Lidt omkring ”Den Grønne” på Gammel Køge Landevej i Vallensbæk
I årene 1965-67 blev ”Den Grønne” også kaldt ”K.H.’s Drive-in-Bar” og i
slutningen af 1967 ”K.H.’s Cafeteria”.
Var vi en flok unge mennesker der tit kom på ”Den Grønne” i 1965-67, hvor
der hver lørdag var levende musik. Det var forskellige grupper, der underholdt
os danseglade mennesker. Det mest populære orkester hed ”Electro Svingers”,
og der var altid fuldt hus når de var på scenen.
I starten (1965-66) hvor jeg begyndte at komme der, var der tillige Jazzmusik
søndag eftermiddag. Hvis jeg husker rigtig, var der vist også amatør grupper,
der underholdt om fredagen.
Selve lokalet var delt op i to afdelinger. Forrest ved indgangen sad Hr. Hansen
altid og modtog de 5,- kroner det kostede lørdag aften, hvorefter vi blev lukket
ind i selve salen med borde og stole samt tribunen, hvor orkesteret spillede.
Det var dog gratis efter kl. 23:00.
I modsatte ende af lokalet var der en bar og et køkken.
Det bagerste lokale var et lidt smaller og lå parallelt med salen og i samme
længde. Her var der bl.a. opstillet to mini automat-bowlingbaner, et billard og
en Music Box, som flittigt blev brugt på hverdagsaftner, og når orkestrene
havde pause. Her kunne vi unge også mødes, købe lidt at drikke og vist også
grillmad, snakke og underholde os med hinanden. Der var jo ikke så mange
andre muligheder i området.
Der var meget sjælen ballade eller optakt til slagsmål. Hansen var god til at
dæmpe gemytterne ned.
Netop sådan en lørdag aften i januar 1967, hvor der var musik, var vi nogle
musikinteresserede unge mænd, der besluttede os at prøve at danne et
orkester. Vi havde alle spillede lidt for os selv.
Men det var nu ikke så nemt. Der var lidt udskiftning i starten. Bl.a. én der
gerne ville være sanger og havde et sanganlæg, men ikke kunne synge rent.
Og en trommeslager, med et flot trommesæt, men han kunne desværre ikke
holde takten.
Efter lidt begyndervanskeligheder var vi 5 gutter, der begyndte at tage det
alvorligt. Jon, der spillede på keyboard, og hvis far havde et autoværksted i
Rødovre. Der fik vi lov til at øve os lige så meget vi ville i weekenderne og om
aftenen.
Det varede da heller ikke så længe før det begyndte at lyde rigtig hæderligt.
Det mål vi i starten havde sat os med musikken, nemlig en gang selv at få lov

til at underholde på ”Den Grønne” en lørdag aften, lå nu inde for
mulighederne.
Efter ca. 9 måneders hårdt arbejde i autoværkstedet og div. øvelokaler,
lykkedes det endeligt vores orkester ”The Wheels”, som vi kaldte os, at blive
gode nok til at få en aftale med Hr. K Hansen om vores første arrangement,
lørdag d. 30. september 1967.
Hr. K. Hansen bestyrede dengang sammen med sin kone ”Den Grønne”.
Det fik vi hele 450,- kroner for - til deling.
Vi var alle fem rystende
nervøse, da vi ved 19’ tide
ankom og pakkede vores
instrumenter ud og stillede
dem op på tribunen.
Hvordan ville alle dem vi
kendte her mon tage imod
os?

Vi skulle begynde kl. 20:00 og slutte kl. 0:30.
Der var ikke et øje mødt op kl. 20, da vi startede. Kun Hansen og fruen samt
en tjener stod i baren og lyttede. Efter første nummer råbte Hansens kone, at
vi spillede alt for højt. En dårlig start.
Men efter ca. 25 minutters tid kom de første gæster (som vi for øvrigt kendte
nogle stykker af). De stod først lidt i indgangsdøren og måbede, medens en af
dem råbte: Hvad Søren, er det jer der skal underholde i aften? Og så gik de
igen.
Men de kom dog
hurtigt tilbage
medbringende en
masse af vore
fælles venner og
bekendte. Inden
længe var
nervøsiteten væk,
og der kom fuld
gang i den nu fyldte
sal, resten af den
lørdag aften.

En oplevelse jeg og mine venner sent vil glemme.
Det blev desværre kun til nogle få gange, med The Wheels på ”Den Grønne”,
men som sagt en stor oplevelse var det.

Men vi nåede også at få en del
arrangementer det år i Nyhavn 41,
inden vi blev opløst sidst i 1967.

Et stykke tid efter, jeg husker ikke hvor længe, hørte jeg at ”Den Grønne”, var
blevet ødelagt ved en brand.
Det var et meget trist syn der mødte mig, da jeg så
skaderne. Bygningen stod der stadig, men alt derinde
var ødelagt og sværtet sort af røgen. Undtagen de
mange plakater, også vores ”The Wheels”, der med
tiden var sat på loftet i indgangen.
At ”Den Grønne” ikke mere eksisterede, der hvor jeg og
mine venner havde haft så mange dejlige og
uforglemmelige minder fra, og hvor jeg en lørdag aften
i sommeren i 1967 mødte min store kærlighed, var ikke
rigtig til at forstå.

Men ”Den Grønne” skulle jo alligevel også rives ned og give plads til den nye
vej ned til Vallensbæk havn.
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