. En
af disse ideer var, da Willy, der jo tidligere havde uddannet sig som elektromekaniker, opfandt en strimmel ståltrådsvæv, der blev sat ned over brænderen
på gasapparatet, så folk fik mere ud af den tynde
gas. Midt i det hele blev der da også tid til at sælge
juletræer og pynte gran.

3°

Vandt amatørkonkurrence og fik smag
for trylleri
Willy "Marena" puslede meget tidligt med lidt
amatørtrylleri, og det gav ham blod på tanden. Hans
tidligere skolekammerat Lui Beilin, der stadig boede på Søborg Hovedgade i nr. 104, kunne huske,
at han så Willy optræde første gang på Emdruplund
Kro. Senere vandt Willy her en amatørkonkurrence,
der gav ham mange små jobs. På dette tidspunkt
mødte han sin senere hustru Inga.
Moreno og Regni
Den første store succes på scenen startede, da Willy
Marena sammen med sin hustru Inga udviklede et
flot og helt unikt tankelæsenummer. Et nummer,
der senere både dannede baggrund for en god indtjening' og en stor berømmelse. Nummeret
Cirkus i Gladsaxe
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Hjørnehuset på Søborg Hovedgade 37 og Søborghus Alle, havde forretning i både kælder og stuen. Faderens
billedskærervirksomhed lå i kælderen, cykelforretningen i stuen. Oven over forretningerne boede Willy
"Marena" Sjøstrand og hans familie .

"Moreno og Regni" bragte ægteparret Willy og Inga
frem i cirkus og varieteverdenen. Kunstnernavnet
var fikst fundet på, da det jo var Marena og Regni
eller Regn I(nga).

Første cirkuskontrakt
Ægteparret Marenas meget roste og berømte
tankelæsernummer bragte ægteparret en kontrakt
med Cirkus Louis i cirkussæsonen 1943. I 1944 kom
tankelæsernummeret med Inga og Moreno ud at
rejse med Cirkus Robert Daniels, artisten der startede som gøgler, blev valgt som Teltholderforeningens første formand i 1920. Nu Cirkusdirektør. 1946 rejste Inga og Willy Moreno med Cirkus
Louis Smidth og i 1947 med Cirkus Astoria i Sverige.
Cirkus i Gladsaxe

Moreno ville være cirkusdirektør
NU opstod tanken hos Willy Marena og Inga Offi,
at starte for sig selv. Willy Marena vidste godt, at
han manglede en del fagkundskaber, så han begyndte at se sig om efter en partner. Inga og Willy
Marena havde pengene. Så i 1948 gik Albert
Reinsch og illusionisten Willy Marena i kompagniskab om Cirkus Marena og Reinsch. Albert var en
velkendt mand i cirkuskredse og kunne lære Marena
meget om cirkuslivet.
Den første sæson 1948 lagde Marena og Reinsch
ud med et helt nyt 6-masters telt købt på afbetaling for 28.000,00 kr.
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Cirkus Daniels som det så ud da Willy og Inga Marena fik job i sæsonen 1944. (annonce fra Portalen 1944)

Aldrig mere afbetaling
Da Inga og Willy Marena købte deres først cirkustelt på afbetaling besluttede de samtidig, at det
skulle være sidste gang, man benyttede sig af
afbetalingssystemet. Teltet var et telt, hvor de 6 master stod jævnt fardelt rundt om manegen. En ny
ide. Ideen kom oprindelig fra Albert Reinsch, men
den tekniske udformning skete på sejlmager Wilhelm Gudrnanns tegnebræt i Grenå.
I de tyve år, Marena kørte på landevejen med cirkus, arbejdede han udelukkende med 6-masters
telte. Et 6-masters telt var ikke, som man skulle tro,
en kvadratcentimeter større end et 4-eller 2-mas-
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ters. Men reklameværdien var formidabel. Masteskoven imponerede publikum. Marenas 6-mastede
telte havde alle gittermaster, der viste sig at være
svage i svejsningerne, så de gav sig under megen
vind. Cirkus Marena startede med at køre al materiellet på landevejen, men sendte de lejede heste
med jernbanen. Cirkus Marena fik fra starten en
fin presse. Makkerparret Reinsch og Marena holdt
sammen i tre sæsoner, indtil Inga og Willy Marena
havde lært fagets finesser og havde den nødven dige erfaring for at kunne købe Albert Reinsch ud.
Inga Marena satte sig på økonomien og blev cirkus Marenas "finansminister".

Cirkus i Gladsaxe

Inga og Willy Marena
på arbejde i billetsalget
i de første sæsoner.
(Foto Byarkivet)
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Familien Inga ag Willy Marena hygger sig i cirkuscampingvagnen. (Foto Byarkivet 1950)
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Der gik nogen tid, før den ministerielle bevilling til
at drive cirkus kom i 1955. En bevilling var vigtig,
da den betød noget for beskatningen. Willy Moreno
viste sig som både en dygtig forretningsmand og
som praktisk anlagt. Han sørgede altid for, at numrene før pausen var numre der ikke krævede podium (fast eller flytteligt trægulv), et arbejde der tog
et til to minutter for trænede cirkusfolk. Willy
Moreno lagde alle numre med podium efter pausen.

Morenos cirkusnumre huskes stadig
Nu mange år efter husker man stadig mange af de
gamle artistnumre fra cirkus Moreno. Specielt det
berømte tankelæsernummer, der satte det hele i
gang. Men mange husker også andre specielle
numre. Et af familien Morenos svenske familiemedlemmer Hans Svedberg fortæller, at da familien var på besøg hos Moreno i 1948 boede Willy
og hans far Svend Sjøstrand stadig, som han sagde:
,,I den anden ende af Nørrebrogade". Det var nu
Søborg Hovedgade 37. Her så de Willy Moreno i
cirkus, hvor han som første nummer i forestillin gen blev lagt i en kiste i manegen. Låget blev skruet
på, og kisten blev sænket ned i en grav i manegen.
Hans eneste til omverdenen - eller rettere det overjordiske - var en trykknap og en signalledning til
en ringeklokke. Klokken skulle så ringe hver 5.
minut for at fortælle publikum, at han stadig var i
live. Der lå han så til forestillingen var slut. Jeg kan
huske, jeg så nummeret som dreng i slutningen af
fyrrene, da Cirkus Moreno gæstede cirkuspladsen,
der lå i Buddinge mellem Rugmarken og Buddinge
Hovedgade 205.
Moreno huskede gamle venner
Willy Moreno glemte ikke sine gamle venner. Da
han i 1948 kom til Nykøbing Sjælland, mødte han
atter sin gamle skolekammerat Lui Beilin, der i
mellemtiden var blevet redaktør af avisen Socialde-

mokraten i Odsherred. Da cirkus kom til Nykøbing
Sjælland, havde Willy Moreno behov for både en
god presse og billige annoncer. Selvfølgelig blev redaktøren med familie inviteret med til premieren
og fik plads i logen på første række. Forestillingen
startede og Willy Moreno kom ind i manegen med
en flot hvid og meget klog hest. - Gå hen og sig
goddag til Lui", beordrede cirkusdirektøren den
kloge hest. Til Lui Beilins store forskrækkelse kom
hesten hen, satte sig på pisten og bukkede for redaktøren. Lui fortæller, at han var skrækslagen, da
den store hest kom så tæt på.

Cirkus Moreno fik vinterkvarter og
hjemsted på Buddingevej
Med cirkusdirektør Willy Morenos opvækst i Søborg,
var det naturligt og ikke særligt overraskende, da
han besluttede at Cirkus Moreno skulle etablere sig
og oprette hovedkvarter med privatbolig og vinterhi
i Buddinge. Familien Morenos valg faldt på den store
røde villa på Buddingevej 223 -225, da den i 1954
blev sat til salg. Willy Moreno faldt specielt for netop
denne villa, på grund af den meget store dybe og
rummelige dobbeltgrund. Faktisk dækkede grunden hele 3 matrikler. Da Moreno købte villaen for
72.000,00 kroner var der en stor dejlig forhave.
Forhaven blev dog i 1958 eksproprieret væk til fordel for Buddingevej/Ring III's ombygning og udvidelse.
Straks efter købet i 1954 gik familien Moreno i gang
med at opføre nye bygninger på det store areal. Her
skulle skabes plads til en moderne virksomhed med
kontorfaciliteter, garager til vognparken, og lager der
kunne rumme det meget omfattende cirkusmateriel.

Lejede hestene hos Cirkus Schumann
Trods den store grund, blev der ikke plads til heste
og en hestestald. Willy Morenos forretningstalent
og gode talegaver satte ham dog i stand til at leje
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Cirkusvogne klar til sæsonafgang fra vinterkvarteret på Budingevej.

heste hos selveste Cirkus Schumann. Cirkusdirektør Max Ernst Schumann boede selv i mange år i
Søborg på Maglegårds Alle 14.
I villaen Buddingevej 223-225 flyttede Inga og Willy
Moreno ind sammen med sønnerne Travis og Rene.
Travis Moreno der er født i 1952 husker at han som
lille fik fortalt, at han sagde sine første ord i villaen
på Buddingevej 225. Det var da familien kom hjem
fra endnu en travl cirkussæson 1954 og han sagde:
Hvornår skal vi hjem. Sidste gang han var
"hjemme" var før sæsonstart, og da boede familien
en kort tid i Lundtofte.

Cirkussæsonen startede i Søborg med
premiere 2. påskedag
Søborgs eget cirkus lægger ud. Sådan stod der hvert
år at læse i den lokale avis, Folkebladet for Gladsaxe Kommune .:
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- Sæsonen startede altid 2. påskedag med sæsonpremiere i teltet på cirkuspladsen ved kommunegrænsen, hvor Gladsaxe, Gentofte og Københavns
kommuner støder sammen lige overfor Søborghus
Kro.
- Søborg har for længst taget Cirkus Moreno til sit
hjerte og hvert år ser vi her i Gladsaxe med spænding frem til premieren.
- Endnu er vi aldrig blevet skuffet..
- Thi år for år har direktør Willy Moreno, som er en
gammel Søborgdreng forstået, at skabe bedre og
bedre programmer, og bedre forhold omkring det
spændende eventyr, der foregår i manegen, - skrev
lokalavisens redaktør Julius W. Hedegaard 1954 i
Folkebladet for Gladsaxe Kommune.

Cirkus under vand
1954 blevet specielt spændende år med masser af
overraskelser. Den allerstørste var nok kæmpe-
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tJl:RKUS MOREN"O
præsenterer I aar kæmpe-attraktionen

"t.:N NAT I VENI-DIG"

Kaskader af YlIIId, lys og farve - Første gang I Danmark_
500.000 lUer vand I manegen
samt del øvrige overflødighedshorn, bl. a. Cowboy-sensationen BlUy KaralUnl Akrobater - Linedansere - EkvlUbrlster - Heste - Morsomme klovne og meget meget mere.

Asmanns hunderevy
Kunst cyklister

Annonce for Cirkus under vand fra Folkebladet 13. april 1954

attraktionen: Cirkus under vand "En nat i Venedig". Foruden et overflødighedshorn af artister fra
14 forskellige lande blev det første gang i Danmark
publikum kunne se "Cirkus under vand". Emnet er
stadig aktuelt og netop i sæsonen 2006 har Cirkus
Arena igen Cirkus under vand på programmet, som
Moreno havde det 54 år tidligere. I 1954 investerede Cirkus Moreno i nogle kæmpe vandbassinvogne, der skulle kunne forsyne manegen med
500,000 liter vand på få minutter, når cirkusrnanegen
forvandledes til et hav.

til prusten og hovslag og selvfølgelig masser af vovvov. Årets gys sørgede den berømte artist "Hopalong" Billy Karaltini for. Hans nummer med skarpe
skud i manegen, sagde politi og myndighederne kun
med meget alvorlig betænkelighed ja til.

