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Formanden har ordet 
 
Hermed ønskes SKOVLUNDEN's medlemmer hjertelig tillykke med 60 års jubilæet. 
Når dette læses, er festlighederne omkring jubilæet forhåbentlig vel overstået, og jeg vil gerne rette en stor 
tak til alle, som på en eller anden måde har bidraget til at gøre jubilæet festlig. 
 
En særlig tak til festudvalget som har arbejdet med tilrettelæggelsen af selve festen i lidt over et år. Så må vi 
jo håbe, at de 110 personer som deltog på Hotel Marselis var tilfredse med valg af sted, menu, underholdning 
og danseorkester. I princippet er jeg modstander af at nævne navne, når der skal takkes for en eller anden 
indsats, jeg glemmer bare nogle, men i et enkelt tilfælde vil jeg nu alligevel fravige dette, da risikoen for at 
jeg vil få problemer, p.g.a. glemsomhed ikke er ret stor. Kurt Lundskov (have nr.83) har nemlig ene og alene 
æren for, at du nu kan sætte dig behageligt til rette, og læse om næsten alt hvad der er sket i Skovlunden i de 
forløbne 60 år.  
Så derfor TAK til Kurt Lundskov for et meget flot stykke arbejde. Jubilæumsskriftet er trykt i så stort et 
antal, at nye medlemmer - de næste fem til ti år - ved køb af have kan få et eksemplar udleveret. 
 
God fornøjelse. 
Frank Karlsen 
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Om jubilæumsskriftet 
 
Dette jubilæumsskrift er lavet med baggrund i foreningens protokoller fra bestyrelsesmøderne og general-
forsamlingerne gennem årene.  
 
Man kan sige, at det derved afspejler foreningens indre liv. Medens beskrivelserne af det ydre liv, det der er 
sket rundt om i haverne, blandt foreningens medlemmer, ikke har fundet plads i skriftet. Dette er selvfølgelig 
lidt synd, for det er jo ofte blandt anekdoterne, historierne og rygterne de mest levende og festlige 
beretninger kan findes. Som for eksempel dette, at havegang nr. 2 engang blev kaldt Jomfrustien fordi der 
boede mange enlige damer dér. Eller, at et af de huse, som eksisterer den dag i dag, er bygget af skibstømmer 
fra et skib, der i tidernes morgen sejlede med soya mellem Kina og Vladivostok. 
 
Tiden har desværre ikke været til at opsøge den slags beretninger i denne omgang.  
 
Men protokollerne er nu bestemt heller ikke uden liv. I de første 48 år blev de ført med sirlig håndskrift, og 
man kunne ofte fortælle meget, med få ord. Således kunne alle referater fra 1939 til 1967 være i én bog. Fra 
1981 blev man nymodens med maskinskrevne referater. Og de begyndte at fylde mere. Nu skulle man bruge 
én bog til 4 års referater.  
Nogle referenter har været mere poetiske i deres ordvalg end andre. Som da en sekretær i 1970erne 
eksempelvis beskrev arbejdet med at lægge ral:  
“Denne dag stod i småstenenes tegn. Vi var dagen igennem en snes stykker der sled og slæbte, og ungerne 
fik sig mange en god tur. Tak for det nab.” 
Eller, i forbindelse med en natlig tyveobservation i kolonien, hvor der sluttes:  
“Udover et godt kammeratskab og et par skønne morgener sker der dog intet.” 
 
Det har været spændende at grave lidt i foreningens historie. Men det har været svært at vælge ud. Hvad 
skulle med og hvad skulle udelades? Jeg har især koncentreret mig om begivenheder fra foreningens tidligste 
perioder. Det har da også vist sig, at det var dér, mange væsentlige ting skete. Senere hen bliver det ofte kun 
gentagelser eller fortsættelser af disse begivenheder. Det er alene mig, der bærer ansvaret for dette valg. 
Nogle ville måske have valgt anderledes, især de som har levet med SKOVLUNDEN i alle, eller de fleste af 
årene.  
 
Jeg håber imidlertid, at medlemmerne vil få glæde af jubilæumsskriftet, og at nogle hist og her vil kunne føle 
genkendelsens glæde.  
 
