Foredrag den 3/11-2016 i Hedeboegnens Slægtsforsker Forening.
af Jette Johannesen f. Andersen.
Min mors barndomshjem, Køgevej 58.
For at starte med begyndelsen, så havde gårdejer J.P. Jochumsen omkring 1860 en gård på matr. nr.
6, i Thorstrup-Valby, Høje Taastrup sogn, hvor han drev landbrug.
Den lå der, hvor parkeringspladsen til biblioteket nu ligger.
Den 27/7-1881 solgte han et stykke jord til gårdejer Christian Sørensen, dens matr. nr. blev 6a.
Den var blandt andet sat til en gammelskat på 75 kr. og 8 øre
Der var ingen rigtig vej, så der blev læst en deklaration den 30/4-1884 til en vej kaldet Kjøge
Landevej.
Udstykningskort (1884)

Sørensen solgte i de følgende 10 år (1883 - 1893) 7 grunde fra.
De nye ejere var en købmand, en portør, en jomfru, en sadelmager, en læge og 2 husejere.
Deres gammelskat var sat fra 13 øre til 2 kr. 5 øre, så det var meget forskelligt.
Der blev tinglyst en rørledning til vandafledning den 14/2-1894
Landevejen, som i mellemtiden var kommet til at hedde Køgevej, blev brolagt i 1908 og fik tinglyst
betonfliser i fortovet den 16/11-1926
Brolægningen blev optaget omkring 1955 og vejen asfalteret.
Vejen er nu igen blevet brolagt, og sådan er den i dag.
Kopi af forskellige kontrakter findes bagerst.
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Jeg vil nu kun tale om matr nr. 6p, som er Køgevej nr. 58.
Parcellen 6p er en del af 6l. Denne blev i skøde af 17/5-1881 solgt til brødrene Andreas, Jens og
Lars Jensen, som solgte parcel 6p videre til overtagelse den 5/11-1883 til gårdejer Jens Andersen af
Thorslunde.
Han gav 95 øre pr. kvadratmeter, der var 910 m2, så han skulle, med omkostninger, betale 2194,50
kr.
Han skulle som start betale de 100,00 kr. kontant den 11/12-1883.
På 6p byggede Jens Andersen i 1884 det hus, der i dag er nr. 58. og således min mors barndomshjem.

Huset til højre i billedet er nr. 58 i ca.1904. Køgevej er uden vejbelægning.
Midt for var indgangsdøren til lejlighederne, og der var 1 forretning i nordenden med indgang i
gavlen.
Jens Andersen fik selv en lejlighed i huset, hvor han boede med sin husbestyrerinde.
Den 30/4-1884 lavede han to lejemål, et med forhenværende bryggerkusk L. Jørgensen, og et med
en forhenværende købmand Jens Pedersen.
Den 2/7-1884 endnu et lejemål i stueetagen med købmand O. L. Wagner.
Fra ca. 1888 lejede 2 søstre - frk. Abelone Kristine Nielsen (senere gift med mejerist Per Sjøholm)
og frk. Thrine Elisabeth Nielsen - forretning i den nordre ende af huset, hvor de havde et broderiudsalg.

2

Jeg har nogle skitser af huset, som min mor har lavet. Det var sådan, hun fik det fortalt af sin mor,
at huset var indrettet, da de kom til at bo der, inden hendes forældre købte huset.