Udstyret til at rumme selve bassinet der skulle holde
vandet i manegen blev lejet hos Cirkus Trolle i Sverige. Moreno havde i alt tre gange "Cirkus under
vand" på plakaten. Under "Tusind og En Nats" farvespil væltede vandrnasserne ind og fyldte manegen under gondolfærd, musik, sang og strålende
lys effekter. Trods nyskabelsen var cirkusroman tikken ikke glemt. Der var også plads på plakaten
Der er gang i køkkenvognen hvor kokken og Willy
Marena smager på dagens ret. Det er Marenas sønner Travis og Rene der følger madlavningen gennem
vinduet. (Foto Byarkivet)
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Sæsonen 1955 bød på nyt telt og masser
afnyheder
Til sæsonen i 1955 havde Cirkus Marena igen anskaffet sig et helt nyt telt. Endnu større og flottere
end det gamle og selvfølgelig stadig med 6 master.
Det nye telt fik personalet rigeligt tid til at blive
"dus" med, da Marena besluttede at afsætte mange
dage til træning i at rejse teltet og pakke det sammen igen, så alle kendte deres pladser inden premieren og før teltet skulle rulle ud i landet.
Træningen foregik på Cirkuspladsen på Frederiksborgvej 240. Det nye telt blev indrettet med helt
nye siddepladser, hvor Moreno brugte sine 8 års
erfaring i at skabe de bedste og mest behagelige
stole. Og placeret så der overalt i det nye cirkustelt
blev det finest tænkelige udsyn. Marena nåede i
sin karriere at fremvise mange forskellige dyr. Mest
populære var nok den store chimpanse flok. Men
gennem årerne kom der senere både løver, tigre,
søløver, isbjørne, kameler, duer, elefanter og lamaer
på programmet.

På plakaten fra 1955 er både den
populære flok Chimpanserne, og
Brødrene Moreno Rene og Travis
på 3 og 5 år som illusionister.

Det nye cirkustelt fra1955 klar til
premieren på cirkuspladsen overfor Søborghus Kro. (Foto Byarkivet)
Cirkus i Gladsaxe
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Her hænger plakaten på plankeværket, Søborg Hovedgade 54 ved nybygningen 1960.

Moreno brød jerntæppet
Cirkus Moreno var en meget dygtig forhandler. Det
beviste han i 1959, da han var den første i Danmark, der fik tilladelse til at benytte artister fra landene bag jerntæppet. Det skete, da han fik arbejdstilladelse til den store "Raspoli Kludskitrup" . Truppen bestod af 4 unge Tjekoslovaker og 2 Jugoslaviske artister uddannet på Det Russiske Statscirkus.
De optrådte med et kombineret cykel - og vippebrædt nummer. Sæsonen 1959 havde andre spændende artister. Til denne sæson hentede Moreno
rulleskøjteløbere og jonglører fra østrig og en lille
dame fra Kina der kunne slå knuder på sig selv. Klovnene det år var de franske Rubatis klovne. Sønnerne
Rene Moreno og Travis Moreno var igen med og
optrådte som ryttere i manegen.

Morenos Julekort overraskede altid
Da Willy Moreno i julen 1958 skulle sende sine julekort ud, var det oplagt, at det nye stakit skulle være
temaet. Derfor fotograferede Moreno hele stakittet
til et langt foldet julekort, der havde en længde på
54 cm. Foruden Glædelig jul og en forklaring om
stakittet var kortet forsynet med historiske cirkusklip. Her var et klip hvor man kan læse, at: - Verdens første forlystelsesskat blev indført af Frederik
IV i 1708 i form af en forordning om, at der af
enhverv form for offentlig optræden skulle betales
en afgift til fattigkassen. Jule & Nytårskortet i 1959
har på forsiden sønnerne Rene (f.1950) og Travis
(f.1952). Og titlen - Et spring ind i det nye spændende årti. På midtersiderne kan man se Danmarks
første cirkusplakat trykt i København 1749.
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Forside af julekort 1959
På bagsiden kan man læse:

Cirkus Marena
- Sæson 1959 Sæson-start: Tirsdag den 14. april i Søborg
Sæson-slut: Søndag den 20. september i Oslo
Sæsonens varighed: 160 dage
Besøgt 64 forskellige pladser
Antal forestillinger i sæsonen: 236
I alt flyttet: 3,856 km.
Korteste flytning: Bellahøj/Hvidovre - 7 km.
Længste flytning: København/Oslo - 604 km.
Antal punkteringer: En
Antal færdsels-rapporter: NUL

- På gensyn i 1960

Cirkus på Bellahøj.
I mange år lå Cirkus
Moreno på cirkuspladsen ved Bellahøj som her i 1965.
(Foto Anders Enevig, Odense)
Cirkus i Gladsaxe

Cirkussæsonen 1967 blev den sidste
Efter sæsonen 1967 er overstået stopper Inga og
Willy Marena deres cirku sliv. Selv kaldte Willy
Marena det et midlertidigt stop, hvor cirkus blot
blev lagt i mølpose. Men også her viste Inga og Willy

Marena, at de havde næse for økonomi og forretning. De havde set krisetegnene for cirkuslivet i
Danmark og fik i modsætning til de fleste cirkusledere solgt i tide og endda med skindet på næsen.

Oscar Knudsen tegnede dekorationerne på cirkus Marenas vogne
i mange år. Her ses et par festlige
klovne der pryder indgangen.

På billedet får Willy Marena
fremvist en laks, i baggrunden
ses skuespilleren Christian
Arhoff der dette år rejste med
cirkus Marena.
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Villaen Buddingevej 223-225 ses her bag ved iskiasken, da Le. Larsen solgte huset til Willy Marena i 1954.

Villaen på Buddingevej fortæller en spændende
historie om sine beboere fra 1919 til huset forsvinder i 1978
Da Inga og Willy Moreno i 1954 købte villaen på
Buddingevej 223-225, var stedet i forvejen en kendt
adresse i lokalområdet på grund af sine tidligere
beboere. Sælgeren var ifølge vejviseren for 1954
berider Jens Carl Larsen, som på dette tidspunkt
levede et stille og anonymt tilbagetrukket liv. Men
sælgeren var ikke hr. hvem-sam-helst. Bag navnet
Jens Carl Larsen gemmer der sig en meget spændende person. Kendt og respekteret overalt i Gladsaxe under navnet r. c. Larsen.
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Sognerådsmedlem, redaktør, bladudgiver, assurandør,
købmand, formand for Handelsforeningen for Søborg
og Omegn og meget mere

r. C Larsen købte selv huset i 1932. Huset er bygget
i 1921, af Lars Peter Larsen med villa og tilhørende
købmandsbutik. Butikken blev drevet af købmand
Hans Kristian Rise til 1932. Købmand Rise selv flyttede over på den anden side af vejen og åbnede ny
købmandsbutik på hjørnet af Kong Hans Alle og
Buddingevej. Dengang i 1921 var der ikke mange
bebyggelser på Buddingevej. Nærmeste nabo boede i nr. 207. Det var de hyggelige år, hvor der endnu
fandtes mindre forretninger, der for det meste blev
passet af hustruerne og børnene, mens manden
havde tid til anden beskæftigelse for at supplere
indkomsten.
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Formand i Handelsforeningen under krigen
Da L C. Larsen åbnede kolonialforretningen, meldte
han sig med det samme ind i Handelsforeningen
for Søborg Omegn. Her opdagede man hurtigt, at
L C. Larsen var manden, der kunne gøre en forskel.
Allerede i 1935 blev r. c. valgt som kasserer, og ved
generalforsamlingen i 1937 blev I. C. formand, da
han afløste slagtermester Jacobsen fra Søborg Hovedgade 87 på den vigtige post. Det blev derfor r. c.
Larsen, der kom til at bestride det vanskelige job i
den svære tid under krigen. I. C. Larsen fortsatte på
formandsposten frem til 1948, hvor han gik af og
blev udnævnt til æresmedlem af handelsforeningen
for Søborg og Omegn.

I.e. Larsen

r. c.

Larsen kom til Gladsaxe i 1932 og overtog
kolonialforretningen på Buddingevej 225. Han
måtte som mange andre supplere indtægterne og
var derfor udover sit arbejde i kolonialforretningen
beskæftiget som lagerchef, repræsentant for vinfirmaet Schalburg, og agent for forsikringsselskabet Haand i Haand. Den store grund bag ved villaen blev samtidig udlejet til flere formål. Gennem
årerne har der været minkfarm og et cementstøberi,
hvor der senere blev fremstillet loftplader og plader
til udvendig beklædning lavet af træuld og cement.
I. C. Larsen havde en fortid i militæret hos garderhusarerne som berider. Og med sin ranke person
og sit udadvendte og myndige væsen, blev han
hurtigt en populær person.

Startede nyt lokalt ugeblad
Som nyvalgt formand i foreningen mente L C. ikke,
at de lokale handlende fik deres synspunkter alsidigt nok behandlet i Grundejernes Blad. Så L C.
Larsen og de handlende startede deres egen avis i
1937. Navnet på den nye lokalavis blev Søborg
Ugeblad, og kontoret lå i starten på Søborg Hovedgade 72, men flyttede i 1939 til I. C. Larsens private
bopæl på Buddingevej 223-225.
Torsdag den 9. November 1939

Soborg~Ugeblad
Tilmeldt Dansk Oplagskontrol.
Tilgaar h v e r U g e 7600 Hus.stande i Gladsaxe Kommune,
Emdrup og Vangede
Redaktion:
Børge Poulsen (ansvarshavende).
Plantevej 46 1, Søborg 1604
I. C. Larsen,
Duddingevej 225, Søborg 1310
Udgiver: IJS nSøborg Ugeblad".
AJS Nørrebros Centraltrykkeri.

Kolofonen på Søborg Ugeblad fra November 1939.
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Der var nu blevet 2 konkurrerende ugeaviser i Søborg og Buddinge, der begge bejlede til annoncørernes gunst. Interessen for annoncering var nu ikke
særlig stor og antallet af emner begrænset. Så nogen lukrativ forretning blev det absolut ikke

Søborg Ugeblad blev solgt til rubrikannoncesælgerfra Politiken Jul W. Hedegaard
Søborg Ugeblads ejer og formand for Handelsforeningen for Søborg og Omegn L C besluttede
derfor at afstå ugeavisen og indrykkede en annonce
i Berlingske Tidende. Den så rubrik - annoncesælger
på Politiken Julius Wedderkop Hedegaard. Han var
så interesseret, at han tog linie 16 sporvognen til
Søborg og derfra bussen ud til det for ham ukendte
Søborg. Julius Hedegaard skulle til Buddingevej 225
for at tale med L C Larsen, og bad derfor buschaufføren sætte ham af ved nr. 225. Det gjorde han
også, men bussen kørte til Buddinge Hovedgade
225. Der boede godt nok to der hed Larsen. Både
en smedemester H.A. Larsen og en CH. Larsen der
var arbejdsmand. Men de havde bestemt ikke noget blad til salg. Fejlen blev hurtigt opdaget. Og var
der kommet en bus, der kørte den anden vej, var
Hedegaard nok hoppet på den og kørt hjem igen.
Nu var der meget længe til den næste bus kom, så
Hedegaard besluttede at tage turen til fods fra Buddinge Hovedgade til Buddingevej 225.
En beslutning han aldrig fortrød
Allerede den 1. november 1939 overtog Julius
Wedderkop Hedegaard udgivelsen af Søborg Ugeblad. Men det lå stadig svært med det finansielle.
Og kun det held, at man havde en flink bogtrykker,
fik avisen til at overleve. Besættelsesårene ramte
yderligere aviserne med papirrationering og dårlig
tryksværte, der lugtede dejligt af sildeolie. Indtægterne skulle komme fra annoncørerne, men de
havde som regel ikke flere varer, end de kunne afsætte uden annoncering, så i 1942 måtte de to 10-

kale ugeaviser Folkebladet og Søborg Ugeblad finde
sammen i den lokalavis vi i dag kender som Gladsaxe Bladet, stadig med undertitlen Folkebladet for
Gladsaxe Kommune.

Handelsforeningen repræsenteret i Sognerådet
L C Larsen blev i 1943 valgt ind i Sognerådet for
Det konservative Folkeparti. På grund af besættelsen var der kommet uorden i de normale 4 års
sognerådsperioder, så sidst der havde været valg var
i 1937. Det normale valg i 1941 blev på grund af
krigen udsat til 1943 og så gik der igen 5 år, før der
atter var valg i 1948. Under krigen fik L C Larsen
mere end nok at se til.
Et kig i L C Larsens tætskrevne kalender for 1940
fortalte, at han som formand for Handelsforeningen
for Søborg og Omegn havde deltaget i 71 møder
og ekspederet og behandlet 271 ud - og indgående
sager. Så selvom handelsforeningen bevilligede et
årligt formandshonorar på 600,00 kroner og 400,00
kroner til repræsentation, var der ikke meget tid til
at drive kolonialforretning eller tid til at passe sin
assurandør-virksomhed. Bedre blev det da heller
ikke da Jens Carl Larsen blev valgt til Sognerådet.
Ved valget til Sognerådet i 1943 havnede L C. på
grund af sine mange gode egenskaber som medlem af 6 tunge udvalg. Skatteudvalget - socialudvalget - sundhedskommissionen - mælkeudvalget
- folkebespisningsudvalget - ungdoms- og skoleudvalget.