Grunden til, at det blev mig der skulle skrive dette jubilæumsskrift, har intet med mit kendskab til historie-
skrivning eller haveforeninger at gøre. Det skyldes det enkle, at jeg, mens jeg var kortvarig medlem af 
bestyrelsen i 1991-1993, foreslog, et sådant festskrift. Et sådant forslag bliver altid velvilligt modtaget 
hvis forslagsstilleren vil påtage sig opgaven. Og det ville jeg gerne. 
Min tilknytning til haveforeningen SKOVLUNDEN er - i det store perspektiv - kortvarig. Jeg købte have nr. 
83 en regnfuld majdag i 1988, efter familien Beikes. Jeg var bestemt novice i det med kolonihaver og haver i 
øvrigt. Jeg havde ikke før beskæftiget mig med andre planter, end de der kan være i en altankassse eller 
urtepotte. 
 
Åbyhøj, oktober 1993 
Kurt Lundskov 
have nr. 83 
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Og det skete i de dage 
 
Det hele tog sin begyndelse i de dage, hvor Danmark så noget anderledes ud, end den gør i dag. Vi var ikke 
så mange danskere, kun 3½ millioner, og heraf boede de 165.000 i Aarhus Købstad med forstæder. Den ene 
tredjedel af befolkningen var beskæftiget ved landbruget, medens den anden tredjedel var beskæftiget ved 
håndværk og industri. Som tyende i huset m.v. var beskæftiget omkring 216.000 personer - det var flere end 
de 207.000 der var ansat ved den offentlige administration. 
 
I hele landet var der flere arbejdsløse, end der fandtes borgere i Aarhus, nemlig 172.000. Og dette til trods 
for, at statsministeren hed Thorvald Stauning, og socialministeren var K. K. Steincke. 
 
Pengene var små, en faglært arbejder tjente 1,53 kr. i timen, mens den kvindelige arbejder kun fik 85 øre. 
Det var det år socialreformen blev indført, og aldersrenten var på omkring 44 kr. om måned en. Med så små 
midler var det nok ikke alle der havde råd til at tage en togtur til Paris. Billetten kostede 19,40 kr. Og at tage 
flyet fra København til Paris, virkede helt uoverskueligt. Hvem havde 220 kr. til det - og så endda kun en 
enkeltbillet. 
 
Politikens første nummer af Hvem Hvad Hvor kunne erhverves for 3 kroner.  
 
Var pengene små, var de til gengæld mere gedigne. Man havde også dengang både 10 og 20 krones mønter, 
og de var af det pureste guld, sådan da - 90% af metallet var rent guld. 
 

Kaffe, kongerøgelse og lynnedslag 
Dengang, som i dag, drak danskerne meget kaffe – om end man dengang brugte meget med tilsætning af 
Richs eller Danmark. Hver dansker drak 233 liter kaffe, røg 370 cigaretter, og spiste næsten 7 kg smør om 
året. Rugbrødet var den helt store sællert, næsten 55 kg pr indbygger - det var mere end 4 kg til hver dansker 
om måneden. 
 
Rundt om i landet var der mange begivenheder, som optog sindene. Limfjordsbroen i Aalborg blev indviet. 
Charles Lindberg, der fløj over Atlanten kommer til København , der nogle måneder senere også får besøg af 
den 33 årrige Louis Armstrong. 
 
Sommeren startede tidligt, bøgen sprang ud allerede den 27. april, og den blev også så tør, at man allerede i 
juni snakkede om tørke. Men uvejr kom der dog det år, for en kvinde og 11 køer blev dræbt af ét lyn. 
 
Det var året, hvor nogle personlige begivenheder var samtaleemner, på godt og ondt. Prins Knud og 
Prinsesse Caroline Mathilde bliver gift. Samme år bliver stats minister Stauning 60 år. Forfatteren Henrik 
Cavling og kunst maleren Joachim Skovgaard dør. 
 
I vinduet til den store verden kunne man se, at Norge ophæver okkupationen på Grønland, og den direkte 
radioforbindelse til Amerika åbnes. 
 
I Københavns zoologiske have fødes et næsehorn. Og den zoologiske have i Århus - som kommer til at spille 
en væsentlig rolle, i den historie du er i gang med - er endnu ny. Den blev åbnet året før. 
 
Og så vandt Danmark i fodbold over Sverige. Det skete endda på udebane i Stockholm. 3-2 blev resultatet. 
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Og det skete i de dage, fortsat 

Fra Zoologisk have til havekoloni 
Og det skete i netop det år, 1933, at starten til Have foreningen SKOVLUNDEN blev lagt. 
 
