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Bolig: Lille Danmark har 
Europas største grillen-
tusiaster. For mens Tour 
de France tager over fra 
VM i fodbold, så melder 
grill-firmaet Weber om 
en dansk begejstring for 
at lave mad over åben ild, 
der overgår alle andre 
lande i vores nærområ-
de. Ja, rent faktisk er vi 

danskere europamestre 
i grill.

Dette kunne lyde som en 
selvfølge, når man ser sig 
om i haverne overalt i det 
danske land, men titlen 
skyldes rent faktisk nærme-
re, at de større danske byer 
er begyndt at komme med 
på grilleriet.

- Der er skabt en ny form 

for udeliv, i kraft af at flere 
og flere nyder livet på alta-
nerne. Det er en tendens, 
vi mærker, og derfor har vi 
udviklet en ny elgrill, som 
hedder Weber Pulse. Den 
kommer med den allernye-
ste grillteknologi og gør det 
muligt at grille på altaner, 
terrasser og i gårdhaver, 
hvor det normalt er forbudt 

at bruge kul eller gas, siger 
Hanne Nyboe, der er marke-
tingchef hos Weber.

Derfor er udsigterne også 
gode, når der handler om, at 
beholde europamesterska-
bet i grill de kommende år.

Af Minna Camara 
/Dagbladenes Bureau

Stor titel til det danske grillfolk
Vi danskere er Europas bedste til at lave aftensmad udendørs

Sommerhusudlejning: 
Maj satte varmere-
kord, og der var også 
meget ’hot’ i feriehus-
branchen. 1,8 millio-
ner overnatninger i 
danske feriehuse blev 
det til, hvilket er en 
stigning på cirka 30 
procent i forhold til 
maj sidste år, viser 
nye tal fra Danmarks 
Statistik.

Ser man på de enkel-
te markeder, så havde 
tyskerne 1,2 millioner 
overnatninger, hvilket 
var en stigning på cirka 
34 procent i forhold til 
maj sidste år. Danskerne 
havde 424.500 overnat-
ninger - en stigning på 
11,5 procent.

Det er ny rekord for 
maj siden 2004, hvor sta-
tistikken startede. Med 
til historien hører, at pin-
sen i 2017 lå i juni, mens 
den i år lå i maj.

Det rokker dog ikke 
ved, at det er gunsti-
ge tider for at udleje sit 
sommerhus, lyder det fra 

ejendomsmæglerkæden 
Home.

- Efterspørgslen på 
sommerhuse til udlejning 
er stor, og med de nye 
regler, der hæver bund-
fradraget fra godt 21.000 
kroner til 40.000 kroner 
ved udlejning gennem 
bureau, vil f lere nok 
vælge at leje deres som-
merhus ud, siger Henrik 
Hauthorn Jensen, bo-
ligmarkedsanalytiker i 
Home.

Lejerne er der i hvert 
fald, viser tallene fra 
Danmarks Statistik. 
Sommerhusudlejningen i 
årets fem første måneder 
slog nemlig også tidligere 
rekorder.

Fra januar til maj har 
der været 5,1 millioner 
overnatninger, hvilket 
er en stigning på godt 14 
procent i forhold til sam-
me periode sidste år. 

I snit er der cirka fire 
personer i et feriehus pr. 
booking, og den gennem-
snitlige lejeperiode er 1,2 
uger, viser statistikken.

Udlejning af 
sommerhuse 
satte rekord
Maj havde det største antal fe-
riegæster siden 2004. Også årets 
første fem måneder satte rekord

Selvom vi 
er få, er 
danskerne 
europa-
mestre i 
grill.Foto: 
Colourbox

Bolig: Det kan flettes og foldes 
- og så er det også solidt og til-
med bæredygtigt. Bambussen 
har sneget sig ind i boligen.

Bambus i boligen
Kunst: Den svenske møbel-
gigant Ikea vil demokratise-
re kunsten med en ny foto-
kunst-kollektion.

Fotokunst i Ikea
Mad: Bliv inspireret af som-
meropskrifter fra bogen ”Sæ-
son” af Helle Brønnum Carlsen 
og Louise Beck Brønnum.

Den søde sommertid

Stedet for kreative gardinløsninger!

Gardial Interieur •  Greve Landevej 110 • 2670 Greve • Tlf. 43 40 42 44 • www.gardial.dk • gardial@gardial.dk

• Gardiner
• Solafskærmning
• Totalindretning

Vi er ikke tilfredse før vores kunder er 
tilfredse og da vores gardindekoratør 
er faguddannet, er vi leveringsdygtige i 
spændende løsninger på såvel 
traditionelle som utraditionelle opgaver. 
Vi har et kæmpe udvalg af gardin
stoffer og den viden om tekstiler, som 
er  nødvendig. Ring eller skriv til os for 
uforpligtende aftale.



FAKTA OM HUSET

Velindrettet 1-plans villa i  
Greve Midt nær skole og strand
Nærområdet byder på alt hvad hjer-
tet kan begære. Direkte stisystem 
til den populære Holmeagerskolen, 
så ungerne kommer sikkert afsted 
om morgenen. Kort cykeltur til en 
af Sydkystens bedste badestrande. 
Endvidere gode indkøbs mulighe-
der i Greve Midtby Center, med fle-
re specialbutikker og en stor Føtex. 
Skal familien til København kan det 
anbefales at lade bilen stå i garagen 
og tage gåturen på bare 5 minutter 
til Greve station. Her tager toget 
dig til Københavns Hovedbanegård 
på ca. 22 min. - længere væk er du 
ikke! I huset er der tre store værelser, 
som nemt kan blive til fire, hvis næ-
ste ejer skulle have behovet. Huset 
bærer præg af løbende vedligehol-
delse og flere opdateringer, senest 
med udskiftning af vinduer til energi 
A, nyere køkken og flotte gulve. Stor 
hjørnegrund på 785 m² med tilhø-

rende garage og vedligeholdelsesfri 
forhave. Flere terrasser så familien 
kan placere sig efter solen og en 

overkommelig græsplane hvor bør-
nene kan spille fodbold.
Nærområdet byder på alt hvad hjer-
tet kan begære. Direkte stisystem 
til den populære Holmeagerskolen, 
så ungerne kommer sikkert afsted 
om morgenen. Kort cykeltur til en 
af Sydkystens bedste badestrande. 
Endvidere gode indkøbs mulighe-
der i Greve Midtby Center, med fle-
re specialbutikker og en stor Føtex. 

Skal familien til København kan det 
anbefales at lade bilen stå i garagen 
og tage gåturen på bare 5 minutter 

til Greve station. Her tager toget dig 
til Københavns Hovedbanegård på 
ca. 22 min. - længere væk er du ikke! 
I ejendommen bydes du velkommen 
i god fordelingsentre og hall med 
plads til hele familiens overtøj. I hu-
set er der tre store værelser, som 
nemt kan blive til fire, hvis næste 
ejer skulle have behovet. Flot nyere 
køkken alrum med god skabs- og 
bordplads, alt i hårde hvidevarer og 

i neutrale materialer. I forlængelse 
af køkkenet findes god spise plads 
i åben forbindelse til ejendommes 
store vinkelstue med hyggelig 
brændeovn. Fra stuen er der udgang 
til vestvendt terrasse. Ejendommen 
er udstyret med både badeværelse 
og gæstetoilet. Badeværelset er 
opført i lyse fliser, med bruseniche 
og vindue. Ydermere bryggers med 
skabe, hverdagsindgang og plads til 
vaskesøjle. Huset har loftrum med 
gode opbevaringsmuligheder. Huset 
bærer præg af løbende vedligehol-
delse og flere opdateringer, senest 
med udskiftning af vinduer til energi 
A, nyere køkken og flotte gulve. Stor 
hjørnegrund på 785 m² med tilhø-
rende garage og vedligeholdelsesfri 
forhave. Flere terrasser så familien 
kan placere sig efter solen og en 
overkommelig græsplane hvor bør-
nene kan spille fodbold.