Cheffor det lokale vagtværn
Oveni de mange i forvejen krævende job blev der
nu også peget på L C, da man skulle finde en chef
for det lokale vagtværn. Men så var det også blevet
nok. Ved valget i 1948 stillede LC ikke op, og benyttede i stedet lejligheden til at trække sig helt
tilbage for alle frivillige og ulønnede job. Det blev
også slut med kolonialforretningen.
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Så frem til salget af villaen til Inga og Willy Moreno
i 1954 stod der kun berider Jens Carl Larsen på visitkortet og i vejviseren som ejer af ejendommen
på Buddingevej. Ved Handelsforeningens 60 års jubilæum i 1981 fandt Gladsaxe Bladet I. C. Larsen
der var blevet 77 år og boede i Vejlby i Nordsjælland, hvor han nød sit otium.
Her fortalte I. C. Larsen for første gang, hvorfor han
forsvandt fra alle sine poster og trak sig tilbage i
1948. Svaret var ret enkelt. - Jeg var simpelthen nødt

til det, hvis jeg ikke skulle gå bagud ad dansen rent
økonomisk. Husk, at alle mine mange hverv beslaglagde al min tid, og havde et tilfældes. De var
alle slet lønnede eller ulønnede. Sognerådet blev
først honoreret for sit arbejde, efter jeg gik ud. L C.
Larsen kunne dog se tilbage og konstatere, at alle
hans fine hædersbevisninger var velfortjente, og
noget han virkelig havde slidt for. L C. Larsen var
Ridder af Dannebrog og æresmedlem i Handelsforeningen for Søborg og Omegn.

Søborg Ambulante Tivoli
I huset på Vilhelm Bergsøes Alle 2, boede Løven Prins, som en del af et af datidens
største omrejsende tivoli
Gladsaxe Bladet/Folkebladet planlagde sit 50 års
jubilæum 13.januar 1967. I den anledning arbejdede avisen med et stort jubilæumsnummer, der
skulle fortælle om Gladsaxe Kommune i 50 år. Den
bedste måde at få den korrekte lokale historie, var
jo som altid, at spørge dem der havde skabt historien. Så i god tid før jubilæet, allerede i marts 1966
bad Folkebladets redaktør de ældre embedsmænd i
kommunens administration om et historisk bidrag
fra hvert deres område.
Jeg fik som helt nyansat på Folkebladet den opgave, at være chauffør for redaktør Julius W. Hedegaard, på disse mange besøg hos embedsmændene.
Den mest spændende oplevelse fik jeg, da vi besøgte en af kommunens netop pensionerede embedsmænd. Bygningsinspektør Folmer Andersen
der var kommet til Gladsaxe Kommune, før lokalavisen var startet 50 år tidligere i 1917.

Bygningsinspektør Folmer Andersen
Cirkus i Gladsaxe
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En god lokal historie skabte interesse
Folmer Andersen blev egentlig kun ansat for en
enkelt opmålingsopgave i forbindelse med et nyt
gasværk i Gladsaxe Kommune. Gasværket blev dog
aldrig til noget, da Strandvejsgasværket i stedet
udvidede til også at dække Gladsaxe Kommune.
Men Folmer Andersen blev alligevel hængende på
Gladsaxe Rådhus i næsten 50 år. Jeg var også her
chauffør, da jeg sammen med redaktør Jul. W.
Hedegaard besøgte ham i hans lejlighed på Bagsværd Hovedgade. Her fortalte Folmer Andersen,
om sine oplevelser og sjove hændelser i Gladsaxe
gennem 50 år, som sit bidrag til Folkebladets
jubilæumsnummer. Folmer Andersen var en fantastisk fortæller. Det var spændende ting der kom for
dagen. Jeg slugte det hele råt og lyttede med alle

antennerne ude. En af de historier jeg husker bedst,
var historien om løven Prins. En historie jeg senere
i mit arbejde på Folkebladet/Gladsaxe Bladet flere
gange stødte tilfældigt på, inden jeg blev klar over
at løven Prins var en del af en spændende gøgler
og markedsvirksomhed med hjemsted i Søborg.

Er det sundhedsfarligt at holde løver i en villa?
En dag i midten af trediverne, var bygningsinspektør
Folmer Andersen blevet ringet op på sit kontor på
Rådhuset af en vred mand, der ville vide, om det
ikke var sundhedsfarligt, at en familie i en villa i
Søborg på Vilhelms Bergsøes Alle 2, havde en løve
gående på ejendommen. Folmer Andersen svarede
ham, at sundhedsvedtægten havde bestemmelser
om lopper, lus og væggetøj, men at en løve vist var

På dette gamle foto kan man se Vilhelm Bergsøes Alle nr. 2 til højre for manden på cyklen. Huset i forgrunden
til højre er den gamle lægevilla, der nu er revet ned. Den havde adresse fra Søborg Hovedgade. Her opførte
sparekassen en etageejendom, hvor nu Amagerbanken har til huse.
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for stor til at komme ind under disse bestemmelser.
Da Folmer Andersen senere på dagen var i området
i anden anledning, var han dog alligevel nysgerrig,
så han kiggede lige indenfor på adressen for at se
nærmere på sagen. Villaen, (der ligger der endnu)
på Vilhelm Bergsøes Alle 2, havde en vinkelformet
udhusbygning med mange døre ud mod en slags
gård.
Der var imidlertid ingen hjemme, Så Bygningsinspektøren gik selv hen og lukkede en dør op til
udhuset. Det viste sig at være et vaskehus. Den næste
dør var til en vognport og den tredje dør bestod af
to halvdøre. Folmer Andersen lukkede den øverste
halvdør op og der stod en granvoksen løve og kigge
på ham.

-og der stod en granvoksen løve
Episoden som Folkebladets tegner von Pein
opfattede den i 1966
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Sådan ser det samme hjørnet ud i dag. Ejendommen, der nu er hjemsted for et Citroen værksted, har fået
gadenummer 6. Den røde ejendom på hjørnet er nu Vilhelm Bergsøes Alle nr. 2
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Bygningsinspektøren fik hurtigt smækket døren i
og kørte retur til rådhuset, hvor han nu spekulerede på, om han havde været udsat for sundhedsfare. Næste dag blev der talt i telefon med ejeren af
løven, der venligt inviterede kommunens mand ned
for at klappe løven Prins.

Hvad foregik der egentlig på
Vilhelm Bergsøes Alle?
Historien
jeg nogle
historien,
Ugeblade

havde sat sig godt fast i baghovedet, da
år efter, rent tilfældigt blev mindet om
da jeg "faldt" over et par gamle Søborg
fra april 1937.

Her kunne jeg den 13. april under overskriften
"Michael og løven" læse:
I Vilhelm Bergsøes Alle nr. 2 bor Emil Larsen, hvis
søn Dødskøreren Michael Larsen kaldet "Mickey
Laramon" i den der opstillede Dødsdrom træner
med en etårig hanløve, "Prins", en herre der
skældte gevaldigt ud da Søborg Ugeblad kom
fo r at hilse paa den .
Løven kører i sidevogn d.v.s. den sidder på
et fladt Bræt, og kører med rundt ved Dødskørslen
på Dromens lodrette vægge.
- Og så siger man, at vi ikke har sensationer
i Søborg. Svenskerne vil snart få Løven at se
idet Hr. Larsen lægger ud i Sverige.

Emil Larsens dødsdrom
som mange ældre husker
fra Wilhelm Bergsøes Alle,
ses her opstillet. Bemærk
,,"Paraden" i midten. Fra
dette podiet, har kørere og
rekommandøren sin meget
vigtige opgave med at fortælle, hvor farligt og halsbrækkende en oplevelse
man får, når han betaler
ved kassen og kigger indenfor.

5°
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Men ak og ve, i Søborg Ugeblad to uger senere
kunne man desværre læse, at det for hr. Emil Larsen så såre triste er sket. Løven må ikke optræde i
Danmark, og nu har Sverige også nedlagt forbud.

Dødsdromen var et trækplaster
på alle markedspladserne
En dødsdrom var næsten uundværlig for en markedsplads eller et større omrejsende tivoli. At
Dødsdromen var noget særligt kunne ses på billetprisen, der gerne lå noget højere end andre forlystelser. Det skyldtes nu ikke faren ved at køre
dødsdrom, men var et udtryk for de ekstra omkostninger, der skulle afholdes, ved den besværlige opstilling af den specielle cylinder af træ. Dødsdromen
ligner mest af alt en stor kæmpe tønde.

Det er en skrøne, at alle og enhver kan køre dødsdrom. De fleste kan nok komme op, men det går
ofte galt, når man skal ned igen. Det har mange
berømte dødsdromkørere og motorsportskørere
måttet sande. Farten ligger på 30-40 kilometer i timen, når der drønes rundt. Da Søborg Ambulante
Tivoli rejste rundt med sin dødsdrom i trediverne
var det stadig en nyhed. De første dødsdromer kom
til Danmark i 1922 og drønede i de kommende år
frem på danske markeder. Jeg husker spændingen
og gyset, da jeg for første gang iSO' erne så den køre
på Dyrehavsbakken. I 1998 var den tilbage på Dyrehavsbakken. Men magien var væk. Og det blev kun
til en enkelt sæson.

Michael Larsen er kommet
meget højt op i et forsøg
på at skræmme publikum
i sin dødskørsel med den
lille racervogn.
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Emil Larsens dødsdrom blev en af de mest berømte.
Foruden motorcykler kørte man også med små benzindrevne racerbiler i "tønden". Blandt kørerne var
sønnen Michael Larsen der kørte både racerbil og
motorcyklen. Han blev en af Danmarks mest berømte dødsdromkørere i sine helt unge dage under
kunstnernavnet "Mickey Lamon".
Løven Prins blev nøglen til en spændende historie
om familien Larsens og deres livs eventyr med Søborg Ambulante Tivoli.

Der trænes med løven Prins

Her holder Michael Larsen tv. pause sammen
med løven Prins og en kollega. På dette tidspunkt havde løven stadig ikke lært at sidde
med på dødsdromens motorcyklen.
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Et liv som rejsende i markedsgøgl
Emil Larsen var født 27.11.1882, men døde desværre efter nogle få dages sygdom i hjemmet på
Wilhelm Bergsøes Alle 2, den 10. januar 1940 i en
alder af kun 58 år. Hustruen Nielsine Larsen der
havde været med hele vejen i firmaet fra 1920, var
født 10. juli 1879 og forblev teltholder til 1964. Først
da hun var blevet 85 år, stoppede hun helt og solgte
villaen for at flytte til Høje Gladsaxe 37,1. Her boede hun til sin død i december 1967,88 år gammel.
Efter Emil Larsens død i 1940 fortsatte Nielsine
Larsen den store Tivoli virksomhed sammen med
sønnen Michael Larsen. Han flyttede dog senere
fra Gladsaxe til Tivoligården i Ledøje med hele
cirkushalløjet, hvor han fortsatte som teltholder til
1960. Så sker der noget. Af de gamle protokoller
kan man se, at han i 1961 slettes på grund af restance i Teltholderforeningen.
Den rejsende familie hejste Dannebrog på kongens fødselsdag hjemme i Haderslev og fik 3
timer til at forlade Tyskland

Da familiens overhoved, Dansk teltholder Forenings
medlem nr. 3 og grand old ladyenkefru Nielsine
Larsen i 1959 fyldte 80 år fortalte hun sin Families
historie til Folkebladet/Gladsaxe Bladet.