En haveforening ved navn Skovly lå på nogle af de jorder ved Havreballeskoven, som skulle bruges til en 
udvidelse af den Zoologiske Have i Århus. Den var blevet åbnet den 1. maj 1932, og allerede året efter var 
der brug for en udvidelse. Udvidelsen var i øvrigt tilendebragt i 1934, hvorefter Zoologisk Have havde den 
størrelse den skulle have (med det kendte indgangsparti), indtil den blev lukket i 1960.  
 
Haveforeningen Skovlys 64 haver havde fået deres opsigelse til den 15. oktober 1933. På deres general- 
forsamling den 2. oktober var der derfor nedsat et udvalg, som skulle arbejde videre med leje af den nye jord 
ved Skovridervej.  
Udvalget bestod af medlemmerne A.Ø. Rasmussen, Johs. Thomsen (der senere skulle blive SKOVLUNDENs 
første og mange årrige for mand), A. Pedersen, T. Hoberg, J. Carlsen, og suppleanterne P.J. Pedersen og 
Egon Sørensen.  
 
Allerede den 5. oktober var de ude at se på de jorde, hvor den senere SKOVLUNDEN skulle ligge. Man 
skulle finde ud af, hvor vejene skulle være, og der skulle laves kort. Og det gik stærkt: en uge senere var 
vejene - men endnu ikke haverne - aftegnet. 
 
 
 
 
LØVSTIKKENS navn kommer af latin “ligusticum”, der fortæller, at den er fra Ligurien i det nordvestlige 
Italien. Før den her hjemme fik navnet løv stikke, kaldte vi den lugtestok. 
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Rundt om i foreningen 
 
Den 21.november 1933 klokken 8 om aftenen blev haveforeningen SKOVLUNDEN født i Amaliegades 
Forsamlingshus i Århus. Det var på den stiftende generalforsamling.  
 
Til at lede slagets gang valgte man P. Rasmussen som dirigent. Hvor mange der var mødt frem, fortegner sig 
lidt i det uvisse. Men meget mere end et halvt hundrede medlemmer var der næppe.  
 
Man fik vedtaget nogle love, og fik valgt den første bestyrelse der kom til at se sådan ud:  
Formand Johs. Thomsen, kasserer A.L. Andersen, næstformand A. Petersen, øvrige bestyrelsesmedlemmer  
T. Hoberg og E. Sørensen, suppleanter P. Petersen og A. Mikkelsen, og revisorer P. Rasmussen samt  
G. Rasmussen. 
 
Kredsformand Fr. Jensen viste den aften nogle tegninger over lysthuse. Det blev bestemt, at husene skulle 
beklædes med granlasker. Noget der senere kom nogen diskussion om på generalforsamlingerne. I løbet af 
de første år blev det også slået fast, at husene kun måtte have én farve, nemlig brun. I 1971 blev de bestem-
melser blødt lidt op, husene kunne nu beklædes med blokhusbrædder eller skaller, og farverne skulle holdes i 
lysebrunt til sort. I 1987 bliver det så også tilladt at bruge profilbrædder - hvilket nu især skyldes, at et hus 
ved en fejltagelse var blevet bygget og godkendt med sådanne. Og så skulle alle da have lov.  
 
Allerede på denne første generalforsamling blev der snakket om eget vandværk. Et emne, som skulle komme 
til at optage sindene i mange år frem.  
 
Sundt for modne mennesker 
I den kommende tid skulle der laves meget i kolonien. Blandt andet skulle der plantes tjørn, som betaltes 
med 1 øre pr. styk. For dette kom hver parcel til at betale 4 kroner. Man fik snart købt sig en flagstang, og det 
blev foreningens damer der skulle sørge for at lave en indsamling til køb af flaget. 
Allerede den 13. marts 1934 holdtes den næste generalforsamling. I de kommende år skulle det vise sig, at 
man holdt generalforsamling hvert halve år. Der var allerede i 1942 forslag om, kun at holde én årlig 
generalforsamling. Men ændringen kom først i 1969. 
 
Den hurtigste generalforsamlingen i SKOVLUNDENs historie har givetvis været den i 1939. 35 minutter tog 
den, og så fik man endda talt om både manglende havelåger, tilskud til vandanlæg, trambusser, klager over 
hesteridning, og at der skulle anlægges kolonihaver på arealer i Viby og Aaby.  
 