Skitse fra før 1907 af huset
I Folketællingen fra 1901 boede Jens Andersen og hans husbestyrerinde stadig i lejligheden i huset.
Der var også tre andre lejere:
 En kreaturhandler Anders Nielsen med kone og 2 børn.
 To ugifte brødre Henrik Daniel Frederik Vilhelm Wendt og Knud Martin Wendt, den sidste
var fotograf,
 Den 3. lejer var min morfar Søren Peter Sørensen (Lange). Han var 28 år og kommet til
byen fra Grenaa i 1900.
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Navnebevis 1906
Min morfar Søren Peder Sørensen fik navnebevis den 26/1-1906 med navneforandring til Søren
Peter Lange. Han tog navnet sammen med sin bror. Navnet Lange stammede fra deres farmors
anden mand.
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9/3-1901 var han blevet gift i Grenaa kirke med min mormor Ane Katrine Nielsen. De tog så til
Taastrup, da min morfar mente, at det var en by i udvikling, hvad også viste sig at være rigtigt.
Han lejede forretningen i huset og i samme lejemål var et værelse og et lille køkken bag ved forretningen.
Han havde løst købmandsborgerbrev - som man skulle - og drev en træ-handel, øl- og cykelforretning.
I 1903 fik de en søn, der døde 3 uger gammel, og blev begravet på Høje Taastrup kirkegård.
Der blev plantet 2 små bøgetræer på graven - tæt på hinanden, så de voksede sammen til et - og de
står stadig oppe på kirkegården, på de ukendtes urnegravsted.
Året efter fik de endnu en søn Thorbjørn og 6 år efter fik de så min mor Karen i 1910.
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Billede af familien 1911
Den 23/5-1907 blev tre små håndværkere - sadelmager Peter Christian Nielsen, (sadelmager
Nielsen) gasaflæser og cigarhandler Anders Kristian Andersen (A. K. Andersen) og min morfar
S. P. Lange - enige om, at de ville købe huset med 1/3 hver.
De blev også enige om at få hver sin forretning, og en lejlighed.
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Skadesløsbrev med underskrifter 1907
Den eksisterende forretning i nordgavlen fik lukket sin indgang i gavlen, og så blev der lavet to
forretninger med et stort vindue og indgang fra Køgevej. Gulvene blev sænket til niveau med
gaden. Den ene forretning fik sadelmager Nielsen og den anden fik min morfar. De byggede
desuden en bazarbygning i forlængelse af sydgavlen til A. K. Andersens tobaksforretning.
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Billede af huset ca. 1909
Desuden lavede de om på lejlighederne. De sløjfede hovedindgangen fra Køgevej og flyttede den
om på bagsiden af huset, da den ene forretning skulle ligge der hvor den gamle indgang var..
Hver lejlighed bestod af tre værelser og køkken.
A. K. Andersen fik stuelejligheden, sadelmager Nielsen fik 1. sal til venstre og min morfar 1. sal til
højre. Lejlighederne lå over deres forretninger.
Der blev også en forretning i kælderen midt i huset, den blev lejet først af en blikkenslager H.
Hansen, senere af blikkenslager C. Jørgensen, der havde den i ca. 12 år.

Billede af blikkenslagerforretningen.
Personerne er fra venstre A. K. Andersen og hans datter Helga, blikkenslager Jørgensen og sadelmager Nielsen.
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Min mor har fortalt, at Jørgensen ret ofte var syg, så hun, medens hun var i skolealderen, hjalp ham
med udlevering af de ting, han havde repareret. Han havde på hver ting sat en seddel med navn og
pris, så det var nemt for min mor, at udlevere varerne. Han havde orden i sagerne.

Billede af huset ca. 1909
Personerne er fra venstre fru og hr. A.K. Andersen og deres datter Helga, sadelmager Nielsen, min
morfar, sadelmager Nielsens datter Erna og min mormor med Thorbjørn.
I vinduet på 1 sal ses fru Nielsen med sønnen Skjold.
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Skitse af indretning af huset efter 1915
1.sal er efter 1938
Desuden fik hver et kammer på loftet, hvor der derudover var fælles tørreloft.
De fik også diverse bygninger og hver en lille have bag huset.
Dengang var der ikke indlagt wc i huset, så i en bygning i gården parallelt med huset var der 3
retirader, en til hver familie.
Der var også vaskehus og et rum til koks, for opvarmning af lejlighederne og forretningerne var
med kakkelovn.
Inde fra gården var der adgang til et wc, som fremmede kunne benytte. Det var under hovedtrappen
til lejlighederne med adgang fra gården. Det findes der endnu.
Det må have været Taastrups første offentlige toilet.
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Havens indretning med omgivende bygninger, som min mor huskede det.
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Min morfars have lå op af Købmand H. Jessens mur. - Der var også et stort rødt træskur, som min
morfar havde opført i 1901. Det er blevet revet ned her i 2016.
I skuret var der hønsehus og dueslag og opbevaring af træskobunde til træsko.

Min mor Karen i haven ca. 1918
Blikkenslager Jørgensen havde forretningen til ca. 1922, hvor min morfar overtager lejemålet, og
indretter det til sine trævarer, da hans forretning nogle år før havde fået en aftale i stand med Schous
(Sæbehus), og de ville ikke have træskovarer sammen med deres produkter, så derfor blev det til 2
forretninger.
Derfor kom trævareforretningen til at hedde ”Sæbehuset”.
I 1947 forærede Schous min morfar en stor kongelig vase (ca. 40 cm høj) i anledning af deres
samhandel i 25 år.
Min morfar var en driftig mand.
Han blev - da han var kommet til Taastrup - medlem af Håndværkerforeningen, og var i nogle år
medlem af bestyrelsen.
Den 9/10-1925 da han havde 25år borgerjubilæum, tilbyder han foreningen 100,00 kr. til køb af en
grund til en stiftelse for ældre håndværkere i Taastrup, men han sætter den betingelse, at grunden
skal købes inden 1/1-1930.
Han håber på den måde at få sat gang i planerne, der gang på gang var blevet udsat.
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Til sammenligning af beløbets størrelse kan nævnes, at foreningens samlede formue den 30/1-1924
er på 3.383,52 kr.
Min morfars tilbud blev aldrig udbetalt, da planen ikke blev til noget, inden fristen udløb.
Foreningen får først stiftelsen i marts 1956, og den ligger på Køgevej 30.