Nielsine Larsen
fotograferet på
sin 80 års fødselsdag (foto fra
1959)
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Nielsine Larsen kom til verden i 1879, i et hjem,
hvor både mormor og morfar var rejsende i legetøj.
Hendes forældre kendte heller ikke til andet end
det farende liv. De boede dengang i Haderslev i det
tyske Nordslesvig og Nielsine var et af fire børn.
Faderen rejste rundt på markeder med honningkager, legetøj og galanterivarer. Han var meget
dansksindet. Da han i 1883 hejste det danske flag i
anledning af, den danske konge fyldte år, kom der
fra de tyske myndigheder besked om, at familien
skulle forlade Det Tyske Rige og hjemmet i Haderslev indenfor 3 timer.
Hele familien på 6 mennesker måtte af sted. Først
slog familien sig ned i Kolding og i 1987 flyttede
man til Odense, inden turen gik mod København
og Søborg hvor familien omkring 1920 købte villaen på Wilhelm Bergsøes Alle 2 (i dag nr. 6), og
slog sig ned med fast adresse i Søborg, hvor Nielsines far solgte frugt og grønt fra sin forretning, indtil han døde i 1922. Heldigt, for den mand som
Nielsine Larsen havde mødt og giftet sig med, handlede også med frugt, så Peter Emil Larsen overtog
forretningen, og titlen som Frugthandler ifølge vejviseren med adresse Wilhelm Bergsøes Alle. Nielsine havde været gift en gang tidligere.
Medstifter og senere formand af Teltholderforeningen i 1920
Ægtemanden Emil Larsen født 1882 var som hustruen Nielsine Larsen medstifter af og spillede en
væsentlig rolle i stiftelsen af den nye "Foreningen
for Danske Markedsrejsende" , der så dagens lys den
2. september 1920. Foreningen skiftede senere i
1930 navn til "Danmarks Teltholderforening" og
senere, da ingen forbandt noget med teltholdere,
skiftede foreningen i 1985 igen navn til "Danmarks
Tivoliforening." De store Tivoliejere var i 1930 blevet foreningens kerne, men medlemsskaren talte
også teltholderne på Dyrehavsbakken. Og i mange
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år var den også repræsentant for de største danske
cirkus. Ved et rent lykketræf blev de gamle protokoller fra Foreningen for Danske Markedsrejsende
fundet igen, mange år efter hos en marskandiser i
Ålborg.
Her fandt man både foreningens første forhandlingsprotokol og den ældste medlemsprotokol fra
1920 hvor man kan se, at teltholder Nielsine Larsen fra Søborg som medlem nr. 32, er med fra starten i 1920 ved stiftelsen af foreningen.
Foreningens første formand blev den tidligere cirkusartist og senere cirkusdirektør Robert Daniels.
Ideen til en ny forening var kommet fra sønderjyske rejsende, der samme år kom tilbage til Dan-

mark. De ønskede at komme under langt strengere
bestemmelser, som de kendte til i Tyskland. De ønskede regler om legitimation og bedre organisation
- og regulerede forhold. Man ønskede også at
komme de mange bondefangere til livs, der var med
til at bringe de rejsende i vanry.
I udvalget der arbejdede med lovene havde man
travlt, da de skulle være klar på kun to dage inden
den stiftende generalforsamling, her deltog den senere formand og bakkekonge Frode Jensen.Ved den
stiftende generalforsamling var både Neilsine Larsen og Emil Larsen fra Søborg Tivoli blandt de 57
fremmødte. Medlemsbetingelservar stramme, medlemmerne skulle være fyldt 24 å, være straffrie og
have gyldigt markedspas.

De gamle protokoller fortæller om familien Larsens aktive indsat i foreningen Danske Teltholdere.

1----

Af protokollen fra 1920
kan man se, at Nielsine
var medstifter, og fik medlemsnummer 32
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I 1925 var der store problemer på en stormfuld generalforsamling i efteråret. Her håbede bestyrelsen
så at finde det bedste og mest ihærdige menneske,
man havde inden for foreningens rækker til, at lede
Teltholderforeningen. Valget faldt på teltholder Emil
Larsen fra Søborg Tivoli efter kampvalg. Emil Larsen så det som sin fornemste opgave at sikre medlemmerne et borgerskab eller en bevilling, der gav
dem ret til at opslå deres forretninger overalt. Borgerskabet skulle fungere som en slags næringsbrev,
og retten til at drive erhverv som markedsrejsende
skulle være forbeholdt den, som var i besiddelse af
et sådant. Emil Larsen foreslog at rundsende medlemsliste til alle politimyndigheder og dyrskuekomiteer for at sikre foreningens medlemmer førsteret til de bedste stadepladser på markederne .

Emil Larsen kom i audiens hos justitsminister
K. K. Steinke
Et andragende om borgerskab blev sendt til justitsministeren i et brev af 11. januar 1926. Formanden
Emil Larsen foreslog heri at ordningen skulle gennemføres administrativt eller ved lovhjemmel. Emil
Larsen fra Søborg kom i til at fremlægge sit ærinde

Direktør Emil Larsen
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i en personlig audiens hos justitsminister Steinke
som lovede at anstille en undersøgelse. Men valget
i december 1926 banede vejen for en ny regering
ledet af Madsen -Mygdal, og så faldt forslaget. Emil
Larsen kæmpede bravt, og det var ikke hans ansvar, at Foreningen var kommet ind i et dødvande.
De fleste markeder var på dette tidspunkt i tyverne
ved at sygne hen. Så i 1931 blev Emil Larsen udskiftet som formand ved et kampvalg på den ordinære generalforsamling, hvor kun få medlemmer
var mødt op. Den senere Bakkekonge Frode Jensen
blev ny formand i 1931.

Trangen til at rejse tog igen fart
Efter tiden som formand var Emil Larsen klar til
nye udfordringer. Ægteparret Nielsine og Emil Larsen rejste nu igen fra marked til marked som før.
Det var en beskeden begyndelse hvor hele menageriet bestod af to til tre telte. I et af teltene var der
et forhæng "bag butikken" hvor hele familien sov
og levede. Der var altid lejlighed til at få frisk halm
eller hø til at sove i på gårdene, hvor de kom fem.
Dette friske markedsliv fortsatte til midten af trediverne, da familien Larsen købte biler, en dødsdrom
og rullende beboelser. Selv den mindste flække i
Danmark blev besøgt side om side med store byer
som Odense og Nykøbing Falster. Intet var for stort
eller småt. Der var da også både store højdepunkter
og tider, hvor man følte sig sparket helt ned fra tinderne for at havne i dybet.
Tjente 150,000,00 kr. på en enkelt sæson
Søborg Ambulante Tivoli havde en af sine største
succeser i begyndelsen af tyverne. Nogle år efter, man
havde købt og etableret sig i Søborg, rejste familien
i 1923 til Gøteborg for at vise "Lilleputter" frem på
en udstilling. Familien satte alle sejl til og opbyggede en veritabel lilleput by afstemt efter lilleputternes legemlige proportioner. Den entre familien
Larsen tog indbragte et overskud på 150.000,00
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Lilleputbyen i Gøteborg 1923. Fotografiet nederst til højre er Nielsine Larsen da hun fyldte 80 år.

kroner, det var mange penge i tyverne. Ja man må
nok sige en enorm formue. Med disse mange penge
på lommen drog familien fra Wilhelm Bergsøes Alle
på turne til England for at få pengene til at yngle
yderligere.
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Men på kun 3 måneder var alle pengene borte. Hver
en øre. Familien Larsen havde kontraktlig forpligtet sig over for adskillige artister, men kunne ikke
komme i gang med fremvisningerne af mange årsager. Myndighederne stillede sig hele tiden på bagbenene. Så da familien opgav og returnerede til-
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bage over Nordsøen, var den omtrent fuldstændigt
ribbet. Det eneste, der var tilbage var lidt galanterivarer og så villaen i Søborg. Familien måtte tage fat
igen og begynde på en frisk. Det blev til endnu
mange rejser rundt omkring på de danske markedspladser.
Søborg Ambulante Tivoli fik fat på den store dyre
karrusel Noahs Ark til en pris af 90.000,00 kr. Den
var dog alt for stor til danske forhold og blev solgt
igen. Men i slutningen af halvtredserne havde man
stadig Dødsdromen og radiobilerne. Dødsdromen
havde familien haft siden trediverne og der var netop
her sønnen "Mickey Laramon" eller Michael Larsen selv havde kørt og trænet med løven Prins i
1937. Mikael Larsen var dog styrtet ned flere gange
og en af gangene havde han slået nakken så slemt,
at han var blind i 8 dage. Så han kørte ikke selv
mere.
Emil Larsen døde den 10. januar 1940 af en hjertelammelse kun 58 år gammel. I hans nekrolog stod
der, at Emil Larsen havde været knyttet til tivolibranchen siden sin barndom. Rejste overalt i Skandinavien da han fik sit eget Tivoli. (Søborg Ambulante Tivoli.) Emil Larsen blev begravet på Bispebjerg Kirkegård under overværelse af alle de kendte
Bakke, Cirkus -og Tivolifolk.
Efter hans død førte enken Nielsine Larsen og sønnen Mikael teltholderforretningen videre. Foruden
sønnen Michael Larsen, der senere flyttede til Tivoligården i Ledøje ved Ballerup med tivoliets telte,
vogne og alt øvrigt udstyr, var der også to døtre.
Den ene datter fortsatte familiens traditioner og
havde et par farvespil i Tivoli i København. Da Fru
Nielsine Larsen fyldte 80 år den 10.juli 1959, boede hun stadig på Wilhelm Bergsøes Alle og kunne
stadig af og til hjælpe datteren ved at give et nap
med ved rouletten i Tivoli i København.
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I "Paraden" Teltholderforeningens medlemsblad fra
1954, kan man læse i en hyldestartikel i anledningen af Nielsines 75 års fødselsdag at fru Larsen er
en af de ældste medlemmer og har hørt til de farende svende siden bedsteforældrenes tid. Både
hendes første mand som hendes anden mand Emil
var rejsende. Der skulle både en jernvilje og en vældig energi til at føre de store forretninger fru Larsen
rejser med, men begge dele har altid været til stede
i hendes person. Trods den høje alder 75 år, var fru
Larsen altid stadig med om sommeren, med sin
store rutine, hvor hun solgte billetter ved
dødsdromen eller lodsedler ved de tre små hjul.
Fru Larsen har alle dage været et rart og hjælpsomt
menneske. Før i tiden da der rejste mange fattige
legetøjskoner, kom fru Larsen ofte og stak en krone
eller mere til nogle af dem, når de stod og frøs i
efterårskulden med ordene: "Det er til en kop kaffe".
Fru Nielsine Larsen bliver boende i villaen på Wilhelm Bergsøes Alle til midten af 60' erne, hvor hun
og sønnen Michael Larsen sælger huset til den
nuværende ejer Søborg Autogård og flytter til Høje
Gladsaxe 37,1 hvor hun bor til sin død, 88 år gammel, i december 1967. Hun ændrer dog sin titel i
1964 fra teltholder til forhenværende teltholder.
Sønnen Michael Larsen stopper og bliver slette som
teltholder af foreningen i 1961.
Dødsdromen huskes stadig
Succesen med dødsdromen var så stor, at Emil Larsen i 1935 kom til at brænde fingrene. En planlagt
kæmpeturne med sin omrejsende dødsdrom i Norge
med aftaler med utallige markedspladser gik helt
galt. Den flotte og velholdte dødsdrom var bundet
af en stor efterspørgsel i Danmark. Så Emil Larsen
måtte ty til England for uset, at købe en ekstra dom
og ekstra motorcykler til de engagerede dødsdromartister der skulle rejse fra by til by i Norge. Men da
materiellet, meget forsinket endelig dukkede op på
de norske markedspladser var det i en miserabel
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forfatning. Telttaget var i stykker og utæt. Det elektriske udstyr manglede, artisternes depositum var
ikke indbetalt, toldgarantien manglede o.s.v. Det
blevet dyrt Norges eventyr der endte i retten. Retten fandt dog ikke, at sagen skulle falde ud til Emil
Larsens fordel. Men så var det da godt at dødsdromen i Danmark var i tip top orden og kunne
køre mange penge ind.

Der er stadig folk i Søborg der kan huske
Søborg Ambulante tivoli
Jeg har mødt mange ældre i Søborg, der kunne
huske og fortælle om den opstillede dødsdrom, bilerne og karrusellen Noahs Ark, der hver forår før
sæsonen blev prøvet af og klargjort på marken på
hjørnet af Wilhelm Bergsøes Alle og Niels Finsens
Alle. Kvarterets børn kunne få en tur, hvis legekammeraterne hjalp til med at skubbe karrusellen rundt.