Det var populært at få kolonihave i SKOVLUNDEN. De første 100 parceller var allerede udlejet det første år. 
Formanden udtalte ved den lejlighed:  
“SKOVLUNDEN er den koloni, som vi kan vente os mest glæde af her i byen. Ingen anden koloni har 
så gode betingelser, hverken med lejemål eller opsigelse.” 
I det hele taget var der dengang (som nu) mange tanker om det gode ved at have en kolonihave. I 1936 kunne 
man i havebladet læse, at havekolonier er noget af det sundeste for mennesker i den modne alder, og ikke 
mindst for børnene.  
 
Man sørgede fra starten for, at være på god fod med skovrideren, ved, hvert nytår, at sende en buket blomster 
som skovrideren kvitterer for med en nytårshilsen. Denne rutten med foreningens penge faldt dog nogle 
medlemmer for brystet, hvorfor de besværer sig herover på en generalforsamling. 
“Blomsterhilsenen til skovrideren er en påskønnelse for alt det vand man har fået lov til at hente hos ham” 
fik de som svar. 
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Rundt om i foreningen,  fortsat 

823 æbletræer 
I 1938 får man fint besøg i kolonien, nemlig af Skovudvalget samt skovrideren og byrådssekretæren.  
Kredsformanden deltog også i den lille havevandring, der sluttede med en beskeden frokost på Frederikshøj 
Kro. Ved denne lejlighed takkede formanden for Skovudvalget, fordi foreningen så smukt  havde løst 
opgaven med at skabe en havekoloni. “Jeg vil udtale min beundring  for den smukke koloni”, sagde han. 
 
Andre end Skovudvalget skulle også gennem årene få øjnene op for vores smukke havekoloni. Men det var 
dog først i 1970, det blev påskønnet med 300 kroner i præmie fra komiteen Århus, En Blomstrende By. Om 
det var beløbets størrelse der havde fornærmet bestyrelsen vides ikke; i hvert fald bliver en henvendelse fra 
samme komité året efter hurtigt behandlet på et bestyrelsesmøde med bemærkninger “Vi kan da ikke 
blomstre mere end vi gør” 
 
Det der gør en havekoloni smuk, er jo unægtelig beplantningen. Og var der noget, man i starten havde styr 
på, var det netop planter og træer. I 1939 havde formanden haft travlt med at optælle følgende i kolonien: 
5747 meter hegn, 823 æbletræer, 279 pæretræer, 117 kirsebærtræer, 369 sol bærbuske, 557 ribsbuske, 785 
stikkelsbærbuske, 6 fersken træer, 7 vinstokke, 1abrikostræ og 2 figentræer. 
 
Og sandelig om dette kunststykke ikke blev gjort igen. I 1945 har man noteret følgende: 1101 æbletræer, 292 
pæretræer, 121 kirsebærtræer, 212 blommetræer, 394 sol bærbuske, 618 ribsbuske, 850 stikkelsbærbuske, 
samt 15 drivhuse og 26 mistbænke. Med hindbærbuskene var man lidt mere usikker på antallet. Her noterede 
man, at der var cirka 1150 af slagsen. 

Tyvene – og de andre 
Gennem årene har SKOVLUNDEN været plaget af indbrud og tyveri. I 1945 blev det eksempelvis noteret, at 
der alene fra havegang 1 var stjålet for 400 kroner frugt. Det var en anseelig sum dengang - for det samme 
beløb kunne et nygift ægtepar gå hen og købe et komplet soveværelse med senge, natbord, skab og 
toiletbord. Et par år senere meldes der om tyveri af to sommerkjoler til en værdi af 200 kroner. I efterkrigs-
årene havde man et møde med socialdirektør Orla Jensen, om de tyske flygtninge som kom i kolonien. Man 
mistænkte dem for at have noget med tyverierne at gøre.  
 
I 1951 meldes der om tyverier, værre end nogensinde. Ja, så galt er det, at skovrideren vil være behjælpelig 
med at fange tyvene. Det bliver dog ikke skovrideren der bliver helten, men hans husassistent. Hun havde 
ved mod og årvågenhed sørget for, at en tyv blev anholdt, idet hun havde forfulgt ham fra SKOVLUNDEN 
og helt til badmintonhallen. For denne dåd fik hun da også 35 kroner. Kontoristen, som havde været 
behjælpelig med dåden, fik ½ kasse cigarer. 
 
I 1973 er den helt galt med tyverierne og hærværkene. Man sætter vagter ud om natten med walkie talkies. 
Men, som der skrives i referatet “Udover et godt kammeratskab og et par skønne morgener, sker der dog 
intet.” 
 