Villa til børnefamilien  
med meget central beliggenhed  

– mulighed for 4 værelser ...
- Mikkel Dan Nilausen

Bolig:  .................................................................................  150 m2

Grund:  ..............................................................................  785 m2

Rum/værelser:  .....................................................................4/3
Antal plan:  ...................................................................................  1
Byggeår:  ............................................................................. 1971 
Energimærke:  ...........................................................................  C
Kontant:  .................................................................  3.595.000
Udbetaling:  ............................................................... 180.000
Brutto ex. ejerudgift:  ...........................................  15.749
Netto ex. ejerudgift:  ............................................  13.468
Ejerudgifter pr. måned:  .......................................... 3.522

Sagsnr.:  ...............................................................  267002497 
Til salg hos EDC Greve, tlf. 43 90 37 47 

Søndervang 26,  
2670 Greve

ANNONCE

Mikkel Dan Nilausen,  
ejendomsmægler 



Havdrup
Thujavangen 25
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Kontantpris 3.675.000
Ejerudgifter pr. md. 3.590
Udbetaling 185.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 16.191/13.759
Sag: 106B00076 Tlf: 56143800

NY PRIS

Solrød Strand
Huginsvej 15
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RÆKKEHUS

Kontantpris 3.595.000
Ejerudgifter pr. md. 3.515
Udbetaling 180.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 15.846/13.466
Sag: 106B00160 Tlf: 56143800

NYHED

Solrød Strand
Lindevænget 5
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Kontantpris 3.095.000
Ejerudgifter pr. md. 3.550
Udbetaling 155.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 13.636/11.588
Sag: 106B00115 Tlf: 56143800

ÅBENT HUS 22/7 - 11.45-12.15

Solrød Strand
Lodden 2

K
158

f
918

n
8

d
1962

i
2500

E
Energi

VILLA

Kontantpris 2.695.000
Ejerudgifter pr. md. 3.760
Udbetaling 135.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 11.882/10.097
Sag: 106B00120 Tlf: 56143800

ÅBENT HUS 22/7 - 11.00-11.30

Hvis du har det bedst med, at vi vurderer dit hjem midt på en 
sommerdag, hvor din bolig skinner i solen… Ja, så aftaler vi bare det. 
Ring og aftal en fl eksibel tid for en vurdering allerede i dag. 
Find din lokale home mægler på home.dk

Få en vurdering midt på en sommerdag

MIDDAG

GLOSTRUP - ALBERTSLUND
v/ Anne Crone A/S 
Ejendomsmægler, MDE
Hovedvejen 126, 2600 Glostrup
glostrup@home.dk
facebook.com/homeglostrup 
Tlf. 43 43 41 41

TAASTRUP / HEDEHUSENE
v/ Anne Crone A/S
Ejendomsmægler, MDE
Taastrup Hovedgade 105, 2630 Taastrup
taastrup@home.dk
facebook.com/hometaastrup
Tlf. 43 99 62 60

ROSKILDE RO’S TORV
v/ Anne Crone A/S 
Ejendomsmægler, MDE
RO’s Torv 1, st. 233, 4000 Roskilde
roskilderostorv@home.dk
facebook.com/homeroskilderostorv 
Tlf. 38 41 35 00

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

GREVE - KARLSLUNDE
v/ Anne Crone og Rasmus Mørch 
Ejendomsmægler, MDE
Hundige Strandvej 216, 2670 Greve
greve@home.dk
facebook.com/homegreve 
Tlf. 43 90 92 00

SOLRØD
v/ Anne Crone & Rasmus Mørch
Ejendomsmægler, MDE
Solrød Center 48, 2680 Solrød Strand
solroed@home.dk
facebook.com/homesolroed
Tlf. 56 14 38 00

home Solrød

26
26
4



ÅBENT HUS
22/07

11.00-11.30

Greve
Lilleholm 18

Pragtfuld villa på eftertragtet adresse
For enden af en rolig, lukket vej ligger Lilleholm 18, som er en skøn
familievilla med masser af plads og attraktiv beliggenhed, hvor I
kommer til at bo helt tæt på alle hverdagens nødvendigheder.
Samtidig bliver I en del af et godt og trygt kvarter, hvor børnene
uden tvivl får masser af legekammerater på de rolige villaveje.
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Kontantpris 3.295.000
Ejerudgifter pr. md. 3.735
Udbetaling 165.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 14.509/12.397
Sag: 214M01159 Tlf: 43909200

home Greve & Karlslunde

26
26
4

ÅBENT HUS
22/07

12.00-12.30

Brøndby Strand
Ny Mæglergårds Allé 76

Dejlig villa med stor have og flere terrasser
Grunden støder op til jernbanen, men haven er helt aflukket og
minder om en lille oase her midt i det børnevenlige villakvarter.
Der er udsigt til gamle, smukke træer bagerst i haven, som skaber
en utrolig hyggelig atmosfære. Bagerst i haven er der også et
rummeligt udhus, der oplagt kan indrettes som værksted.
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Kontantpris 2.895.000
Ejerudgifter pr. md. 3.213
Udbetaling 145.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 12.759/10.866
Sag: 214M01165 Tlf: 43909200

ÅBENT HUS
22/07

10.15-10.45

Greve
Bondager 19

Yderst velholdt villa i eftertragtet kvarter
Velkommen til denne store, skønne étplansvilla med børnevenlig
beliggenhed i Eriksminde-kvarteret. Her er en unik mulighed for at
få et meget velholdt hus, der både udvendigt og indvendigt bærer
præg af omhyggelig og løbende vedligeholdelse. Der er bl.a. ud-
skiftet vinduer i 2015, installeret nyt naturgasfyr i 2015.
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Kontantpris 3.995.000
Ejerudgifter pr. md. 3.629
Udbetaling 200.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 17.593/15.033
Sag: 214K00056 Tlf: 43909200

GLOSTRUP - ALBERTSLUND
v/ Anne Crone A/S 
Ejendomsmægler, MDE
Hovedvejen 126, 2600 Glostrup
glostrup@home.dk
facebook.com/homeglostrup 
Tlf. 43 43 41 41

TAASTRUP / HEDEHUSENE
v/ Anne Crone A/S
Ejendomsmægler, MDE
Taastrup Hovedgade 105, 2630 Taastrup
taastrup@home.dk
facebook.com/hometaastrup
Tlf. 43 99 62 60

ROSKILDE RO’S TORV
v/ Anne Crone A/S 
Ejendomsmægler, MDE
RO’s Torv 1, st. 233, 4000 Roskilde
roskilderostorv@home.dk
facebook.com/homeroskilderostorv 
Tlf. 38 41 35 00

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

GREVE - KARLSLUNDE
v/ Anne Crone og Rasmus Mørch 
Ejendomsmægler, MDE
Hundige Strandvej 216, 2670 Greve
greve@home.dk
facebook.com/homegreve 
Tlf. 43 90 92 00

SOLRØD
v/ Anne Crone & Rasmus Mørch
Ejendomsmægler, MDE
Solrød Center 48, 2680 Solrød Strand
solroed@home.dk
facebook.com/homesolroed
Tlf. 56 14 38 00



Ring til home Greve-Karlslunde for en gratis og uforpligtende salgsvurdering - måske dit hjem er mere værd end du tror?