Komplet Autobane
med 12 L Klasses benzindrevne Biler
sælges billigt.

EMIL LARSEN
Vilh. Bergsøes Alle 2 -

Søborg.

Samme Sted sælges Skandinaviens bedste Dødsdrom
fuldt 1mml::let.

Her ses en annonce for Emil Larsens "Autobane" med 12 1. klasses benzindrevne biler. (1938)

Cirkus Arena er grundlagt af Arne fra Søborg
Arne Victor "Berdino" Olsen blev født den 2. juni
1914 på Gladsaxe Alle (Maglegårds Alle), men voksede op hos sin farmor indtil han 16 år gammel i
1930 flyttede tilbage til sin far bogtrykker Ejnar Hans
Victor Olsen der var flyttet fra Gladsaxevej 57 til en
ny villa på Lauggårds Alle 35. Arne Victor "Bardino"
Olsen boede på adressen til 26. september 1932.
Og senere igen da han blev gift i 1938 til 1939
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Moreno blev Cirkus Arenas forbillede
Cirkusdirektør Benny Berdino der overtog Cirkus
Arena efter sin far i 1976, havde et tæt forhold til
både teltholderfamilien Nielsine Larsen og sønnen
Michael fra Søborg Ambulante Tivoli og til familien
Moreno. I Cirkus Arenas programmerne skriver
Benny Berdino, at cirkus Moreno er et af hans store
forbilleder. Jeg mødte ham i forbindelse med denne
årbog og han kunne fortælle mange sjove episoder
fra tiden med Cirkus Moreno om f.eks. fædrene til
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cirkusdirektørerne Arne "Berdino" Olsen og Willy
Moreno, Ejnar Hans Viktor Olsen fra Lauggårds Alle
35 og Sven Sjøstran fra Søborg Hovedgade 37 der
mødtes omkring den populære NIC pølsevogn på
Søborg Torv, hvor de havde fået et retræte job som
pølsemænd.

Vinduespudseren sagde god for Charles Rivels
Til sæsonen 1965 hyrede Willy Moreno verdensklovnen Charles Riveis, da hans agent i telefonen
tilbød ham Charles Rivels sagde Willy Moreno, ham
kender jeg ikke, han må være billig. Moreno stak
hovedet ud af vinduet, hvor hans vinduespudser var
i fuld gang med arbejdet, du vinduespudser hvem
er Charles Riveis. Vinduespudserens svar var klart.
Den almindelige mand på gaden viste altså godt
hvem Charles Rivels var. Så agent Glæsel fik sin
ordre i hus. Sæsonen blev en kæmpe økonomisk
succes for Cirkus Moreno med et overskud på
900.000,00 kr. Selvom Charles Rivels skulle havde
et honorar på 2.000,00 kroner om dagen.
Læste tegneserier under nanegen
Til historien om Willy Morenos første nummer i
manegen, hvor han bliver gravet ned i en kiste, som
tidligere fortalt, fortæller Benny Berdino, at få tiden
til at gå havde Willy Moreno en lille lommelygte
med ned i den mørke kiste hvor han i forvejen havde
gemt nogle tegneseriehæfte han kunne læse under
forestillingen.

Kildefortegnelse:
Folkebladet for Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Bladet
Anders Enevig, Odense
Lui Beilin
Gladsaxe Byarkiv
Travis Moreno
John Nørgaard Pedersen
Paul Staal Rasmussen
DIS-Forum Aneefterlysning
Cirkusmuseet i Rold
Cirkusmuseet i Hvidovre
Benny Bardino, Cirkus Arena.
Ina Babrock Dansk Artist Forbund.

Stod på hænder på toppen af TV-masten
Der var en stor beundring fra cirkusfolket for Willy
Morenos sans for PR. Han var verdensmester i at få
overskrifter og avisomtale. Det bedste og mest huskede reklamenummer var, da han i en sæson havde
den dygtige norske håndatlet Teith Teigen på programmet. Optil premieren fik Moreno den norske
artist til at lave håndstand på toppen af TV-masten
i Gladsaxe.

Litteratu ri iste:
Enevig, Anders: Cirkus I Danmark, bind 1-2-3.
Enevig, Anders: Cirkusplakater
Madsen, Kurt Møller: Markedsgøgl og Cirkusløjer
Vedel, Jon: Gøgler af Guds Nåde - teltholdere og
cirkusfolk i Danmark
Vedel, Jon: Danmarks Tivoli Forening 75 år 19201995
Paraden, Danmarks Teltholderforening 1920-1957.
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Socialdemokratiets århundrede - med alternative netværk
Lui Beilin har oplevet det hele

Indledning ved Arne Hermann
1900-tallet har været betegnet som "Socialdemokratiets Århundrede". Det kan naturligvis diskuteres; men det er ubestridt, at industrialiseringen og
det dermed følgende modsætningsforhold mellem
arbejdsgivere og arbejdstagere skabte nye samfundsmæssige fronter.
Socialdemokratiet og fagforeningerne var naturlige
partnere, som efterhånden på det politiske og faglige plan fik indflydelse på samfundsudviklingen. "Arbejderklassen" blevet begreb. Pionererne i
Gladsaxe Kommune, da de store udstykninger gik i
gang i Søborg umiddelbart efter år 1900, var jævne
folk, og det gamle Søborg ses da også omtalt som
"Arbejdervillabyen ved Søborghus" .
De gamle bondefamilier på slægtsgårdene så med
skepsis på nytilflytterne, som forståeligt nok dannede foreninger og tillod sig at tale med og stille
krav om f. eks. skoler, institutioner, vand, gas, el,
kloakering, veje med fortove, belysning 0.1. Ting, som
er selvfølgeligheder i dag, men den gang stødte på
voldsom modstand blandt bonde aristokratiet.
Socialdemokraterne fik hurtigt flertal i Sognerådet
- det var i 1913, og de har siddet for bordenden
siden som det største parti, men kun med flertal i
begrænsede perioder. Karakteristisk for socialdemokraterne var, at de overalt i samfundet søgte at opbygge alternativer til "de borgerlige", der opfattedes som naturlige fjender, man ikke umiddelbart
mængede sig med.
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Det er baggrunden for Lui Beilins levende beskrivelse af livet omkring det socialdemokratiske "ungdomshjem" på Erik Bøghs Alle i Søborg. Det er vanske ligt i dag at forestille sig, at et politisk parti i den
grad kan gennemsyre et lokalsamfund. Men behovet var der, og borgerne i Gladsaxe Kommune drog
sjældent ud, hjemstavnsfølelsen var større den gang,
og mulighederne, praktisk og økonomisk, var begrænsede. Lange arbejdsdage og beskedne kår satte grænsen for større udfoldelser. Så foruden de traditionelle vælgerforeninger og politiske ungdomsforeninger (DsU = Danmarks socialdemokratiske
Ungdom) var der for de yngre DUI (=De Unges
Idræt) som modstykke til spejderne og FDF, der betragtedes som borgerlige, militaristiske og "hellige".
Herudover opstod der i socialdemokratisk regi et
hav af foretagender som f.eks. AlK (= Arbejdernes
Idræts Klub), Radioklubber, Bryggeriet Stjernen,
Mejeriet Enigheden, Arbejdernes Landsbank, Arbejdernes Ligkistemagasin, Fællesbageri, Kødforsyning, Kaffeforsyning, forsamlingsbygninger,
Tilskærerne, Figarofrisørsalonerne, AoF (Arbejdernes oplysnings Forbund) og så naturligvis de mange
boligselskaber. Herudover havde man et landsdæk kende netværk af dagblade med "Social-Demokraten" (senere Aktuelt) som hovedorgan. - Efter anden verdenskrig, hvor levefoden efterhånden steg,
og klasseforskellene så småt udviskedes, mistede
mange af disse socialdemokratiske initiativer deres
betydning, og en stor del er forsvundet.

Søborg Ungdomshjem er gået over i historien
Familien Bruhn Andersens saga

Af Lui Beilin

Gladsaxe Kommunes historiske Erik Bøghs Alle i
Søborg har totalt skiftet udseende, og om det på
dette tidspunkt, hvor denne historie læses, er blevet til det kønnere, er ikke godt at vide. Lad os håbe
det. I hvert fald var det her, arbejderbevægelsen
blomstrede gennem tiderne, her i nr. 7 stod Søborg
Ungdomshjem, og der var næsten ingen grænser
for, hvad socialdemokraterne i alle aldre brugte det
selvbyggede hus til.
Det var ikke et gammelt, tomt hus, som tilfældige
unge mennesker med hænderne i lommerne og et
kæmpe-rødt-flag hængende ud af vinduerne og ellers med råb og skrig og fulde bajerflasker havde
erobret ved at skabe så meget ravage, at kommu-

Helga og Aage Bruhn Andersen, kaldet "Mutter Bruhn"
og "Fatter Bruhn" i 1930'erne.

nalbestyrelsen fandt sig selv tvunget til at overdrage
huset til de højtråbende ballademagere.
Tingene så helt anderledes ud dengang. Den meget aktive og initiativrige smedesvend Aage Bruhn
Andersen og hans kone Helga, kaldet henholdsvis
Fatter Bruhn og Mutter Bruhn, havde sammen med
andre unge mennesker i 1930' erne fundet ud af, at
et hus for arbejderungdommen i den socialdemokratiske bevægelse ville være en gevinst for os alle
sammen. Og den ide skulle virkeliggøres så hurtigt
som muligt.

Det store pengeskafferi
I Erik Bøghs Alle 7 var der en nøgen grund, nabo til
det dengang eksisterende Møllers bibliotek og observatorium, som kunne købes for en sum, man var
enige om, det var muligt at skaffe. Og hvad ville det
nu sige? Ganske enkelt - fuld fart på lodseddelsalget, årelange tombolaboder, masser af fester på
det dengang eksisterende Borgernes Hus - senere
Steffesens Bolighus ved siden af posthuset på hjørnet af Wergelands Alle - og andre gode indtægtsgivende foretagender. Med overskuddet direkte i
ungdomskassen. Og kontingent til foreningen "Søborg socialdemokratiske Ungdomshjem.
Der var mange unge mennesker i foreningerne under
den røde fane, og ved indvielsen den 16. 2. 1937
hyldede sognerådsformand Fr. Willumsen de unge
med navns nævnelse til adskillig fortrydelse for andre' idet sandheden jo var den, at kunne man snyde
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Socialdemokratisk Ungdomshjem i Erik Bøghs Alle 7, fotograferet i februar 1999. På bagsiden af billedet står
skrevet "Skal muligvis rives ned". Denne spådom er nu ført ud i livet, fordi der skal være underjordisk parkering i forbindelse med et supermarked. Men i adskillige år gik rygtet om, at der skulle ligge en vej på Ungdomshjemmets grund.

sig fra en arbejdsdag, så gjorde man det, og på den
måde var det ikke spor mærkeligt, at den a~tikel,
jeg skrev til Gladsaxe-Bladet ved 50-års jubilæet i
1987 hed" Den lille dreng på billedet er nu formand
for Ungdomshjemmet", - det var nemlig hele familien Bruhn Andersen, dvs. også drengene som
mindreårige, der førte skovl og spade og senere andet værktøj for ikke at glemme de øvrige solide kræfter, der med viden og indsigt skulle til for at få det
ønskede hus virkeliggjort.
Sådan eller sådan - det var først og fremmest hele
familien fatter Bruhn, dvs. også drengene Erik og
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Kaj, der lagde kræfterne i, samt ikke mindst den
viden, der nu engang skal til, for at få det hele op at
stå.

Ikke noget lille hus
Det var jo ikke noget helt lille hus, der var tale om.
Der var festsal, små rum til venstre, de såkaldte falkereder, hvor DUT' erne havde hobbyvirksomhed og
studiekredse. Inden for hoveddøren til højre i "foyeren" lå det lille formandskontor. Og når man gik
ned ad trappen inden for hoveddøren til højre, var
der både garderobe, køkken, toiletter m.v., og alle
vegne var der gang i den fra første færd.
Søborg Ungdomshjem er gået over i historien

1934-35 gik arbejdet med opførelsen i gang. Her dirigerer Bruhn Andersen nogle af sine tropper, drengene er
henholdsvis sønnerne Erik og Kaj, mureren C. Kofod-Jensen, bror til vores lokale medarbejder ved SocialDemokraten, redaktør E. Kofod-Jensen, der også var redaktør af medlemsbladet Jremad". I øvrigt var de to
brødre i samme fag, idet redaktøren var murer på Grundtvigskirken i 18 år. I baggrunden af fotoet anes nabohuset, der bl.a . omfattede observatoriet "Astræa" og selskabslokaler til udlejning.