En overgang var det ikke kun tyve, der bekymrede koloniens medlemmer. På generalforsamlingen i 1971 
kom spørgsmålet om ungarske fremmedarbejdere til diskussion. Nogle medlemmer var ikke tilfredse med, at 
de kunne leje have i SKOVLUNDEN. Men man ville ikke diskriminere, og det skulle da også vise sig, at en 
ungarer i årene herefter ydede en stor hjælp med forskellige arbejder i kolonien. 
 



Skovlunden Jubilæumsskrift 
Haveforening 1933 1933 - 1993 
Skovridervej, 8000 Århus C  Side 8 
 
Rundt om i foreningen,  fortsat 

Forbindelse til omverdenen 
Når nu SKOVLUNDEN lå langt uden for byen, måtte man sørge for, at forbindelsen til omverdenen var i 
orden. 
 
Telefon kom hurtigt på tale, allerede i 1936. Den bliver installeret ved marketenderiet, og i 1943 kan man i 
referaterne læse, at den får nummeret Skaade 329. Først i 1950erne bliver telefonen installeret hele året hos 
marketenderiet. Dette kommer dog efter nogle år til at volde problemer, fordi venner og bekendte til 
kolonisterne åbenbart ringer i tide og utide. Så i slutningen af 1970erne får man så hemmeligt 
telefonnummer. 
 
I 30erne var det jo begrænset hvor mange, der havde egen bil. Transporten til og fra kolonien måtte ske, 
enten med cykel eller med bus. Og det med busserne var lidt af et problem, fordi de ikke kom i nærheden af 
SKOVLUNDEN. Først i slutningen af 1939 kom der busser til Saralyst. 
 

Fra Sønderjylland til Irak 
På mere end én måde, fik vi forbindelser til omverdenen. 
 
Gennem årene skulle det vise sig, at SKOVLUNDEN fik besøg fra nær og fjern. Allerede i 1937 havde vi 
besøg af nordiske kolonihavefolk. Og besøgene fra andre lande sluttede ikke hermed. I 1949 blev kolonien af 
skovrideren fremvist for nogle italienere på studierejse. I 1957 er der besøg af en irakisk havebrugskonsulent, 
en kvindelig oven i købet, og i 1964 var der forevisning for flere begejstrede amerikanske turister. 
 
Nogle af de første danske besøg fik vi, da foreningen i 1939 blev landskendt gennem en artikel i Aabenraa 
Socialdemokrat. Denne artikel medførte, at der kom besøg fra havefolk i Sønderjylland. Siden hen skulle der 
komme besøg af mange andre haveinteresserede fra det ganske land. 
 
Men også fra mere lokalt hold, kommer der af og til besøg. For eksempel er der i 1949 fint besøg af 
repræsentanter fra såvel byrådet, kredsbestyrelsen og pressen. Og i denne delegation deltog både borgmester 
og viceborgmester. 
 
Blandt de ting, som var med til at gøre SKOVLUNDEN berømt, var muligvis den film, som blev optaget i 
kolonien. Den blev i 1948 vist på generalforsamlingen. 30 år senere bliver SKOVLUNDEN omtalt i en 
turistbrochure for Århus-området efter forslag fra turistchefen, og på samme tid bliver et maleri fra 
SKOVLUNDEN solgt til Københavns Bymuseum - hvad det så skal derovre. 
 
 
 
 
AGURKEN har været dyrket i årtusinder i Indi en. I Kina blev den allerede i 140 f.Kr. beskrevet som nobret, 
stikkende og med form som en måne. I det 9. århundrede dukker den op i Frankrig, og først i 1600-tallet 
kommer den til Danmark. 
 



Skovlunden Jubilæumsskrift 
Haveforening 1933 1933 - 1993 
Skovridervej, 8000 Århus C  Side 9 
 

Hvor er det festlig 
 
SKOVLUNDENs medlemmer har været gode til at feste gennem alle årene. Det vidner adskillige referater 
om. Tilbagevenden de var de årlige sommerfester og festen omkring Sankt Hans. I mange år var traktementet 
beskedent, ofte stod det kun på kaffe med brød. Men det forhindrede hverken stor deltagelse, eller fine  
gæster. 