ÅBENT HUS
22/07

13.00-13.30

Greve
Rosenlyparken 109

Måske det flotteste hus i Rosenlyparken
Husets to etager er fantastisk indrettet med en stor, lys opholdsaf-
deling i stueplan og en samlet soveafdeling på førstesalen. Ræk-
kehusenes indretning, beliggenheden og prisen gør generelt Ro-
senlyparken meget attraktiv blandt børnefamilier og førstegangs-
købere, der ønsker egen bolig med skønne udearealer.
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RÆKKEHUS

Kontantpris 2.450.000
Ejerudgifter pr. md. 2.555
Udbetaling 125.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 10.620/9.216
Sag: 214M01150 Tlf: 43909200

NYHED

Greve
Storebjerg 54

Familievilla med super planløsning og skøn have
Velkommen til Storebjerg 54 der er en velholdt og veldisponeret
étplansvilla i børnevenlige omgivelser centralt i Greve. Huset er
perfekt til parret eller den nystartede familie, der drømmer om
hus og have i et attraktivt villakvarter, hvor børnene selv kan cykle
til skole og sport.
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Kontantpris 2.650.000
Ejerudgifter pr. md. 3.026
Udbetaling 135.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 11.669/9.970
Sag: 214K00043 Tlf: 43909200

ÅBENT HUS
22/07

12.00-12.30

Greve
Vesterbjerg 24

Landlig idyl til skarp pris
Huset fremstår i original stand og er klar til en kærlig hånd fra kø-
bere med lyst og gåpåmod til at skabe deres egen drømmebolig.
Huset er derfor et oplagt køb til familien, der drømmer om at bo-
sætte sig i rolige, landlige omgivelser, men stadigvæk tæt på of-
fentlig transport.
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Kontantpris 2.595.000
Ejerudgifter pr. md. 2.896
Udbetaling 130.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 11.464/9.794
Sag: 214M01099 Tlf: 43909200

NYHED

Greve
Krogager 55

Meget velholdt familievilla på lukket vej
Velkommen til denne rummelige og velbeliggende familievilla
med hele 174 kvadratmeter i ét plan. Huset giver mulighed for ind-
retning af ikke mindre end fem soveværelser og er derfor en op-
lagt bolig til den pladskrævende familie. Her er med andre ord
masser af plads og masser af muligheder.
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Kontantpris 3.598.000
Ejerudgifter pr. md. 3.407
Udbetaling 180.000
Brutto/netto
ekskl. ejerudgifter 15.843/13.536
Sag: 214C00137 Tlf: 43909200

GLOSTRUP - ALBERTSLUND
v/ Anne Crone A/S 
Ejendomsmægler, MDE
Hovedvejen 126, 2600 Glostrup
glostrup@home.dk
facebook.com/homeglostrup 
Tlf. 43 43 41 41

TAASTRUP / HEDEHUSENE
v/ Anne Crone A/S
Ejendomsmægler, MDE
Taastrup Hovedgade 105, 2630 Taastrup
taastrup@home.dk
facebook.com/hometaastrup
Tlf. 43 99 62 60

ROSKILDE RO’S TORV
v/ Anne Crone A/S 
Ejendomsmægler, MDE
RO’s Torv 1, st. 233, 4000 Roskilde
roskilderostorv@home.dk
facebook.com/homeroskilderostorv 
Tlf. 38 41 35 00

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

GREVE - KARLSLUNDE
v/ Anne Crone og Rasmus Mørch 
Ejendomsmægler, MDE
Hundige Strandvej 216, 2670 Greve
greve@home.dk
facebook.com/homegreve 
Tlf. 43 90 92 00

SOLRØD
v/ Anne Crone & Rasmus Mørch
Ejendomsmægler, MDE
Solrød Center 48, 2680 Solrød Strand
solroed@home.dk
facebook.com/homesolroed
Tlf. 56 14 38 00
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Bolig: Fritz Hansen og 
Lightyears byder en ke-
ramiker inden for i kol-
lektionen for at skabe 
mere sanselighed.

Der skal en multikunst-
ner til for at udvide Fritz 
Hansens kollektion yderli-
gere her i 2018. Kunstneren 
Michael Geertsen kan lidt 
af hvert, og det er lige netop 
hans skulpturelle finesse, 
som det verdenskendte fir-
ma er faldet for. Det skriver 
Republic of Fritz Hansen og 
Lightyears i en pressemed-
delelse. Fritz Hansen har 
allerede udvidet kollektio-
nen i flere viltre retninger i 
år, og denne gang er det Ja-
pan, der har stået som inspi-
ration. Med sin lampe Dogu 

henviser Michael Geertsen 
til en oldgammel japansk 
keramiktradition.

Michael Geertsen er ud-
dannet som keramiker og 
industriel designer, og han 
er kendt for at dekonstruere 
og nytænke klassiske de-
sign. Med Dogu har Geert-
sen igen gjort netop dette 
og skabt en lampe, der med 
respekt for nordiske design-
traditioner giver et blødt lys, 
men samtidig har han kree-
ret små folder i porcelænet, 
så det ligner noget, som er 
fundet i naturen - måske 
for f lere tusinde år siden i 
Japan.

Tekst:  
Minna Camara/DB

Lampens japanske sanser

Lampen Dogu er inspireret af en gammel japansk keramiktra-
dition og giver et blødt lys i rummet. Foto: Pr-foto

Bolig: Møbelgiganten vil 
demokratisere kunsten, 
så vi alle sammen kan få 
det lidt bedre.

Den svenske møbelma-
stodont Ikea har i en un-
dersøgelse fundet frem til, 
at vi forbrugere i stigende 
grad værdsætter kunst, der 
rammer os følelsesmæssigt 
frem for funktionelt. Derfor 
har koncernen taget et nyt 
initiativ.

- Vi ved, hvor vigtigt det 
er for dit velbefindende at 
få adgang til kunst. Med 
denne kollektion ønsker vi 
at gøre interessant og smuk 
fotokunst tilgængelig for de 

mange. Ved at tale til folks 
kreativitet, kan vi måske få 
f lere til at reflektere over, 
hvilken slags kunst de gerne 
vil omgive sig med derhjem-
me, siger Marcus Engman, 
der er designchef hos Ikea.

D et  fø le l sesmæssige 
aspekt gælder især for de ge-
nerationer, der på moderne 
dansk kaldes ”millennials” - 
unge født ved årtusindeskif-
tet. Fotokunst-kollektionen 
er lavet i samarbejde med 
den svenske kameraprodu-
cent Hasselblad og syv pro-
fessionelle fotografer.

Tekst: 
Minna Camara/DB

Ikea tror på fotokunsten

Ikea vil appellerer til følelserne med deres fotokunst. 
Møbelkæden ønsker at lave en foto-kollektion, der er tilgæn-
gelig til mange, men som virker særlig for den enkelte. Foto: 
Pr-foto

Bolig: Det stærke og kli-
mavenlige materiale sni-
ger sig ind i boligen.

Det kan flettes og foldes - 
og så er det også solidt og til-
med bæredygtigt. Bambus 
kan nemlig under de helt 
rette produktionsforhold 
være et af de mest miljøfor-
nuftige materialer at lave 
møbler af. Denne sommer er 
det muligt at finde det kli-
mavenlige træ i mange af de 
tilbagelænede og afslappede 
møbler. Men faktisk sniger 
bambussen sig også ind i 
mere industrielle tilgange 
til designfaget, og lampepro-
ducenterne har i den grad 
også fået øjnene op for ma-
terialet, som vi kommer til 
at se meget mere af i design 
og indretning fremover. For 
ud over at være miljøgavn-
ligt, så er bambus jo altså 
også bomstærkt i alt, man 
bruger det til. Derfor er det 
et ualmindeligt solidt mate-
riale, som du både kan an-
skaffe dig i form af solsenge, 
bænke, taburetter og meget 
mere.