Gladsaxe Kommune var først og fremmest en
arbejderkommune, hvor jævne folk strømmede til,
købte sig en bid jord og byggede et lille hus, og når
hovedgaden i disse år skifter udseende og får sammenhæng mellem ejendommene, er det så nyt, at
vi gamle gang på gang lige må tage en tit nedad
gaden for at erindre sig, at det var anderledes i
mange år.
Nu ligger der en Irma på Erik Bøghs Alle - hjørnet
på Hovedgaden til venstre, hvor der engang var en
villa med en farvehandel i stueetagen og en isbod i
bunden. Der var en muslingeskallignende fordybSøborg Ungdomshjem er gået over i historien

ning inden fortovet, og her sad vi så og nød Møllers lækre is.
På det højre hjørne, hvor der nu bygges en Faktaafdeling, lå Søborg Biograf, hvor talrige unge mødtes aften efter aften og hyggede sig, hvad enten de
skulle i biografen eller ej. Et mødested for de unge
var det i hvert fald, men det var dog ikke alle unge,
der tilbragte fritiden her. Mange af dem gik skridtene længere ned ad Erik Bøghs Alle og tilbragte
megen tid i Ungdomshjemmet, hvad enten det var
DUI eller DSU, Arbejder-Samariter eller Radioklub,
AOF, Socialdemokratisk forening eller hvad de

Rejsegilde 1936 på Ungdomshjemmet i Erik Bøghs Alle.
søgte. Og så forstod udenforstående måske, hvorfor ungdomshjemmet helst skulle ligge netop her.
Nej, det var bestemt ikke så tosset tænkt af initiativtagerne.
Går vi så langt tilbage, at DUI' erne havde hvide bluser på og maskinsnedker Carl Rasmussen, vor nabo
på Søborg Hovedgade 102, havde dannet DUI's orkester, var der liv og glade dage i huset i nr. 7 med
fuld opbakning af alle, der havde interesse i, at ungerne havde noget hyggeligt, spændende og muntert at tage sig til. Som en indskudt bemærkning
skal det nævnes, at på et vist tidspunkt skiftede DUl

uniform til blå skjorte og rødt tørklæde, og i dag
har man slet ikke nogen uniform. Til gengæld går
spejderne i blåt og rødt! Og DUI-orkestret er det
landskendte Søborg Harmoniorkester, i mange år
med stifterens søn, malermester Ernst Rasmussen
som formand.

lokale i sygekassens kælder
Det var unægtelig noget andet end de mere eller
mindre tilfældige lokaler, vi havde at virke i tidligere. Den lokale sygekasse på Carl Blochs Alle over for Søborg Skole - havde været så storsindet
at stille et lokale til rådighed for os. Det var rummet
Søborg Ungdomshjem er gået over i historien

under kældertrappen. Formanden for Søborg Sygekasse, forretningsfører, sognerådsmedlem A. P. Jørgensen, var et særdeles aktivt menneske, med stor
interesse i, at arbejderbevægelsen var et levende og
sprudlende foretagende, der gav Gladsaxe Kommune det særlige præg af den jævne befolknings
kommune.
Sognerådsformandens søn, Vagn Willumsen, stod for
mange gode arrangementer med kendte navne,
hvor Hartvig Frisch, Jørgen Paldam, Hans Hækkerup og adskillige andre var blandt de navne, vi hørte
og så dengang. Det var her, at Birte Binger, datter af
overlærer C. C. Binger ved Søborg Skole, virkede i
sin egenskab af formand for DSU, og da jeg blev
DSU' er var det ligeledes her, jeg havde min start i
den socialdemokratiske ungdomsbevægelse.
Aktiviteterne i arbejderbevægelsen begyndte ellers
for mit vedkommende som lille dreng på Søborg
Skole. Her havde sognerådet været så storsindet at
stille et kælderlokale til rådighed for "DUI's søndagsskole", der var et modstykke til Søborg Kirkes
søndagsskole.
Det var i de tider, da inspektøren hed overlærer, og
her var det overlærer Vedsmand, der regerede i den
lave grøntbevoksede bygning, hvor nu bygningen
med figurerne af de to børn ud mod Søborg Hovedgade ligger. Dette børnearbejde blev ledet af Socialdemokratiets senere partisekretær Oluf Carlsson og
seminarist Vilhelm Overgaard, der var en af min
broder Jacobs skolekammerater.
Der var underholdning på det plan, hvor vi befandt
os, der var på programmet, og ingen, der deltog, vil
nogensinde glemme de dejlige børnefilm, først og
fremmest "Ungerne", som vi fik lov at se både forfra og bagfra.
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En gang formand altid formand
Da vi fik lokaler i ungdomshjemmet, var det Fatter
Bruhn, der var formand, og det var han hele sit - alt
for korte - liv med en kort afbrydelse, der skabte
megen bitterhed hos ægteparret Bruhn Andersen.
Der var simpelthen dem, der fandt "at formanden
spillede diktator", og de syntes, at Bruhn Andersen
burde væltes som formand. De fik faktisk held til
det, men det kunne straks ses, og han kom tilbage
på posten.
Mekaniker Aage Bruhn Andersen, Vandtårnsvej 54,
var medlem af Gladsaxe Sogneråd for 1938 til sin
død i maj 1946. Det var nemlig ikke bare en titel,
der bar ungdomshjemmet oppe. Der skulle vedligeholdes, småreparationer skulle foretages, og der
rendte mange par sko rundt i det store hus. Der
skulle vaskes og skrubbes, gulvene skulle ferniseres
en gang imellem, vinduerne skulle gerne pudses,
køkkenet skulle være i gang, der skulle ikke alene
laves kaffe og te, og opvasken skulle klares, køkkenet og festsalen skulle også kunne benyttes af fremmede til private fester, ja, i de senere år var der danseskole og anden virksomhed.
Haven skulle se rimelig ud, flagstangen skulle være
pæn, så vi kunne hejse flaget 1. maj om morgenen
og synge derude i haven. Mærkeligt nok holdt vi i
øvrigt ikke friluftsmøder eller lignende i haven. Men
naturligvis benyttede vi og vore efterfølgere haven
til at prøverejse telte og andre DUl-ting, inden vi
tog af sted på landet med hele molevitten.
Der var nok at gøre, men ikke hænder nok til at
passe det hele. Det blev familien Bruhn Andersen,
der også skulle sørge for alt dette, og tænker man
sig godt om, er det forståeligt, at haven ikke var så
velholdt, som nogle syntes, den burde være, uden
at de selv lagde kræfterne i. Man skal jo nemlig ikke
glemme, at ægteparret også var i spidsen i DUl, der
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krævede mange kræfter. Jeg blev valgt til børneleder,
men jeg er ikke særlig bevendt, når det drejer sig
om sport og idræt, og hvad dermed følger.
Hvor om alting er - jeg blev formand for DSU i to
omgange, før og efter min og min families flugt til
Sverige i henholdsvis 1943 og 1945, og jeg havde
givet mit bidrag til et ungdomsarbejde i form af programmer ved møderne, hvor vi havde truffet Erhard
Jacobsen, min gode ven fra Buddinge, andre lokale
koryfæer som den senere LO-formand Thomas Nielsen, Carl Rosenberg, Per Hækkerup og mange andre, frem for nogen vores folketingsmand H. C. Hansen, den senere statsminister, der bl.a. skænkede
ungdomshjemmet mange smukke og karakteristiske ting fra sine udlandsrejser. De pyntede på ungdomshjemmet. Også Hans Hedtoft, Lis Groes, Anker Jørgensen og andre besøgte os.'
Mine DSU-kammerater fra 1930'erneVagn Willumsen, Otto Jensen, Anker Hansen, Gunnar Jensen,
brødrene Vilh. og Johs. Engmand og mange andre
- men meget få piger var skiftende ledere i DSU i
mine ungdomsår, og selvom jeg jo ikke har kendskab til virksomheden i ungdomshjemmet siden jeg
flyttede fra Søborg i 1946, husker jeg med sikkerhed, at det var sjældent, vi kunne blive flere end en
snes stykker til arrangementerne, når det ikke lige
var de store fester, der var på tale. Jeg satte mit præg
på min tid ved at lave blade og en vægavis med
små artikler, udklip og egne plakater, ligesom jeg
blev ungdomsredaktør på vores lokale månedsblad
"Fremad".

Frihedskampen og os
Måske vil der blandt læserne være en og anden, der
på dette tidspunkt vil spørge, hvordan arbejderbevægelsen forholdt sig til frihedsbevægelsen, og
her er jeg lige ved at blive svar skyldig. Den var blevet et dilemma, som aldrig blev løst. Det var i høj
Søborg Ungdomshjem er gået over i historien

grad Socialdemokratiets store navne, der stod i spidsen for landet, og splittelsen herom var voldsom.
Vist var det socialdemokraten Frode Jacobsen, der
stod i spidsen for modstandsbevægelsen "Ringens
arbejdergrupper" med Ib Linden som næstformand,
men initiativer fra arbejderbevægelsen var der ikke
nogen af, når det gjaldt en indsats for Frihedsrådet.
Ungdomshjemmet var mig bekendt "fredet område", og at vi var enkelte, der tog et tag i forbindelse med modstandsbevægelsen, var ikke populært, selvom vi gang på gang gik i kløerne på både
den ene og den anden af vore fjender.
Det tydeligste eksempel herpå fik min kone, Ebba,
som jeg havde truffet i Ungdomshjemmet, og Kaj
Bruhn Andersen, da de var til generalforsamling i
DSU i 1945. Midt i det hele kom en mand springende ind i salen, råbende "de har kapituleret". De
to DSU' ere sprang hen til et vindue for at se, om
der skete noget, og det gjorde der.
Ovre på den anden side af Erik Bøghs Alle stod
skrædder Petersen, Luffes far, (den senere skatteinspektør Oluf Petersen - kaldet Luffe) på sin altan
og viftede med et flag af bar glæde, og da syntes
dirigenten, at det kunne være nok med afbrydelsen
og råbte, at generalforsamlingen skulle fortsætte.
Men Kaj og Ebba sprang ud på gaden for at være
med til at fejre befrielsen. Det var naturligvis vigtigere end generalforsamlingen.

Cabaret, revy og teater
Selvom hver forening eller kreds inden for vore
organisationer havde sit eget arbejde, foregik der
naturligvis mange fællesarrangementer, især til fordel for ungdomshjemmet. Vi lavede en lille scene i
den ene ende af salen, og her foldede Fatter Bruhn
og Kaj sig ud som dekorationsmestre i høj stil. Der
blev malet vægge og vinduer, døre og møbler, og

Karneval i Socialdemokratisk Ungdomshjem. Foto af Fritz Bornkessel, den berømte fotograf, der leverede
billeder til alle faglige tidsskrifter m.v. boede i Søborg, men da han var tysk flygtning fra nazismen, måtte han
flygte til Sverige i 1943. Genoptog sit arbejde efter hjemkomsten.

dilettanterne havde travlt med at spille af hjertens
lyst. Også maler Ernst Rasmussen gav mange bidrag med farver og figurer. Han er jo ikke kunstmaler for ingenting.
Mange af teksterne havde de også leveret, Eva
Henriksen, datter af den senere formand for forældrerådet, maskinmester Aage Henriksen, Birte
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Binger og jeg for nu at nævne nogen - kastede sig
ud i kunstens verden, og blandt utallige sange, jeg
havde produceret, var denne vise om et stykke populært DUI-arbejde. Jeg indrømmer den kræver lidt
indforståethed, men sådan var det jo med alle teksterne i vores revyer osv.
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Lejrturen til Langtved
(Mel.: Nu svandt de kolde dage ... )
Hvad er en lejrtur,
Der går på klokkeslæt,
Nej, her i teltebyen
Der går det fint og let.
Vi ender ingen tid og sted,
Vi laver, hvad vi nu er ved
:/:- om morg'nen, om middagen, om aftenen.:/:

Ris- og havregrøden
Er Knud jo venner med.
Han kræver ufortrøden
Og kan ej få det ned.
Den lillebitte ædemand,
Der si'r han altid æde kan
:/:- om morg'nen, om middagen, om aftenen.:/:

Morgensnak der lyder
Når Vilhelm hives ud.
Efter vor røgminister
Der immervæk er bud.
Den stakkels lille osemand
Der sanke kvas og ose kan
:/:- om morg'nen, om middagen, om aftenen.:/:

Bruhn Andersen han joller
Med 11 unger rundt.
De 30 ta'r i timen,
De må jo have ondt.
Den brave lille smedemand,
Der skabe cykle og smede kan
:/:- om morg'nen, om middagen, om aftenen.:/:

Finansminister Bruhn
Er expert i mad og grød.
Et "koger vandet" lyder
Fra nat til morgenrød.
Den vævre madminister Bruhn,
Hun skal besørge 1000 pund
:/:- om morg'nen, om middagen, om aftenen.:/:

Jytte er en dame,
Som nu er endt som stud.
Kartofler må hun skrælle
Hver gang vi drager ud.
Hun farer med Bruhn Andersen
Hvor så vor fader drager en
:/:- om morg'nen, om middagen, om aftenen.:/:
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Ægteparret Ellen og Kaj Bruhn Andersen ca. 1980.