 
På generalforsamlingen i 1938 drister et medlem sig til at foreslå, at der holdes en fest i kolonien i anledning 

af 5 - året, hvor også damerne kunne være med. Dette blev dog ikke umiddelbart vedtaget, men skulle 
overvejes. Bestyrelsen blev dog hurtigt enige om, at der ikke var grund til nogen større festivitas, før forenin-

gen kunne holde 10 års jubilæum - om det var det dér med damernes deltagelse, der fik bestyrelsen til at 
trække i langdrag, står der ikke noget om.  
 
10-års jubilæet blev dog ikke holdt i 1943, på grund af de urolige tider. Vejret var heller ikke så godt det år. 
Men så tog man revanche året efter, hvor man holdt en sommerfest den 15. juli 1944 på Frederikshøj Kro - 
og damerne fik lov til at komme med. Til det smukt pyntede kaffebord (!), der var gratis for medlemmerne, 
mødte 120 deltagere op. Blandt gæsterne sås formanden for Skovudvalget, afdelingsgartner H.P. Jensen og 
frue samt skovrider Bang og frue. Det var H.P. Jensen der holdt festtalen, og skovrideren roste i sin tale 
SKOVLUNDEN i lyriske vendinger. Der blev udbragt et Leve for Danmark, og dansen gik til tonerne fra 
Carl Christensens orkester. Klokken 22.45 sluttede så denne foreningens første jubilæumsfest 
 

Dirigentklokke til foreningen 
I 1953 har SKOVLUNDEN 20 års fødselsdag. Det fejres med en fest den 27. juni ligeledes på Frederikshøj 
Kro. Der afsættes 1500 kroner til festlighederne, og medlemmerne kan deltage for 2 kr. Men de skal 
naturligvis selv betale for drikkevarerne til middagen. Skovrider Ladefoged deltager med frue. Efter 
middagen er der dans til kl. 1. 
 
Fem år senere er der igen jubilæumsfest, denne gang på Hotel Kragelund. Entreen er tidoblet til 20 kroner, 
og foreningen afsætter 6000 kroner til festlighederne. 
 
Da SKOVLUNDEN blev 40 år blev der lagt op til den helt store galla. Denne jubilæumsfest blev holdt på 
Restaurant Klostergården den 14. november 1973. Der var udsendt en smuk trykt indbydelse, og 121 deltog i 
festlighederne. Blandt gæsterne var blandt andre borgmester Orla Hyllested, skovrider Ladefoged samt 
forbundsformand Düring. Den afgåede borgmester Bernhard Jensen var også indbudt, men måtte desværre 
melde afbud grundet sygdom. Menuen bestod af vol-au-vent, dyreryg, is, kaffe og suppe ved midnat. Til 
lejligheden var der indkøbt 1 kasse æble most, 10 fl sherry, 60 fl hvidvin, 60 fl rødvin, 10 fl. portvin, 10 fl. 
madeira, 8 fl cognac samt 8 fl likør. Og selvfølgelig øl og vand. Medlemmerne betalte 40 kr pr deltager, og 
hele herligheden kom til at koste 12.330 kroner. Men så var der også dans til Max Petersens musik. 
 
Dermed var mulighederne for festligheder ikke udtømte. I 1978 var der jo foreningens 45 års jubilæum. Det 
blev holdt i Pejsesalen i Banegårdsgade, hvor en kogekone lavede sild, forloren skildpadde, snitter og 
frugtsalat. Til festen, som kostede knap 11.000 kroner var borgmesteren og skovrider Ladefoged samt 
kredsformand Bent Jensen inviteret. Alle med fruer. 
 
Og igen holdt man stor fødselsdagsfest den 26. november 1983. Her var der 167 deltagere til en særdeles 
vellykket fest på Venge Klosterkro. Både mad, servering og pynt blev rost. Der var musik og dans. Som 50 
års jubilarer var inviteret Anna Mørup, Rudolf Jensen og S. Danielsen. Brødrene Holger og Leif Nielsen 
overrakte SKOVLUNDEN en dirigentklokke i gave.  
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Hvor er det festlig, fortsat 
 
I 1988, den 19. november, var der atter anledning til festligheder, for nu blev SKOVLUNDEN 55 år. Det blev 
en fest, der var et rundere tal værdigt. Det skete på Aarslev Kro, hvor 100 deltagere nød hvidvinsdampet fisk 
med rejer og caviar, kalvesteg, vanillieis med pærer og chokoladesauce, samt suppe ved midnat. Til herlig-
hederne blev serveret vin og øl. Dansen gik til tonerne fra Mors Drenge. Der blev som præmier udloddet 
blandt andet t-shirts med SKOVLUNDENS logo. Festlighederne kostede omkring 30.000 kroner, og 
deltagerne betalte selv 100 kroner pr. næse. Da jubilæumstallet var lidt skævt, blev der ikke dette år inviteret 
prominente personligheder udefra. 
 