Tekst:  
Minna Camara/DB

Bambussen kommer

Dette runde 
bambustæppe 
fra Søstrene 
Grene passer 
perfekt under 
sofabordet. 
Tæppet kan 
købes for 96 
kroner til 
efteråret. 
Foto: Pr-foto

Der er plads til mange gæster på bænken Be My Guest 
fra Warm Nordic. Materialerne er pulverlakeret stål og 

rørflet. Prisen er 5996 kroner. Foto: Pr-foto

Den lyseblå parasol Pisa fra 
Coop vækker opsigt i som-

mervarmen. Stokken er lavet 
af bambus, og parasollen 

har en pris på 300 kroner. 
Foto: Pr-foto

Hvorfor ikke nyde solen i 
denne miljøvenlige solseng 
fra danske Northbynorth? 
Materialerne er bæredygti-
ge, og produktionen tager 
ansvar for lokalmiljøet i 
Vietnam. Prisen er 3495 
kroner. Foto: Pr-foto

Danske Gubi leger med ek-
sotiske toner med designet 
af bambuslampen Tynell. 
Lampen er oprindeligt de-
signet i 1938 og koster 6495 
kroner. Foto: Pr-foto

Den finurlige taburet fra We Do Wood er 
lavet af det stærke materiale moso-bam-

bus. Taburetten, der er beregnet til 
hverdagsbrug, kan købes for 1079 kroner. 

Foto: Pr-foto



Nielsen & Bentsen
Ejendomsmægler - MDE Kim
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Sadik
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Nielsen
Indehaver, MDE

Bo
Bentsen
Indehaver, MDE

Brøndbyvej 210 - 2625 Vallensbæk
Stråtækt liebhaveri fra 1786 m. original charme
Flisebelagt stor gård byder dig og dine gæster velkommen. Den store hall fungerer som fordelingsentré til bade-
værelse, 1. salen og stueetagen. Badeværelset her er neutralt med et strejf af smag fra middelhavet. Stor flisebe-
lagt bruseniche samt helstøbt håndvask i terrazzo. Stort luksuriøst landkøkken, helt i tråd med husets stil. Her er
endvidere granitbordplade og flisebelagt gulv med gulvvarme. En stor spisestue med lækkert plankegulv som
går i ét med den store opholdstue. Elegant muret pejs med indsats og store vinduespartier præger opholdsstu-
en. På 1. salen i denne længe er der to store værelser, hvoraf det ene også har sit eget walk-in-closet. Fra det
rummelige repos er der også adgang til badeværelset. De skrå vægge på 1.salen fuldender oplevelsen af huset
på bedste arkitektoniske manér.

 C

Pris 6.495.000
Udbetaling 325.000
Ejerudgifter 8.645
Brutto/netto 28.355/24.060
Grund 1.447 m2
Bolig 452 m2
Rum/vær. 8/6
Opført/omb. 1786/1970
Sag 26603049
Kontakt tlf. 43544254

Strandskolevej 206, 2660
120 m² rækkehus
Entré med plads til overtøjet. Rig-
tig pænt og stort køkken med hvi-
de elementer og spiseplads.
 
Fra køkken er der adgang til bryg-
gers, som har egen indgang, hvil-
ket gør det praktisk når man kom-
mer hjem med børnene og vådt
overtøj.
 
Stor stue med dejligt lysindfald fra
de store vinduespartier og med
udgang til udestue og have.

D

Pris 2.645.000
Udb. 135.000
Ejerudg. 2.836
Brt./Nt. 11.571/9.863

Grund 377 m2
Bolig 120 m2
Rum/vær. 4/3
Opført/omb. 1960/1971

Sag 26603048
Kontakt 43544254

Åsvinget 16. 3,TH - 2665 Vallensbæk Strand
Lækker 3 vær. lejlighed, m. uforstyrret udsigt.
Her er der bestemt ikke koldt på toppen, men derimod det modsatte i
denne fornøjelse af en solrig og lys 3-værelses lejlighed øverst beliggende
i flot ejendom fra 2008 med elevator. Solen kan nydes om morgenen på
den østvendte altan, arkitektonisk pænt bygget ind i facaden. Om efter-
middagen når solen er kommet om på den anden side, er der ydermere
en altan her hvor den kan nydes sammen med aftensmaden. Fra begge
altaner er der gode udsigter så her kan mange timer tilbringes! Stuen er
med fin plads til sofagruppe mv. Begge værelser er i nogle fornuftige stør-
relser og kvadratiske hvilket gør dem nemme at møblere.

 C

Pris 2.895.000
Udb. 145.000
Ejerudg. 2.750
Brt./Nt. 12.674/10.753
Etage 3
Bolig 86 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 2008
Sag 26603012
Kontakt 43544254

ÅBENT HUS
Med tilmelding
søndag d. 22/07
kl. 11.00 til 11.20

Nielsen & Bentsen

Vallensbæk Strandvej 286
2665 Vallensbæk Strand
43544254

En del af byens liv

Strandskolevej 178, 2660
Nydeligt rækkehus
Huset er i generel god stand, og
det kan tydeligt ses at sælger har
passet og plejet huset med kær-
lighed.
Vinduer er nyere, gulvene er pæ-
ne, og taget er i god stand - men
ærligt, så trænger huset til et løft
og modernisering.
 
Huset er til køberen, som kan
smøge ærmerne op, og selv øn-
sker at indrette og sætte sit eget
præg.

D

Pris 2.395.000
Udb. 120.000
Ejerudg. 2.812
Brt./Nt. 10.507/8.955

Grund 569 m2
Bolig 103 m2
Rum/vær. 5/5
Opført/omb. 1960/1969

Sag 26602936
Kontakt 43544254



Poul Erik Bech /
Kurt Hansen A/S
Hundige Strandvej 197
2670 Greve
43903747

Poul Erik Bech /
Kurt Hansen A/S
Solrød Center 63
2680 Solrød Strand
56143307

En del af byens liv

Poul Erik BechPoul Erik Bech
Ejendomsmæglere • Valuarer • MDE

Vi gør en forskel for dig og dit salg
EDC Poul Erik Bech er Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed, og 
vores salgsstyrke gør en forskel for dig. Vi er primært ejet af Poul Erik Bech 
Fonden, og med overskuddet fra mæglervirksomheden støtter fonden 
dem, der gør en forskel for andre.

EDC Poul Erik Bech • Landsdækkende

Her ser du blot en andel af køberønskerne fra vores landsdækkende køberkartotek

Her er køberen

Damhaven 12 - 2670 Greve
Renoveret rækkehus i børnevenligt kvarter
Velholdt rækkehus i to etager med to gode børneværelser, soveværelse,
bad fra 2012, altan, toilet, stue og køkkenalrum og Vordingborg-køkken
med luk-selv låger. Terrasse, skur, værksted, carport og fælles legeplads.

B

Sag 26803686

Grund 207 m2
Bolig 112 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 1975
Kontakt 56143307

SOLGT
til køber fra Taastrup

Trylleskov Allé 55 - 2680 Solrød Strand
Et-plans enderækkehus fra 2017
Næsten ny bolig fra 2017, hvor der er lagt vægt på vedligeholdelsesfrie
materialer og en stor stue med køkken på ca. 50 kvm. 2 badeværelser
med brus. 3 værelser. Ret god beliggenhed med kort afstand til skolen,
grønt område uden for døren og tæt til den flotte sandstrand.

A
20

Sag 26802729

Grund 293 m2
Bolig 116 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 2017
Kontakt 56143307

SOLGT
til køber fra Karlslunde

Ankerhusvej 89 - 2680 Solrød Strand
Velholdt rækkehus i børnevenligt område
Attraktivt rækkehus med nyere tag beliggende i den mest populære ræk-
ke i bebyggelsen. Her bor man ud til grønt areal og med gå afstand til
indkøb, Jersie S-station, stranden, gymnasium, sportsfaciliteter, børneha-
ve og offentlig transport. Ejendommen er løbende renoveret.

B

Sag 26803289

Grund 283 m2
Bolig 129 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 1972
Kontakt 56143307

SOLGT
til køber fra Solrød Strand

Har du
boligen?
Så har vi
køberen.
RÆKKEHUS SØGES
Kunde fra Greve søger
indflytningsklar rækkehus i
Greve, Karlslunde eller Solrød.
Der skal være 2-3 soveværelser
og en stue.
Pris op til kr. 2.600.000.