Sadelmagerværkstedet i gården ca. 1991
Sadelmager Nielsen var også ude om sig, han averterede i Taastrup avis i 1915, at han kunne
tilbyde: Buffeter, spiseborde, kurvestole, lædervarer, rullegardiner samt tapet i ruller.

Han syede selv seletøj og lavede
reparationer på bl.a. høstsegl til
høstmaskiner.
Han flettede snerte til piske, som
han afprøvede inde i gården, hvor
det gav nogle gevaldige knald, så
børnene blev forskrækkede hver
gang.
Det morede ham meget, at se
børnene spjætte, han var en lun
fyr.
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Man kunne fristes til at tro, at når 3 forskellige familier skulle enes om så meget, ville der meget
snart opstå problemer, men det gjorde der ikke. Tværtimod havde de et meget nært og varmt
venskab, også med de nærmeste naboer.
Således samledes de til komsammen, når lejlighed bød sig.
Et godt eksempel. Min morfar havde købt en grund på Kastanievej nr. 6 (nu Vesterparken).
Der havde han bygget et havehus, hvor de alle hyggede sig, når vejret var til det.

Havehuset ca. 1922
Stående A. K. Andersen, glarmester Aage Nielsen (Køgevej 62), fru C. C. Hansen og hendes mand
skræddermester C. C. Hansen (Køgevej 60), tømrermester Niels Møller Hansen (Fredensvej, bagbo
til havehuset), fru A. K. Andersen, fru sadelmager Nielsen og mand, min morfar.
Min morbror (Thorbjørn) har taget billedet.
Siddende fru Glarmester Nielsen, min mormor, fru Niels Møller med sin søn Svend.
I de følgende år skete der ikke de store forandringer med selve huset, men i min morfars butik blev
der lavet en del om. Bl.a. blev døren til forretningen flyttet fra venstre til højre side for vinduet.
Da min mormor aldrig har passet butikken, fik min morfar forskellige damer til hjælp, bl.a.
blikkenslager Jørgensens datter Ingeborg, og en dame der hed Elvira. Hun var der en del år.
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Forretningen ca. 1923. en ekspeditrice stående i døren
Min mor var nu blevet så gammel, at hun kunne passe butikken, og derfor blev der lavet en trappe
fra lejlighedens køkken på 1 sal og ned i sæbehusets bagbutik. Trappen gik gennem sadelmager
Nielsens bagbutik (trappens bund var i en lukket kasse under loftet). Det var for, at min mor hurtigere kunne komme ned i butikken, når der kom kunder.
De første år brugte min mor trappen fra køkkenet, men så blev den sløjfet, og der blev lavet en lille
lejlighed i bagbutikken til hende.
Hun passede butikken fra ca. 1924 til 10/4-1934, hvor hun løste næringsbrev til en forretning på
Valby Langgade og flyttede fra byen.
Efter at min mor var rejst, blev butikken igen passet af forskellige ekspeditricer, indtil min morbrors
kone, Carla Lange, kom til at passe den.
Hun fik i 1941 lavet en trappe til butikken fra deres soveværelse, da dette lå over bagbutikken, i
nordenden. Hun passede butikken i ca. 30 år.
I ca. 1938 skete der en meget stor forandring med huset, idet der blev lagt toilet ind.
Indtil da, havde man benyttet retiraderne i gården.
Toiletterne blev installeret i trapperummet, på reposen på 1. sal mod Køgevej, hvor reposen og
vinduet blev delt. Et toilet til hver familie, og foran disse blev en fælles entre.
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Annonce fra Sæbehuset
I Taastrup avis den 5/7-1940 kunne man i en annonce se, at man inden man tog på ferie, lige skulle
gå i Sæbehuset og købe: Svampeposer, rejseruller, toiletsager og badedragter og badehåndklæder.
Desuden skulle man huske at bruge ”Zyma” til kold vask, og så bringer Sæbehuset varerne ud.
Da min morfar dør den 15/12-1947 overgik hans 1/3 af huset til min morbror Thorbjørn Lange. Han
har fra 6/8-1935 boet i den lejlighed, der hørte til min morfars 1/3, da min morfar år før sin død,
havde bygget et hus på havehusgrunden på Kastanievej, og var flyttet derover.
Min morbror havde allerede i 1930 overtaget værkstedet i kælderen, og indrettet det til træskoforretning, med værksted i kælderbutikkens sydende.
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Træsko på gaden
På gelænderet ned til butikken var anbragt 2 store røde træsko ca. 30 cm lange, en på hver side. De
stod der i mange år og var et blikfang, man lagde mærke til.
Den 14/5 1934 tog han et nyt, ombygget værksted i brug, hvor værkstedet var mod gården og
forretningen forblev mod gaden og fik navnet ”THOR”
Så gik der nogle år med disse 3 nye ejere, men den 21/1-1954 solgte sadelmager Nielsen sin andel
til sin svend Ejnar Pedersen, som var kommet til Taastrup, men allerede den 31/5-1955 købte
Pedersen desuden A. K. Andersen andel, således at han nu ejede 2/3 af huset.
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Sæbehuset. Der er kommet nye skilte på facaden.
A. K.s forretning blev derefter indrettet til læderhandel og den gamle sadelmagerforretning blev
lejet ud som tobaks- og vinforretning.