Andre festlige indslag, som det dog kun har været nogle få medlemmer beskikket at deltage i, er de årlige 
præmiefester, som holdes i Amaliegade. Her har der været optræden af så kendte navne som Birthe Kjær. Et 
år, det var i 1975, skulle Katy Bøtker have optrådt, men meldte afbud. I stedet kom så Ulla Pia. Der har dog 
ikke altid været tilfredshed med arrangementerne eller bespisningen. En overgang overvejede man selv at 
lave præmiefester. 
 
 
 
 
 
HVIDLØG blev omtalt af sumererne for 5000 år  siden. Arbejderne der byggede pyramiderne fik dagligt 
udleveret en ration. I mange lande hænges hvidløg om halsen på børn og kvæg for at af værge onde ånder. 
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Ingen regel uden undtagelse 
 
SKOVLUNDEN fik, selvfølgelig, sine første love på den stiftende generalforsamling i 1933. De skulle blive 
ændret og justeret flere gange siden. I midten af 70erne skete der mere omfattende lovændringer. 
 
Det har dog ofte knebet for nogle medlemmer at finde ud af at overholde de regler, som nu engang var 
gældende. 
 
Et af de tilbagevendende problemer gennem (næsten) alle årene har været kørslen i havekolonien. Først var 
der cykelkørslen. I 1941 kan man læse om den første beklagelse herover på en generalforsamling. Det bliver 
forbudt at cykle på gangene.  
Ja, selv postbudet har forbud mod at cykle i kolonien. Men det forbud holder dog ikke vand, for i 1947 kan 
den gode post henvise til en skrivelse fra 1920, der giver ham visse rettigheder. I 1983 bliver det gjort lidt 
lettere at være post i SKOVLUNDEN, idet Postvæsenet nu forlanger, at post kasserne skal anbringes ved 
havelågen. Helt nemt skal det dog ikke være at finde os; man beslutter i 1985 at vejene ikke skal have navne. 
Man holder altså fast vej vejnumrene. Men i 1993 gør man det dog lidt nemmere at finde rundt: nye vejskilte 
samt to oversigtstavler opsættes. 
 
Efterhånden som folk bliver motoriseret bliver også knallerterne et problem. Så i 1954 bliver også knallert- 
kørsel forbudt. 

Biler og havelåger 
Det største og mest vedvarende problem, bliver dog bilkørslen. I første omgang beslutter man, i 1948, at biler 
kun må køre 20 km/ timen i kolonien. I 1960 får man af politiet lov til at opsættes skilte med hastigheds-
begrænsning samt en tavle med “Børn”. I 1963 strammer man op, og vedtager, at bilerne ikke må køre på 
sidegangene. Forbuddene bliver dog ikke respekteret af alle, for der er snart sagt hver år beklagelser over 
bilkørslen i kolonien. Ja, sågar kommer der i 1961 en klage fra skovrideren og rådmanden om den stærke 
bilkørsel - om natten! 
 
I bestyrelsen er man i 1991 ved at være træt af alle klager over bilkørsel. De overvejer at nedsætte pæle midt 
på vejene. 
Men den idé vinder ikke gehør på en efterfølgende generalforsamling. 
 
Et andet eksempel er det med havelågerne. Selvom det fra starten var vedtaget, at alle haver skulle opsætte 
havelåge, skulle der gå 5 -6 år, før de sidste fik ordnet den sag. I 1939 manglede endnu 8 havelåger. Men at 
havelågerne også skulle have samme farve, blev dog alligevel forkastet på en generalforsamling samme år. 
 
At hækkene kun må være 1,25 meter bliver, efter nogen diskussion, vedtaget i 1941. I 1961 snakkes der om 
hækhøjder på 1½ meter, og i 1967 bliver det så vedtaget, at hækkene kun må være 120 cm høje. Og det 
måles indvendig fra haven. Det er også i midten af 60erne at formanden henstiller, at de høje sirbuske 
indenfor hækkene fjernes. Haverne skal være offentligt tilgængelige for publikum - det er faktisk en af 
ideerne med kolonihaver, fordi det er offentligt område. Og træerne måtte også finde deres begrænsning, 
højst 6 meter vedtog man i 1987. 
 