Kunde ID 6915163
Kontakt Mikkel Nilausen
Telefon 58587607

Har du
boligen?
BOLIG I KYSTHAVEN SØGES
Købeklar kunde søger ejerlejlig-
hed eller andelsbolig i Karlslunde
Kysthave. Lejligheden skal have
en stue og to værelser. Havud-
sigt er et plus, men ikke et krav.
Prisniveau: op til 4.000.000 kr.

Kunde ID 8712116
Kontakt Mikkel Nilausen
Telefon 58587607

Har du
boligen?
Så har vi
køberen.
VILLA SØGES
Familie som bor i andelsbolig
med venteliste søger villa i
Greve. Deres drømmehus er ca.
130-150 kvm med min 3
soveværelser og en fin have.
Pris omkring 4.000.000.

Kunde ID 9185272
Kontakt Mikkel Nilausen
Telefon 58587607

Har du
boligen?
VILLA/RÆKKEHUS SØGES
Køber fra Greve bestående af en
voksen og et barn søger villa
eller rækkehus på minimum 100
m² og minimum tre beboelses-
rum. Beliggende i Greve.
Prisniveau: kr. 2.800.000.

Kunde ID 9321550
Kontakt Kaare Sayk
Telefon 58587360

Har du
boligen?
Så har vi
køberen.
VILLA/RÆKKEHUS SØGES
Familie fra Hvidovre søger villa
eller rækkehus på min. 80 m² og
min. fire beboelsesrum.
Beliggende i Greve eller Ishøj.
Prisniveau: kr. 2.500.000.

Kunde ID 9310428
Kontakt Kaare Sayk
Telefon 58587360

Har du
boligen?
Så har vi
køberen.
VILLA/RÆKKEHUS SØGES
Familie fra Greve søger villa eller
rækkehus på min. 120 m² og min.
fire beboelsesrum. Der skal være
stort køkken. Beliggende i Greve,
Karlslunde eller Ishøj.
Prisniveau: kr. 2.500.000.

Kunde ID 9285305
Kontakt Kaare Sayk
Telefon 58587360

Har du
boligen?
HELÅRSGRUND SØGES
Familie fra Greve bestående af to
voksne og tre børn søger
helårsgrund. Beliggende i Greve
Midt eller Mosede.
Prisniveau: kr. 2.100.000.

Kunde ID 9269162
Kontakt Kaare Sayk
Telefon 58587360

Har du
boligen?
Så har vi
køberen.
VILLA SØGES
Køber fra Tune søger villa på
min. 110 m² med min. 3 beboel-
sesrum, beliggende i Greve
Midtby. Har nuværende bolig til
salg så overtagelse haster ikke
pt. Prisniveau: kr. 3.200.000.

Kunde ID 9373164
Kontakt Michael K.
Telefon 58587364

Har du
boligen?
Så har vi
køberen.
VILLA SØGES
Køber fra Greve søger villa på
min. 110 m² og min. 3 beboel-
sesrum, beliggende i Greve. Skal
sælge nuværende bolig før køb
så lang overtagelse kan tilbydes.
Prisniveau: kr. 4.000.000.

Kunde ID 9373288
Kontakt Michael K.
Telefon 58587364

Har du
boligen?
Så har vi
køberen.
STOR VILLA SØGES
Køber fra KBH søger god
størrelse villa til brug for 2
generationer, beliggende i
Greve. Skal kunne opdeles rent
fysisk men under samme tag.
Prisniveau: kr. 4.500.000

Kunde ID 9334726
Kontakt Michael K.
Telefon 58587364

Har du
boligen?
GRUND/VILLA SØGES
Familie søger byggegrund eller
villa på min. 150 m² og min. 4
beboelsesrum, beliggende i
Greve eller den ordlige del af
Solrød.
Prisniveau: kr. 6.500.000.

Kunde ID 8121051
Kontakt Michael K.
Telefon 58587364

Har du
boligen?
RÆKKEHUS SØGES
Køber fra Greve bestående af 1
voksen og 1 barn søger
rækkehus på min. 110 m² og min.
3 beboelsesrum, evt. Damhaven i
Greve.
Prisniveau: kr. 2.400.000.

Kunde ID 9295655
Kontakt Kaare Sayk
Telefon 58587360



Poul Erik Bech /
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Hundige Strandvej 197
2670 Greve
43903747
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Kurt Hansen A/S
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En del af byens liv

Poul Erik BechPoul Erik Bech
Ejendomsmæglere • Valuarer • MDE

Vi gør en forskel for dig og dit salg
EDC Poul Erik Bech er Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed, og 
vores salgsstyrke gør en forskel for dig. Vi er primært ejet af Poul Erik Bech 
Fonden, og med overskuddet fra mæglervirksomheden støtter fonden 
dem, der gør en forskel for andre.

EDC Poul Erik Bech • LandsdækkendeEDC Poul Erik Bech • Landsdækkende

Matcher ønskerne ikke din bolig, så ring til os – måske har vi køberen i kartoteket

til din bolig

Egeparken 33C. 2,MF - 2680 Solrød Strand
Velindrettet 1-værelses lejlighed
Her befinder man sig få hundrede meter fra alle hverdagens fornøden-
heder, bla. Solrød Center med caféer, et væld af indkøbs- og shoppe-
muligheder, gymnasium, S-station med cirka 30 minutter til København
og cirka 10 minutter til Køge.

 C

Sag 26803693

Etage 2
Bolig 38 m2
Rum/vær. 1/1
Opført/omb. 1970/2007
Kontakt 56143307

SOLGT
til køber fra Køge

Kæruldvangen 11 - 2680 Solrød Strand
Rummelig villa med mange forbedringer
Her er villaen til den pladskrævende familie Ejendommen er løbende
blevet vedligeholdt og opdateret hvor størstedelen af vinduerne er
udskiftet i perioden fra 2008-2016, nye gavle fra 2017 i vedligeholdelses-
frit materiale, opdateret badeværelse samt flot vinterstue.

 C

Sag 26803522

Grund 803 m2
Bolig 150 m2
Rum/vær. 5/3
Opført 1969
Kontakt 56143307

SOLGT
til køber fra København Ø

Hyldevej 14 - 2680 Solrød Strand
Renoveret villa med 4 værelser og skøn udsigt
Boligen er gennem de seneste 10 år blevet opdateret, hvor bade-
værelset blev lavet i 2005, bryggers fra 2010, det flotte Invita køkken fra
2011, døre og vinduer fra Velfac i træ/alu fra perioden 2006 til 2008. En
rigtig skøn villa for familien som gerne vil have lidt frisk luft omkring sig.

 C

Sag 26803673

Grund 815 m2
Bolig 145 m2
Rum/vær. 5/4
Opført/omb. 1970/1977
Kontakt 56143307

SOLGT
til køber fra Rødovre

Har du
boligen?
RÆKKEHUS SØGES
Familie som bor til leje søger
rækkehus med stor have og skur.
Gerne carport eller plads til
parkering af flere biler. Familien
skal bruge 3 soveværelser og en
god stue. Pris op til kr. 3.000.000

Kunde ID 6644946
Kontakt Mikkel Nilausen
Telefon 58587607

Har du
boligen?
Så har vi
køberen.
VILLA SØGES
Familie fra Frederiksberg søger
1- plans villa i Greve, Karlslunde
eller Solrød - gerne nær vandet.
Køkken/alrum er et plus og gerne
1 badeværelse + gæstetoilet.
Pris op til kr. 3.500.000.

Kunde ID 9134826
Kontakt Mikkel Nilausen
Telefon 58587607

Har du
boligen?
VILLA SØGES
Familie fra Vallensbæk Str. søger
kørestolsvenlig 1-plans villa på
min. 130 m² og min. fire beboel-
sesrum. Beliggende i Greve,
Karlslunde, Tune eller Ishøj.
Prisniveau: kr. 2.900.000.