Sådan så huset ud i 1964 i hele sin længde, og med de daværende forretninger.
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Der gik nu 10 år med disse fire forretninger, indtil min morbror døde i 1965, og hans forretning i
kælderen blev lukket.
Herefter var der igen kun 3 forretninger i huset, Læderhandlen, Sæbehuset og tobaksforretningen
med kun 2 ejere - Ejner Pedersen og min tante, Carla Lange.
Læderhandlen blev bygget om, man sænkede gulvet og sløjfede butikken i kælderen.
Den 25/6-1970 solgte min tante sin 1/3 til E. Pedersen, som derefter blev eneejer.
Hans kone Kirstine Pedersen passede læderhandlen, mens Pedersen selv arbejdede i sadelmagerværkstedet i gården.
Min tante beholder i nogle år Sæbehuset.

Huset med lædervarer ca, 1984
Deres søn Hans Erik Pedersen, kaldet Busser overtager forretningen sidst i tresserne, og køber resten af huset 19/9-1980.
Han lavede om, så der kun blev 1 forretning, nemlig Taastrup Lædervarer, det blev en stor flot og
tidssvarende læderhandel, denne får i 1999 navnet BASH og senere Zara, han driver forretningen
indtil han i juli 2000, sælger hele huset med forretning.
Busser er nu flyttet fra byen og læderforretningen er ophørt.
Huset er i grundskyld i 2008 sat til 718.900, mod de 2.194,50, da min morfar og de andre købte det,
og huset er nu vurderet til 4.200.00, der er sket meget på de 110 år.

19

Igennem de sidste år har der været forskellige forretninger i huset.
Lige nu er der kun to, nemlig tøjforretningen Mona og en forretning med skilte, nøgler og lidt
tasker.
Inde i gården er der også lavet en del om.
Alle de små bygninger er gennem årene blevet revet ned, og min morfars store lade, som han
byggede i 1901 er her i 2016 revet ned, så det blev til 115 år til den.
Der er kun bevaret det gamle sadelmagerværksted, i den separate bygning inde i gården, og den er
sat flot sat i stand.
Lejlighederne er ikke mere beboet af ejerne, men lejet ud til forskellige familier.
Der er sket meget med huset igennem tiderne, så der var nok mange historier, huset kunne fortælle,
om hvad det har været vidne til, hvis det kunne.
22. januar 2017
Jette Johannesen
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Købekontrakt pr. 5/3-1884 mellem brødrene Andreas, Jens og Lars Jensen
og forhenværende gårdejer Jens Andersen.
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Panteobligation pr. 29/7-1885 på 8.000 kr. udstedt af particulier Jens Andersen.
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Overenskomst pr. 14/2-1894 mellem gårdmand Christian Sørensen og praktiserende læge Fog, jomfru K.
Sørensen, sadelmager H. Hansen, købmand Jens Jensen, husejer Jens Andersen, husejer Peder Hansen og
portør Lars Jensen.
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Skadesløsbrev pr. 23/5-1907
Trætøjshandler S. P. Lange, sadelmager Christian Nielsen og cigarhandler A. K. Andersen.
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