
Huset bag syrenhækken

Ja, ‘Huset bag syrenhækken’ …. sådan vil jeg for altid huske det lille hus på Vejlegårdsvej 14. 
Her boede Anna og Alfred Jacobsen med deres fire børn, Ingelise, Henning, Jørgen og Tove.

Tove var min klassekammerat på Vallensbæk skole fra 1960 og blev en god veninde. Huset i sig 
selv bød ikke på mange bekvemmeligheder, men omgivelserne med mark, eng og en ’flod’ bag 
brændeskuret, bød på et paradis af muligheder for os unger, der ud over Anna og Alfreds egne 
børn var stort set alle andre unger i nærheden. Foran huset - mod Vejlegårdsvej var plantet 
syrener, der med årene blev så høje og tykke, at huset knapt kunne anes fra vejen. Så tyk blev 
syrenhækken, at drengene kunne bygge en ganske stor hule i selve hækken. 

Jørgen til venstre og Jan – deres hule i syrenhækken.Øverst Alfred og Anna. I midten 
Henning, Jørgen, Ingelise. Forrest Tove –
ca. 1956. De står ved gavlen af huset.



’Huset bag syrenhækken’ lå på trekanten mellem Vemmetoftevej (som dengang endte ved 
Broksøvej), Ringvejen og Vejlegårdsvej og på nær et par huse i begyndelsen af Vejlegårdsvej, 
lå huset på en åben eng og mark. Her kunne man få sin egen køkkenhave og her blomstrede 
i tusindvis af lupiner, som vi kunne plukke så tosset vi ville. Far Alfred var tit en del af løjerne 
og hjernen bag de mange kreative udfoldelser. Her blev bl.a. bygget en indianer tipi og en 
Western Ranch, som kunne give de bedste amerikanske kulisser baghjul. Intet blev overladt 
til tilfældighederne. Her blev lavet teltlejre og lejrbål og Alfreds gamle kassevogn på gule 
plader blev flittigt brugt på området, når den da ikke blev fyldt op med børn og sågar en 
knallert og kørte en tur til Sengeløse til Alfreds mor og bror. 

Anna smurte sigtebrødsmadder i hobetal og rakte dem ud gennem køkkenvinduet til os 
unger, der tog imod med beskidte hænder og løbende næser. Åh, de smagte godt. Alfreds 
hjemmedyrkede og slyngede honning blev nydt med glæde, og selv en enkelt bi-vinge eller 
to kunne ikke tage glæden fra os. Hvad der ikke var af husrum hos Anna og Alfred, var der på 
alle måder af hjerterum.

Alfred med et bistade. Den gamle Ford. Parkeret foran den nu meget 
omfangsrige syrenhæk.

Luftfoto fra 1954. I den hvide firkant 
ligger huset. Umiddelbart over løber 
Vemmetoftevej, hvor Vejleåen også 
løb på højre side af vejen. Øverst i 
foto ligger Svenstrupvej. Til højre i 
foto ligger Ringvejen og til venstre 
ligger Vejlegårdsvej. Ud mod 
Ringvejen – mellem Vemmetoftevej 
og Svenstrupvej ligger Broksøvej. 
Nederst til venstre ses 
Bækkeskovvej (nu Risingevej) og de 
to stikveje til venstre er hhv. 
Gaunøvej og Svenstrupvej.

‘Sherwood skoven’

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211804445135391&set=p.10211804445135391&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211804445695405&set=p.10211804445695405&type=3


Til venstre på indkørslen til ’Huset bag syrenhækken’ var en lille birkeskov og her holdt 
bl.a. Robin Hood og hans lystige svende til. Sønnen Henning var Robin Hood, sønnen 
Jørgen var Will Stuetly og Jan Eriksen (som jeg allerede forelskede mig i som 10-årig) var 
Will Scarlet. Der blev udkæmpet drabelige slag i birkeskoven og på ’floden’ der løb bag 
brændeskuret og langs med højre side af Vemmetoftevej.  Den hjemmegjorte 
tømmerflåde vippede faretruende frem og tilbage mellem bredderne og lanserne blev 
flittigt brugt. Indimellem måtte de gruelige kampe dog afbrydes, når nogen lige skulle 
hjem og tisse.

Robin Hood og hans lystige svende var også at finde i ‘Sherwood skoven’ på den 
modsatte side af Vejlegårdsvej (mellem Vejlegårdsvej og Risingevej). Det var oprindeligt 
en selvsået skov, der sommetider var så tæt, at man virkelig måtte sno sig for at færdes 
der. Men det fungerede fint og enhver kan vel forestille sig hvor heldige vi var, med 
adgang til alle disse herligheder. Både Jan og jeg har vores allerbedste barndomsminder 
fra ’Huset bag syrenhækken’. 

Efterskrift: Da Højstrupparken blev indviet i 1964 flyttede Anna og Alfred og deres børn 
ind i nr. 29. Både Jan og jeg holdt kontakten til Alfred og Anna frem til deres død i hhv. 
2004 og 2002 og vi har stadig god kontakt til min gamle skolekammerat, Tove. ’Huset 
bag syrenhækken’ blev jævnet med jorden og der blev bygget parcelhuse på området. 
’Floden’, der vel nok var en afstikker af Store Vejleå blev rørlagt og der blev bygget huse 
på arealet. Skoven led under flere store storme og er i dag en fin park med legeplads for 
områdets børn. Familiefotos lånt af Tove Edelfeldt Jacobsen. 

Anette Eriksen, 10. april 2020.

Til højre – indkørsel til Vejlegårdsvej 14 – øverst til højre ses noget af den store birkeskov.