Kunde ID 9327289
Kontakt Kaare Sayk
Telefon 58587360

Har du
boligen?
VILLA SØGES
Familie fra Charlottenlund søger
villa (helst et plan) på minimum
120 m² og minimum fire
beboelsesrum. Beliggende i
børnevenligt kvarter i Karlslunde.
Prisniveau: kr. 3.500.000.

Kunde ID 9317295
Kontakt Kaare Sayk
Telefon 40404851

Har du
boligen?
Så har vi
køberen.
LEJLIGHED SØGES
Ung familie søger lejlighed i
Grønnegården. Det skal helst
være 3 eller 4 værelses. Pris op til
kr, 2.000.000. Både 1. sal og
stueetagen har interesse.

Kunde ID 9258845
Kontakt Mikkel Nilausen
Telefon 58587607

Har du
boligen?
RÆKKEHUS SØGES
Køber fra København N søger
rækkehus, eksempelvis
Damhaven på min. 110 m² og
min. 3 beboelsesrum,
beliggende i Greve.
Prisniveau: kr. 2.400.000.

Kunde ID 9368431
Kontakt Michael K.
Telefon 58587364

Har du
boligen?
VILLA PÅ STRANDSIDEN SØGES
Familie søger en rummelig villa
på mindst 180 m²,
beliggende på strandsiden i
Solrød. Boligen skal indeholde
min. 4 værelser.
Prisniveau kr. 6.000.000

Kunde ID 9207198
Kontakt Frank Djelert
Telefon 58587366

Har du
boligen?
VILLA I HAVDRUP SØGES
Køber fra Kildebrønde søger villa
på min. 130 m². Boligen skal
indeholde 4 beboelsesrum i en
god størrelse, være i god stand
og være beliggende i Havdrup.
Prisniveau kr. 3.000.000.

Kunde ID 7002033
Kontakt Lars Viedél
Telefon 58587367

EDC Poul Erik Bech • Landsdækkende

Ring til os, så tjekker vi med det samme, om vi allerede har køberen 
til din bolig i vores landsdækkende køberkartotek

Ring og MATCH din bolig
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Poul Erik BechPoul Erik Bech
Ejendomsmæglere • Valuarer • MDE

Vi gør en forskel for dig og dit salg
EDC Poul Erik Bech er Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed, og 
vores salgsstyrke gør en forskel for dig. Vi er primært ejet af Poul Erik Bech 
Fonden, og med overskuddet fra mæglervirksomheden støtter fonden 
dem, der gør en forskel for andre.

Vi har Danmarks største 
salgsstyrke, og bag os er
Poul Erik Bech Fonden, 
som via overskuddet fra
mæglervirksomheden 

støtter dem, der gør
en forskel for børn.

Vi gør
en forskel

for dit salg og

SPIRREVIPPER

Hedevej 18 - 2680 Solrød Strand
Indflytningsklar strandsidevilla fra 2006
Boligen er beliggende på stor ugenert grund i 3. række til vandet og
består af 154 m2 veldisponerede kvadratmeter, som er opdelt i børne-
/forældreafdeling. I gåafstand fra boligen er Solrød Center med ca. 50
butikker, S-station, skole mm. Boligen har gulvvarme i alle rum.

A
20

Pris 6.195.000
Udbetaling 310.000
Ejerudgifter 6.191
Brutto/netto 27.034/22.996
Sag 26803654

Grund 1.329 m2
Bolig 154 m2
Rum/vær. 6/4
Opført 2006
Kontakt tlf. 56143307

NYHED
ÅBENT HUS

Med tilmelding
søndag d. 22/07

kl. 11.00

Kastanievej 14 - 4623 Lille Skensved
Stor familievilla i børnevenlige omgivelser
Boligen er opført i 1966 og udvidet i 1975 med tilbygning samt tageta-
ge, således at boligen i dag rummer hele 208 m2 under tag. De mange
kvadratmeter fordeler sig på en god planløsning. Af forbedringer kan
nævnes flot hvidt HTH køkken fra 2016 samt badeværelse fra 2017.

E

Pris 2.750.000
Udbetaling 140.000
Ejerudgifter 2.926
Brutto/netto 16.148/12.707
Sag 26803760

Grund 978 m2
Bolig 208 m2
Rum/vær. 5/5
Opført/omb. 1966/1975
Kontakt tlf. 56143307

NYHED
ÅBENT HUS

Med tilmelding
søndag d. 22/07

kl. 13.00

Engsvinget 22 - Solrød Strand
Unik beliggenhed
Det skønne naturområde, Stau-
nings Ø, ligger lige på den anden
side af hækken. Som den sidste
grund på vejen, er der intet der
hindrer den fantastiske udsigt til
smuk natur og Køge Bugt.
De fleste vil nok vælge at istand-
sætte og/ eller bygge til. Grunden
muliggør op til ca. 190 m².

D

Pris 4.095.000
Udb. 205.000
Ejerudg. 5.035
Brt./Nt. 17.920/15.242
Grund 778 m2
Bolig 138 m2
Rum/vær. 5/5
Opført 1970
Sag 26803738
Kontakt 56143307

NYHED

Kildebo 19 - 4622 Havdrup
Enderækkehus
Velkommen til en eftertragtet
moderne bolig.Ejendommen er
beliggende centralt i Havdrup
med kun få minutters gang til
Havdrup Center samt togstation.
Huset er fra 2000 og opført i mur-
sten med tag af betonteglsten
samt generelt brug af gode
materialer overalt.

 C

Pris 1.795.000
Udb. 90.000
Ejerudg. 2.658
Brt./Nt. 7.897/6.715
Grund 115 m2
Bolig 96 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 2000
Sag 26803648
Kontakt 56143307

NYHED
ÅBENT HUS

Med tilmelding
søndag d. 22/07

kl. 12.00
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Poul Erik BechPoul Erik Bech
Ejendomsmæglere • Valuarer • MDE

Vi gør en forskel for dig og dit salg
EDC Poul Erik Bech er Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed, og 
vores salgsstyrke gør en forskel for dig. Vi er primært ejet af Poul Erik Bech 
Fonden, og med overskuddet fra mæglervirksomheden støtter fonden 
dem, der gør en forskel for andre.

Jerismosevej 128 - 2670 Greve
Hyggelig 2'er med stor vestvendt have
Hyggelig lille 2-værelses lejlighed med have, centralt i Greve med center
og station indenfor gå-afstand. Lejligheden indeholder lille fordelingsen-
tré, køkken og stue i åben forbindelse, soveværelse med plads til skabs-
væg, lille badeværelse med bruseniche. I stue/køkkenarealet ligger et su-
per pænt nyere afslebet parketgulv og hele glasfacaden med terassedø-
ren mod haven er også af nyere dato. Fra stuen er der udgang til god
størrelse have hvor det første stykke er flisebelagt og oplagt til grill-hygge
mv.

F

Pris 1.295.000
Udb. 65.000
Ejerudg. 1.571
Brt./Nt. 5.708/4.878

Bolig 41 m2
Rum/vær. 2/1
Opført 1973
Sag 26702577
Kontakt 43903747

NYHED

Damhaven 7 - 2670 Greve
Flot rækkehus med stisystem til populær skole
I nærområdet er gode indkøbsmuligheder ved Mosedecenteret, gode of-
fentlige transportmuligheder og en rigtig god skole. Du er også blot en
kort cykeltur væk fra en af Greves bedste badestrande. Nem adgang til
motorvej direkte til Køge, Roskilde og København. Ejendommen er de se-
nere år blevet udstyret med hvide glatte vægge, lyse indvendige døre og
en drøm af et kvik-køkken. Beliggenheden i foreningen bliver ikke meget
bedre og der er langt til genboen som sørger for en ugeneret have. Til
ejendommen er der stort loftrum med gode opbevaringsmuligheder.