Familierne op til i dag
Som det vil fremgå, hører familien Bruhn Andersen
fra Jacob Bulls Alle 104 i Søborg sammen med Erik
Bøghs Alle 7 som handskerne til et par. Helga og
Aage ofrede faktisk hele deres liv på Søborg Ungdomshjem, og da deres børn, Erik og Kaj, voksede
tit kom de helt automatisk ind i samme trummerum. Kaj var den mest aktive og blev medlem af
Kommunalbestyrelsen 1970-74. Erik havde mere
travlt med at kigge efter Søborgs piger, og han kunne

7°

også bedre lide at være med i kammeratskabskred sen omkring Vagn, Otto, Anker, Skjold, Anna m .fl.
Forældrenes idealistiske stræben sluttede ved deres
død, Fatter Bruhn i 1946, Mutter Bruhn i 1970. Men
for Kaj betød det ikke alene sorg, det forpligtede
også til at gå videre med ungdomshjemmet, og da
han fik DUl-pigen fra Brønshøj, Ellen, til kone, fortsatte traditionen med hende som rengøringskone,
køkkenleder, regnskabsfører m.v. og Kaj som formand.
Søborg Ungdomshjem er gået over i h istorien

Ulykkeligvis blev begge ramt af svær sygdom, og
Ellen døde på Herlev sygehus i 1999, Kaj samme
sted i 2003. Men som Kaj altid sagde, når han blev
spurgt: - Venner får man i sin tidligste barndom! og begge de to prægtige mennesker kunne glæde
sig over den hjælp og støtte, de fik af gamle DUr' ere,
først og fremmest Lis og Kurt Christiansen, der både
sørgede for hjemmet, passede ting og sager og tog
sig af dem helt frem til efter ligbrændingen.
Og som var det forudbestemt af skæbnen, blev ungdomshjemmet revet ned i 2003. Der er nu underjordisk parkeringsplads i tilknytning til de nye supermarkeder.
Dermed var familien og dens enestående indsats
gået over i historien, og tilknytningen til Søborg
var slut. Børnene og børnebørnene bor henholdsvis i Gilleleje og Svendborg.
Et af Ellens og Kajs børnebørn, Lisas datter Mia, er
formand for DSU i Hillerød. Hun har giftet sig med
Mikael, socialdemokratisk kommunalbestyrelsesmedlem i Hillerød.
For kort tid siden blev de viet af borgmester Nick
Hækkerup. Livet går videre.

Lui Beilin
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Pia Kjærsgaards sommerferier i Bagsværd
Indledning ved Arnej. Hermann
Vort udgangspunkt for kontakt til Pia Kjærsgaard var en serie i Berlingske Tidendes
søndagstillæg "Mit fotoalbum", som bl.a. omtalte "vores sommerhus i Bagsværd".
Det er det, vi hører om her i denne skildring.

I Berlingske omtaler Pia Kjærsgaard sin mor Tutte
som en "glad og optimistisk person" og faderen som
en "sød og stilfærdig mand", der var farvehandler
og havde butikken "FatamaIa" i øster Farimagsgade.
Indtil 1957 boede familien i en trang lejlighed på
Østerbro, hvor "der ikke var meget plads tilos alle
fire", fortæller Pia Kjærsgaard.
Derfor forstår man så meget bedre glæden ved sommerferierne i Bagsværd. Sommerhuset lå på hjørnegrunden Ved Højgård 9, der også har nr. 9 på Højgårds Vænge (matr. Ba. 14 ip).
Til erindringsartiklen et par supplerende oplysninger: DKW (Deutsches Kraft Wagen) var en slags forløber for folkevognen, en spinkel, men populær bil
i 1930'erne.

H0JOAARDS

Købmanden ved Hareskolen var Knud Beck, som
havde ejendommen "Holmehus" på hjørnet af den
oprindelige Frederiksborgvej og nuværende Skovdiget (i dag udstykket til ejerlejligheder).
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Den "kæmpebakke", der omtales, er "udsigts"- eller "Genforeningshøjen", der i dag ses (noget forlagt i forhold til den gang) på hjørnet af Bagsværd
Hovedgade og Ring IV med en mindesten for Genforeningen i 1920.
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Fra "Vejviser for Gladsaxe Kommune" 1945, hvor en
ny Kjærsgaard har taget over. Grunden er endnu ikke
vurderet.

Aben himmel, blomster og dyr
Erindringer fra sommerhusferier i Bagsværd i 194o'erne og 1950'erne.

Af Pia Kjærsgaard, MF

Så langt jeg kan huske tilbage fra min tidlige barndom, flyttede vi hvert år, når sommeren nærmede
sig, til Bagsværd. Vinterboligen var en 2-værelses
lejlighed på 4. sal i Randersgade, og derfor var det
befriende med græs, åben himmel, blomster og dyr.
Huset var et lille sort træhus, som var ejet af min
farmor og farfar - Anna og Carl Peter Kjærsgaard.
Indvendig var der blomstret tapet, jeg husker en
gyngestol og en slagbænk, et stort spisebord og
køjesenge i et lille værelse, hvor min bror og jeg
sov. Derudover var der soveværelse og stue og et
køkken, hvor vi blev vasket, da der ikke fandtes
noget bad og toilet i huset. Det foregik altså i køkkenvasken, og toilettet var et gammeldags das, som
havde sit eget afsidesliggende hjørne i haven med
gammeldags spand. Indholdet gravede min far ned
i et hjørne af haven et par gange om ugen.
Hvorfor min farmor og farfar, som dengang boede i
en meget stor lejlighed i Ribegade, ikke selv gjorde
brug af huset, ved jeg egentlig ikke, og jeg tror, at
vores familie - far og mor og to børn - betragtede
huset som vores eget.
Det lå på hjørnet af Ved Højgård og Høj gård Vænge,
og sidst i fyrreneIførst i halvtredserne var det langt
ude på landet, selvom der allerede var begyndt at
blive bygget enkelte parcelhuse.

.4iV

Kortudsnittet fra 1988, hvor kvarteret nu er helt udbygget, Familien Kjærsgaards store sommerhusgrund
ses på hjørnet af Ved Højgård og Højgårdsvænge.
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Der findes desværre ingen fotografier af sommerhuset i Bagsværd. Men vi har fået lov at gengive ovenstående
foto fra en udflugt i familiens Bagsværd-tid. Fra erindringsbogen "Men udsigten er god .. ", hvor billedteksten
lyder: "Mine udflugter med min far betød meget for mig, og disse ture har jeg aldrig glemt: Sådan en sommermorgen og så op ved tre-fire-tiden, udstyret med termokande og roquefort på franskbrød".

Vi flyttede virkelig UD - det var ikke sådan, at vi
tog ud om aftenen fra Randersgade og så hjem og
sov i lejligheden - nej, vi pakkede sammen og forlod lejligheden på 4. sal hele sommeren og boede i
Bagsværd.
Min far tog på arbejde i sin gamle DKW ind til farvehandelen i øster Farimagsgade, og jeg husker, at
min bror og jeg tit gik over vejen og ventede på
ham ovre på det modsatte hjørne, hvor der den-
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gang lå en kæmpe bakke, hvor vi kunne stå op og
kigge lidt ud over og vente på, at han kom hjem.
Som med alt andet, når man bliver voksen, er bakken absolut mindsket, og vel nærmest en lille forhøjning - men dengang opfattede jeg den altså
nærmest som et bjerg.
Vi gik ofte i Bagsværd Sø for at bade, og den nærmeste forretning var en købmand, som lå ved Hareskoven, og hvor vi købte ind.
Åben himmel, blomster og dyr

Engang imellem tog min mor med bus til Lyngby,
fordi hun ikke kunne undvære byen - Østerbro var
nærmest ikke eksisterende for os i sommermånederne.

og hvor de løb hovedløse rundt i haven et stykke
tid bagefter - fodringen af dem, hvor de for eksempel mange gange fik havregrød om morgenen - roen
og stilheden - alt var vist den store idyl.

Høns, ged og katte
Vi udnyttede huset fuldt ud. Jeg har altid været glad
for dyr og fik om sommeren afløb for min kærlighed, idet vi holdt høns - en overgang en ged, og
hvor der var adskillige vilde katte, jeg fik tæmmet
og afleveret til kærlige mennesker, inden vi tog hjem
for vinteren.

Omkring 1956/57 købte min far et stort hus på
Callisensvej i Hellerup, og dermed sagde vi også farvel til sommerhuset. Her var jo stor villahave og
mange udendørs-aktiviteter. Men alligevel husker
jeg, at det var med vemod, vi tilbragte den sidste
sommer derude.

I dag aner jeg ikke, hvordan vi fik den skøre ide at
få en ged. Geden hed Mette, selvom det var en
gedebuk - og der var kun to muligheder for en ged,
Mads eller Mette - og jeg faldt så for navnet Mette.
Hos en landmand i nærheden hentede jeg hø og
halm til Mette, og jeg husker, at jeg købte halsbånd
til den og behandlede den som den hund, som jeg
desværre ikke kunne få, da den ikke kunne komme
hjem i lejligheden om vinteren.
Min far påstod på et tidspunkt, at geden lugtede det har den sikkert også gjort - men det er jo ikke
noget, børn bemærker, og da vi flyttede hjem for
vinteren, blev den foræret til landmanden i nærheden, som havde holdt os med hø og halm.
Meget ofte stod jeg op sammen med min far ved
firetiden om morgenen for at tage ud og nyde naturen. Madpakken med franskbrød med roquefort
og termokanden med kaffe var pakket aftenen inden. Og oplevelserne, jeg fik der i Hareskoven, hører til nogle af mine bedste barndomsminder.

Pudsigt nok blev grunden senere erhvervet af en
familie, der hed Kjærsgaard, som min farmor og farfar solgte den til, uden at vi på nogen måde var i
familie med dem. Træhuset blev revet ned, og der
blev bygget et murstenshus. Senere købte min fars
søsters datter og hendes mand huset, så grunden
er altså stadig på familiens hænder - en sjov historie, synes jeg.
Jeg har været derude et par enkelte gang til større
familiefødselsdage. Og selvom intet er som dengang, synes jeg, at jeg kan fornemme stemningen
fra dengang. Jeg husker, at jeg gik ud i haven og
opdagede et kloakdæksel, som jeg kunne genkende
fra barnetiden, og i et øjeblik kunne jeg se den gamle
have for mig.
Ellers intet.