 C

Pris 2.399.000
Udb. 120.000
Ejerudg. 2.868
Brt./Nt. 10.510/8.986
Grund 200 m2
Bolig 112 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 1975
Sag 26702545
Kontakt 43903747

Dønnergårds Alle 141 - 2670 Greve
Nydelig 1-plans villa nær Hedelyskolen
Boligen er beliggende på en blind vej i et meget børnevenligt kvarter
med gode stisystemer til Hedelyskolen. Planløsningen har 4 værelser i den
gode størrelse. Fra entreen er der adgang til stuen, hvorfra der er direkte
udgang til udestuen. Her Køkkenet er rummeligt og med spiseafdeling.
Her er rig mulighed for, at åbne op til stuen og lave et køkken alrum. Fra
køkkenet er der adgang til husets rummelige bryggers med egen ind-
gang. Haven er sydvendt og indeholder flere dejlig kroge, hvor man kan
nyde solen. Til boligen er der både garage og carport.

D

Pris 2.930.000
Udb. 150.000
Ejerudg. 3.575
Brt./Nt. 12.829/10.971
Grund 828 m2
Bolig 141 m2
Rum/vær. 5/4
Opført 1977
Sag 26702537
Kontakt 43903747

Greve Landevej 104 - 2670 Greve
186 m² flot og lys villa i to etager
Dejlig sydvendt opholdsstue med flot Morsø brændeovn fra 2016 og flot
mur. Delvis åben forbindelse med Tvis køkken fra 2004. Fra stuen udgang
til uisoleret havestue. Flot badeværelse fra 2016 med elementer fra Kvik,
bruseniche, opvarmet klinkegulv og håndklædetørrer. To værelser med
skab. Soveværelse med skab med skydedøre. Underetagen indeholder:
Stort bryggers med HTH-elementer samt naturgasfyr fra 2008. Gæsterum
med skabe med skydedøre. Lyst depotum. Pænt toilet. Stort lyst alrum
samt værksted.

 C

Pris 2.795.000
Udb. 140.000
Ejerudg. 2.275
Brt./Nt. 12.260/10.483
Grund 690 m2
Bolig/kld. 93/93 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 1960
Sag 26702449
Kontakt 43903747
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Mad: Sommeren er en 
rig tid, når vi taler føde-
varer i de nordiske lan-
de, fordi det vælter op af 
jorden med skønne bær 
og grøntsager. Dog - når 
vi taler om dyr og fisk, 
er det lige omvendt. Kol-
dere havtemperaturer 
er bedre for de fleste fisk 
og skaldyr, og det er be-
grænset, hvilke landdyr 
der er virkelig gode at 
slagte midt i den varme-
ste tid.

Derfor er sommerens fo-
kus på planterigdommen 
og enkelte særlige dyr, for 
eksempel sommerbukken, 
der kun må skydes i en me-
get kort sommersæson. Om 
sommeren er maden lettere, 
og de mange farver fra bær 
og grøntsager gør måltider-
ne mindeværdige. Heldigvis 
har supermarkederne en 
rigtig god fornemmelse for 
det nære, netop når det gæl-
der sommerens gode afgrø-
der, for eksempel jordbær, 
ærter, hindbær, nye rødbe-
der, nyopgravede kartofler 
og gulerødder med top. Og 
har du mulighed for at læg-
ge vejen forbi et lille gård-
udsalg, er det ofte dér, du 
finder den allerbedste smag. 
Ikke mindst fordi frugterne 
og grøntsagerne er friske.

Økologi er en god forsik-
ring, når vi er overladt til de 
store producenter, men hvis 

du kender din landmand og 
ved, at han eller hun ikke 
bruger sprøjtegift og over-
drevne mængder gødning, 
er certificeringen ikke alt-
afgørende. Det kræver bare 
en masse tid at kende sine 
leverandører, så i den travle 
hverdag holder vi os så vidt 
muligt til Ø-mærket, mens 
vi i sommerferien bedre kan 
tage os tiden til at finde de 
bedste nære producenter i 
sommerlandet.

Små gulerødder  
og radiser i  
avocadoemulsion 
(2-4 pers.)
1 bdt. radiser, med top
1 bdt. små gulerødder, med 
top
Avocadoemulsion:
1 avocado
1 spsk. olivenolie
2 spsk. yoghurt
1 forårsløg
3 kviste dild
Saft og skal fra 1/2 ube-
handlet citron

Evt. røget paprika, mer-
kén (chilensk blandings-
krydderi) eller lignende

Skyl, og rens radiser og 
gulerødder, men behold top-
pene på. Blend alle ingredi-
enser til emulsion, så den 
bliver til en tyk og ensartet 
creme. Anret emulsionen 
i en skål, og servér med de 
spæde grøntsager. Drys evt. 

med lidt røget paprika eller 
merkén. Det smager skønt 
som en lille snack til aften-
solen.

Den uovertrufne  
hindbærlagkage 
(2 pers.)
Bunde:
2 æggehvider
80 g sukker
40 g blendede mandler
Fyld:
3/4 dl piskefløde
1/2 dl tyk græsk yoghurt 10 
procent
2 spsk. flormelis
Kornene af 1/4 vaniljestang
250 g hindbær
40 g mørk chokolade

Pisk æggehvider halvsti-
ve. Kom sukker i lidt ad gan-
gen, mens du pisker videre. 
Når det er sejt, vendes blen-
dede mandler i. Smør mas-
sen ud i 2 små cirkler - cirka 
7 centimeter i diameter på 
bagepapir - og bag dem ved 
140 grader i 25-30 minutter. 
Tag dem forsigtigt af bage-
papiret, og lad dem afkøle 
med bunden opad på en rist.

Pisk fløde til skum, vend 
yoghurt i. Mas korn af va-
nilje ud med f lormelis, og 

vend i cremen. Læg cremen 
på bundene, læg rensede 
hindbær på, og drys hakket 
chokolade over. Læg de to 
bunde sammen, og servér 
kagen kølig.

Hummerhaler  
Læsø-style med 
urtecreme 
(2 pers.)
300 g hummerhaler med 
skal, uden hoved
2 liter vand
2 spsk. groft salt
Urtecreme:
1/4 bdt. dild
1/4 bdt. purløg
6 stilke persille
1/2 fed hvidløg
3 spsk. mayonnaise
1 dl tyk yoghurt 10 procent
Salt og peber
Skal fra 1/2 ubehandlet ci-
tron

Evt. nybagte flutes
Kog halerne i vand og salt, 

til de når kogepunktet (skal 
ikke koge, men blot nå ko-
gepunktet). Tag dem af var-
men, og hæld hummerne fra 
vandet (gem eventuelt van-
det til en suppe). Overhæld 
dem med koldt vand i 2 se-
kunder, så de lettere slipper 

skallen.
Skyl, og hak dild, purløg 

og persille fint, pil og riv 
hvidløg, og bland urter og 
hvidløg med mayonnaise, 
yoghurt, salt, peber og fin-
trevet skal fra citron. Servér 
til hummerne, som pilles 
ved bordet med nybagte 
flutes.

Tip: Kristoffer (aka lille-
bror og søn) udhuler altid sit 
flute for at fylde det med ur-
tecremen og de pillede jom-

fruhummere, så han får en 
hummerhotdog. Eller som de 
siger i New Orleans: en Po’ 
Boy.

Tekst, opskrifter og fotos 
er fra ”Sæson” af Helle 

Brønnum Carlsen og 
Louise Beck Brønnum 

(FADL’s Forlag)

Sommerens 
sødme

Helle Brønnum Carlsen og Louise Beck Brønnum: ”Sæson”. 
Foto: FADL’s Forlag

Den uovertrufne hind-
bærlagkage. Foto: Line 

Klein Studio

Hummerhaler Læsø-style 
med urtecreme. 