Jeg tænker i det hele taget tilbage på årene i sommerhuset i Bagsværd med megen stor glæde. Køkkenhaven, blomsterne, dasset i haven, kyllingerne,
der blev slagtet af min far personligt med en økse,
Aben himmel, blomster og dyr
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Året der gik - Gladsaxe 2005/06
- samlet af Jens Mortensen

Oktober
Søborg Grundejerforening fejrede 100 års jubilæum
November
Kommunevalg gav følgende sammensætning af
byrådet: Socialdemokraterne 11, Venstre 4,
Enhedslisten 3, Konservative 2, Socialistisk Folkeparti 2, Dansk Folkeparti 2, Radikale 1.
2. etape af omsorgscentret Rosenlund indviet.
NESA og Gladsaxe Kommune indgik aftale om
jordlægning af el-kabler og ny vejbelysning.
Arbejdet skal foregå frem til 2009.
Journalist Jørgen Rye gik som 87 årig på pension
efter 38 år på Gladsaxe Bladet.
Berit Tromborg, Gladsaxe Kunstskøjteløber Forening modtog kommunens idrætslederpris.
Bo BraskHelleberg, Bagsværd Roklub modtog kommunens idrætspris.
December
Huspriserne i Gladsaxe steg med gennemsnitligt
25 % det sidste år.
Gladsaxe Gymnasium fik ny rektor. Eva Krarup
Steensen afløste Mogens Skjoldager, der var rektor
i 22 år.
Januar
Ny køreplan for S-tog bragte linje A+ til Buddinge
i dagtimerne .
Byrådet konstituerede sig med Karin Søjberg Holst
som borgmester. Følgende udvalg med formænd
blev nedsat: Trafik og teknik, Ole Rasmussen, A,

Social og sundhed, Erling Schrøder, A, Kultur, Lars
Abel, C, Fritid og idræt, Peter Nielsen, A, Miljø, Trine
Henriksen, 0, Børn og undervisning, Trine Græse,
A, Beskæftigelse og integration, Cherie-Mae
Williams son, R og Psykiatri og handicap, Susanne
Palsig, F.
Maleren og formand for Bagsværd Grundejerforening, Torben Dyrved, døde.
Efter 60 år som Søborg Biografteater og 30 år som
supermarked blev Søborg Hovedgade 66 revet ned.
Kroppedals Museum scannede Sneglehøj med
geoscanner. Foreløbige undersøgelser tyder på, at
højen er endnu ældre en hidtil antaget. Fra stenalderen i stedet for bronzealderen.
Februar
Byrådet vedtog på trods af massive protester en
lokalplan, der giver grønt lys for en boligblok samt
butikker på Søborg Hovedgade/Selma LagerlafsAlle.
Forslag fra Nordicom om at udvide Høje Gladsaxe
Center med 7000 m2, så der i alt bliver 30 butikker.
Gladsaxe Musikpris til tenoren Mathias Hedegaard.
Marts
Ny udligningsreform kommer til at koste Gladsaxe
Kommune 20 mill. kr.
Kulturudvalget besluttede, at Gladsaxe skal have sin
egen kulturkanon
Efter 40 år lukkede Gladsaxe Teater med en udsolgt
forestilling H.C Andersen - mit eventyr.
Det Radikale Venstre i Gladsaxe fik ny formand, Jens
Karlo Jensen

April
Slangerupbanen/Hareskovbanen fyldte 100 år. I
anledningen havde Byarkivet en udstilling på Gladsaxe Hovedbibliotek.
Bjarne Rasmussen, Venstre, viceborgmester og medlem af byrådet i 21 år døde.
Udskiftningen af broen over Hillerødmotorvejen
ved VadstrupvejNærebrovej gik i gang. I tre måneder var der omkørsel via Ring IV for biler og busser.

Maj
Socialdemokraternes formand Helle Thorning
Schmidt talte ved 1. maj møde på Egegård skole.
Arbejdet med opførelse af støjværn langs Ring IV
gik i gang.
Buslinie 43 -i 50 år Gladsaxes bindeled til Københavns centrum. Først fra Holmens bro til Søborg
Torv - i dag fra Nørreport til Værebroparken.
Gladsaxe Teaterforening dannet med over 1000
medlemmer.
Naturfredningsforeningerne i Gladsaxe, Lyngby og
Værløse vil have Bagsværd Sø fredet for at undgå
byggeri af olympisk rostadion.
Fredningsnævnet anbefalede fældning af træer i
ellesump i Bagsværd Søpark for at genskabe udsigten for en række villaer langs Bagsværdvej . Kommunen protesterer.
Ebbe Skovsgaard, Venstre, ny viceborgmester
Plan om at fusionere HNG med Naturgas MidtNord. Ville betyde nedlæggelse af 60 stillinger i Søborg nedlægges. Planen faldt på gulvet i september.
Aret der gik. Gladsaxe 2005/06

Juni
Borgermøde på Høje Gladsaxe Skole om udvidelse
af Høje Gladsaxe Center. Beboergruppe ville have
ændret vejføring. I høringsperioden frem til 1.
august kom der 20 indsigelser.
Gladsaxe Idrætsforening fejrede 90 års jubilæum.
Produktionsskolen lukker pga. mangel på tilgang
af elever.
Buddinge Batteri ønskes fredet af kommunen. Statens ejendomsselskab Freja Ejendomme ønsker at
sælge batteriet til et investeringsselskab. Kommunen mener, at Staten dermed går ind i spekulation,
hvor formålet er at presse prisen op.
August
Skolepolitikken i Gladsaxe skal fremover vægte det
sociale lige så højt som det faglige.
Gladsaxedagen bød på underholdning af Sweethearts og Anne Linnet.
Bagsværd Skole - kommunens ældste - fejrede 100
år. Lundevangs Skole fejrede 40 år.
September
Bredt flertal på 22 af Gladsaxe Byråds 25 medlemmer for budget med uændret skatteprocent, genoptræningscenter, multisportshal og solid kassebeholdning.
Lokalbrugsen i Mørkhøj lukket.
Kilder:
Bagsværd/Søborg Bladet, Gladsaxe Bladet,
gladsaxe. dk
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Personalia
Lieb (Lui) Beilin, født 24.11.1919 i Søborg, søn af lærer Samuel Beilin og skrædderinde Lea
Beilin. Gift 16.11.1946 med Ebba Schmidt, datter af maskinarbejder Jacob Schmidt og kunststopperske Dagmar Schmidt. Indtil 1939 medarbejder ved Jødisk Ugeblad. 20.3.1946 lokalredaktør ved Sjællands-Posten i Nykøbing Sj. 1.6.1953 Social-Demokratens lokalredaktion i Lyngby.
Stifter og redaktør af Ballerup-Bladet 1.5.1959. SP/Aktuelts lokalredaktør i Korsør 15.3.1962.
Udgaveredaktør for SP-Aktuelt i Sorø og Holbæk amter, Slagelse 1.2.1967, fra 1.2.1968 tillige
chef for SP-Aktuelts centralredaktion i Hillerød. Chefredaktør for Dyva & Jeppesens Forlag NS
1.1.1972. Medstifter af og chefredaktør for Forlaget Beilin & Johansen ApS 1.9.1974-31.12.1987.
1.7.1987-1.3.1993 tillige redaktør af tidsskriftet Jødisk Orientering. Fra 1954 redaktør af landsforeningen Ungdomsringens blad "Fritidsklubben", fra 1957-72 redaktør og stifter af samme
organisations blad "Ungdom og fritid". 1973 formand for Jødisk Folkeforening. Fra 1976 Stifter
og leder af "Jiddisher Salon". 2001 Min Jiddishe Far - og Jeg, udgivet på CA Reitzels forlag.
Adresse: Danas Plads 23, stth., 1915 Frederiksberg C.

Arne J. Hermann, lektor, født 28.10.1930. Student fra Metropolitanskolen 1949. Cand. mag.
engelsk og dansk 1956. Undervist ved forskellige kurser og oplysningsforbund siden 1950. Ansat ved Akademisk Studenterkursus 1956 og ved Gammel Hellerup Gymnasium 1964 - 2000.
En række tillidshverv inden for Radikal Ungdom og Det radikale Venstre siden 1947, formand
for Gladsaxe Radikale Venstre i Gladsaxe 1966-67 og 1991-95, næstformand 1995. Førstesuppleant
til Gladsaxe Byråd 1993. Æredsmedlem af partiet 2004. Formand for Gladsaxe Internationale
Venskabsforening siden stiftelsen i 1969, formand for Gladsaxe Miljøforening siden stiftelsen i
1975, formand for Grundejerforeningen Lauggård 1978-2003, næstformand i Danmarks
Naturfredningsforenings lokalkomite i Gladsaxe siden stiftelsen 1980 til 2003. Bestyrelsesmedlem i Foreningen Nordens Gladsaxe-afdeling 1975-2003. Medstifter af og formand for bevaringsaktionen "Aldershviles Venner" 1971. Formand for "Ja til Europa-kampagnen i Gladsaxe" 1972.
Medstifter af og formand for "Det gamle Gladsaxes Venner" 1981. Medlem af skolenævnet ved
John F. Kennedy-Skolen 1966-74, formand 1970-73. Bestyrelsesmedlem i Historisk-topografisk
Selskab for Gladsaxe Kommune 1985, næstformand 1992, formand 2006-07. Formand for Det
danske Huguenotsamfund 1989. Bestyrelsesmedlem i Modersmål-Selskabet 1981-2006, næstformand 1991-2004. Artikler, foredrag m.v. i ind- og udland om politiske, historiske, pædagogiske, litterære og sproglige emner. Udgivet: "Gladsaxe Miljøer før og nu, en billedkavalkade",
1987, "Gladsaxe-Buddinge Grundejerforening 1938-88", 1988, "Søborgmagle Grundejerforening
1917-92, 1992, og "Grundejerforeningen Lauggård 1958-98", 1998. Dekoreret af den Britiske
Dronning Elisabeth II med ordenen MBE (= "Member of the Most Excellent Order of the British
Empire") 1996. Tildelt Berlins "Borgermedalje" (Bezirk Wilmersdorf-Charlottenburg) 2001.
Adresse: Lauggårds Vænge 36, 2860 Søborg.

Pia Kjærsgaard, MF, født 23. 2. 1947. Gentofte Skole 1954-63. Købmandsskolen i København
1963-65. Kontor inden for forsikring- og reklamevirksomhed 1963-67. Hjemmehjælper 197884. Medlem af folketinget for Fremskridspartiet 1984. Medstifter af Dansk Folkeparti 1995. MF
og leder af partiet siden stiftelsen. Udgivet: "Men udsigten er god ... ". Midtvejserindringer, 1998.
Adresse: Kærmindevej 31, 2820 Gentofte.

Jørgen Olsen, fhv. redaktør/udgiver, født 1942. Uddannet som typografisk trykker 1958-1962.
Flyvevåbnet 1963-1965. Ansat på dagbladet Politiken i Teknisk annonceproduktion 1965. Folkebladet for Gladsaxe kommune 1966. Gladsaxe Bladet 1972. Gladsaxe Bladet, ansvarshavende
redaktør og udgiver 1979-2004. Direktør og ejer af Gladsaxe Fotosats 1981-1995. Medlem af
Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune siden 1979. Adresse Hellerup.

Illustrationer
Billederne er udlånt fra Gladsaxe Byarkiv, lokalhistorisk afdeling. For enkelte illustrationer i dette
bind har det været umuligt at finde frem til den retmæssige copyright-indehaver. Såfremt vi på
denne måde har krænket ophavsretten, er det sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i
denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

79

Historisk-topografisk Selskab
for Gladsaxe Kommune
Bestyrelsen
Formand:

Arne J. Hermann, Lauggaards Vænge 36, 2860 Søborg
Tlf.: 3956 2074

Næstformand:

John Ejsing, Solnavej 20, 2. tv, 2860 Søborg
Tlf.: 3967 3125 • ejsing@posttele.dk

Sekretær:

Erik Starup, Skovtoften 14, 2880 Bagsværd
Tlf.: 4444 1112 • e-mail: erik.starup@tiscali.dk

Kasserer:

Ib Lund, Åsevej 27, 3500 Værløse.
Tlf.: 4448 4656 • e-mail: iblund@privat.dk
Hjejl Resen Steenstrup, Bredebovej 23, 3.th, 2800 Kgs Lyngby
TIf.: 4498 6441 • e-mail: resen@pdm.as
Arne J. Fogt, Ærtemarken 63, 2860 Søborg.
Tlf.: 3967 0346 • e-mail: bkdafo@gladsaxe.dk
Jens Mortensen, Vandkarsevej 18 A, 2880 Bagsværd
Tlf.: 4444 0589 • e-mail: jmo@kabelmail.dk
Suppleant:
Palle Glem Jørgensen, Møllevænget 33, 2800 Kgs.Lyngby
Tlf.: 4498 8049 • e-mail: palleglem@mail.dk

Indmeldelse
Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune,
Kassereren, Åsevej 27, 3500 Værløse
Girokonto 648-3437
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