 Foto: Line Klein Studio

Små gulerødder og radiser i 
avocadoemulsion.  
Foto: Line Klein Studio









Ishøj: For 10-15 år siden 
fandt Mogens Holsøe en 
bog, som greb ham, og 
som har optaget ham lige 
siden. Bogen er skrevet 
af hans farbror, Rudolf 
Holsøe, og indeholder 
hans studier af slægten 
Wigelsen, hvorfra både 
Rudolf og Mogens stam-
mer.

Slægtens historie begyn-
der med Vigel Christensen, 
som er født i 1667 på den 
lille ø Hirsholm ud for Fre-
derikshavn. Her vokser han 
op i et fiskersamfund på 140 
mennesker og forelsker sig 
i Louise, men deres kærlig-
hed bliver sat på prøve, da 
Den Store Nordiske Krig 
bryder ud i 1700.

Det er netop denne histo-
rie, som 73-årige Mogens 
Holsøe vil fortælle til et 
bredt publikum, når hans 
debutroman ”Livet på Hirs-
holm i 1697” udkommer 
sidst på måneden. Histori-
ens skelet er de datoer for 
fødsler, bryllupper og begra-
velser, som fremgår af kir-
kebøgerne. Hullerne heri-
mellem har Mogens Holsøe 
fyldt ud med den historie, 
som han forestiller sig, at 
der er sket, baseret på far-
brorens slægtsforskning og 
sine egne studier af datidens 
fiskersamfund på Hirsholm.

- Af og til løb handlingen 
helt af med mig. Jeg troede, 
at et kapitel skulle handle 
om noget bestemt, men jeg 
havnede et helt andet sted. 
Jeg havde skelettet, men 
hvordan jeg kom fra det ene 
ribben til det andet, gik af og 
til en helt anden vej, end jeg 
troede, siger Mogens Holsøe, 
der samtidig har lagt vægt 
på, at skildringen skulle 
være troværdig. 

Derfor har det krævet 
et stort researcharbejde at 
skrive bogen.

- Halvdelen af tiden er 
gået med at researche. Go-
ogle har været mig en meget 
stor hjælp, når jeg skulle fin-
de svar på spørgsmål som: 
Hvad for nogle skydevåben 
havde man ombord på vagt-
skibene dengang? Og hvor-

for brugte man ikke petrole-
umslamper på skibene, når 
man skulle vise, hvem man 
var? Petroleumslampen var 
ikke opfundet. Den blev til 
min egen store overraskelse 
først opfundet i 1800-tallet. 
I stedet brugte man tællelys 
og stearinlys. Sådan noget 
skulle jeg have på plads, si-
ger den nyslåede forfatter, 
som også har fået hjælp til 
sin research af en seniorfor-
sker på Nationalmuseet.

Nyt lys på nutiden
Med romanen ønsker Mo-
gens Holsøe først og frem-

mest at fortælle en spænden-
de historie, og han håber, at 
den vil gribe publikum lige 
så meget, som den har gre-
bet ham. Dernæst vil han 
gerne minde læseren om, 
hvordan det var at bo i Dan-
mark under enevælden.

- I dag har vi et helt andet 
sikkerhedsnet under folk. 
Hvis de bliver syge, har vi 
et sygehusvæsen - det havde 
man ikke dengang. Hvis du 
bliver arbejdsløs, har vi et 
system, som giver dig social-
hjælp - det havde man heller 
ikke dengang, siger Mogens 
Holsøe og fortsætter:

- Jeg vil gerne have, at folk 
bliver lidt mere taknemme-
lige, for vi råber og skriger 
ad politikerne, men sæt jer 
lige ned og tænk over det: I 
kan ikke falde så langt ned, 
at I ligger på gaden og dør 
af sult, at I ikke kan skaffe 
mad til jeres børn, eller at I 
dør af en lungebetændelse, 
siger han med en opfordring 
til, at vi sætter større pris 
på det sociale sammenhold i 
Danmark.

Forandret menneske
Selv er Mogens Holsøe ble-
vet mere socialt orienteret, 
efter han begyndte at skri-
ve. Interessen har altid væ-
ret der, fortæller han, men 
det var først, da gik på efter-
løn efter mange år som tek-
niker, at han for alvor prøve-
de kræfter med tastaturet. 
Det er cirka 12 år siden, 
han begyndte at komme på 
”Værksted for skrivelystne”, 
som dengang fandtes på 
Ishøj Bibliotek, og det blev 
starten på en rejse, der har 
forandret Mogens Holsøe 
som menneske.

- Jeg er blevet mere tål-
modig med andre menne-
sker, og jeg er blevet mere 
sentimental i øvrigt. Mine 
følelser er kommet mere op 
til overfladen. Jeg var tekni-
ker før, og det var sådan no-
get med en skruetrækker og 
en bidetang, så det sociale i 
mennesket har jeg ignoreret 
igennem hele min professio-
nelle tilværelse. Det bobler 
nu frem i min hjerne igen-
nem bøgerne. Jeg er blevet et 
meget venligere menneske, 

og jeg har fundet ud af, hvor-
dan man bliver mere social, 
siger han.

I skriveværkstedet f ik 
han ros for sine tekster, og 
det gav ham troen på, at han 
havde talent for at skrive. 
Det var igennem en af de 
andre deltagere herfra, at 
han blev gjort opmærksom 
på brødrene Ellemose fra 
Forfatterskabet.dk, og det er 
på deres forlag, at han første 
bog snart udkommer.

- De lever for bogstaver, 
som de siger. Selv synes jeg 
ikke, at bogstaverne siger 
noget, før de bliver til ord. 
Jeg lever for ordene, siger 
Mogens Holsøe og uddyber:

- Der er kun 29 bogstaver, 
men hundrede tusinder ord. 
Det fascinerende er at vælge 
det ord, som bedst beskriver 
det, du ser for dig. Og der er 
mange varianter.

Sønnen banker på
I øjeblikket arbejder han på 
sin bog om Vigel Christen-
sens søn, Jens Wigelsen, 
som faktisk var udgangs-

punktet, da han begyndte at 
skrive sin debutroman. Hi-
storien om Jens Wigelsens 
skæbne blev dog så omfat-
tende, at han var nødt til at 
starte med historien om fa-
deren, Vigel. Men hans store 
drøm er nu, at også histori-
ens om sønnen vil udkomme 
på tryk.

- Den historie ligger og 
banker på. Nu har jeg brugt 
et år på at skrive den bog, 
der udkommer, og i mellem-
tiden har Jens Wigelsen alt-
så stået og stampet i jorden. 
Han siger: Kom nu i gang 
med at skrive om mig, siger 
Mogens Holsøe med et smil, 
mens han forklarer, at han 
i hvert fald har fire års ar-
bejde foran sig, før toeren er 
klar.

Udgivelsen af ”Livet på 
Hirsholm i 1697” fejres med 
en reception, der afholdes 
den 30. juli i Ishøj Bycenter 
ved Lille Torv. Alle er vel-
komne fra klokken 15.00.

jv

- Jeg lever for ordene
Mogens Holsøe fra Ishøj udgiver snart sin debutroman, som er baseret på historier fra hans egen slægt

Snart udgiver Mogens Holsøe fra Ishøj sin debutroman ”Livet på Hirsholm i 1697”, som er baseret på oplysninger om hans egen slægt.  
Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Her bladrer Mogens i nogle de bøger med slægtsforskning, som han har fra sin farbror.  
Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

» I dag har vi et helt andet sikkerheds-
net under folk. Hvis de bliver syge, har vi 
et sygehusvæsen - det havde man ikke 
dengang. Hvis du bliver arbejdsløs, har vi 
et system, som giver dig socialhjælp - det 
havde man heller ikke dengang «

Mogens Holsøe om  
forskellen på samfundet  

i dag og under enevælden
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