Hvad der ellers dyrkes i haverne, er ikke så afgørende . I hvert fald udtaler formanden på generalforsam-
lingen i 1965, at “det er ligegyldigt om der dyrkes grøntsager, blomster eller græs, bare ukrudtet ikke rager 
frem imellem.” 
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Varierende dyreliv 
 
Gennem årene har dyrelivet været meget varierende i kolonien. Sikkert også mere varieret, end det kan læses 
af de mange referater. Når dyrelivet får plads i referaterne, er det jo altid fordi, de på en eller anden måde har 
voldt problemer. 
 
Det blev fra starten slået fast, at husdyrhold var strengt forbudt. Men allerede i 1934 blev der bragt tvivl om 
dette forbud. Måtte man for eksempel ikke have hund med, hvis den var i snor? Sagen blev forelagt 
Skovudvalget der slog fast, at forbudet mod husdyrhold også gjaldt hunde. Og samme år måtte man tage 
hunden fra marketenderen. Som årene gik, kom der mangeartede klager over dette husdyr. 
 
I 1962 fandt man anledning til atter i lovene at fastslå, at der ikke måtte holdes husdyr. Dette forbud blev dog 
lempet lidt ved denne tilføjelse: “Gæster med hunde skal føres i snor” - hvilket givetvis må have taget sig 
pudsigt ud, når hunden kom gående med sin herre! 

Sangfugle, ja tak 
Det var åbenbart ikke kun hunde, der kunne genere naboerne. I 1935 blev det på en generalforsamling 
foreslået, at man ikke måtte holde sangfugle i bur i haverne. Dette forslag blev dog ikke vedtaget. 
 
Også kattene har haft deres gang i kolonien. Nogle blev holdt som husdyr - og det var forbudt. Mens andre 
katte var uindbudte. Allerede i slutningen af 40erne kunne man notere, at der var omstrejfende katte. Og der 
gik mange år, før man fik has på denne dyreart. Til sidst måtte man have fat i Kattens Værn, som i 1956 
fangede 13 katte. 
 
Også rådyrene har været et problem, fordi de åbenbart tog for sig at godterne i urtehaverne. I 1954 lovede 
skovrideren at skyde råbukkene. Om han nogensinde fik det gjort, melder historien ikke noget om. Derimod 
fik skovrideren opsat sakse og udlagt gift til de generende ræve i 1986. 
 
Af andre firbenede væsener har SKOVLUNDEN haft besøg af muldvarpe, mosegrise, grævling - og rotter. 
Sidstnævnte har i perioder været en plage, specielt på affaldspladsen og omkring skraldemøddinger. Det har 
gennem årene givet anledning til mange henstillinger om ikke at smide frugt og lignende på møddingen. Da 
man i slutningen af 80erne skulle rydde op på affaldspladsen, smed man hele 15 tons affald i de opstillede 
containere. 
 
Og hestene. I 1939 var der beklagelser over, at Aarhus Rideklub’s medlemmer benyttede sidegangene. Man 
kommer frem til en løsning i 1954, hvor der, efter aftale med Væddeløbsbanen, opsættes skilte langs med 
skoven ved Saralyst med teksten “Rytter i skridt” (!) 
 
 
 
 
 
KARTOFLEN har været forbuden grønsag, først i Bourgogne i Frankrig, hvor den i 1619 blev anset for en 
giftig og uberegnelig rod. Mere end 100 år senere blev den for budt i Skotland, fordi planten ikke har været 
nævnt i Bibelen. 
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Kolonisternes gøren og laden 
 
Haveforeningen SKOVLUNDEN er og bliver medlemmerne. Og det er netop medlemmerne, der har præget 
foreningens referater fra såvel bestyrelsesmøderne og generalforsamlingerne gennem årene. Med såvel gode, 
som kedelige indslag. 
 
Her er nogle af de indslag omkring medlemmerne, som har fundet vej til referaterne. Medlemskredsen har 
gennem årene været meget varieret. Den rundskrivelse, som bestyrelsen udsender i 1960, betegner vel så 
udmærket, hvilket folkefærd, der har haft æren for SKOVLUNDENs eksistens. Bestyrelsen skriver blandt 
andet: 

“Stoute håndværkere, havnearbejdere, arbejdsmænd, slagtere, banefolk, overbetjente, 
skovriderne Bang og Ladefoged m.fl. har, sammen med repræsentanter i Århus Byråd, æren 
af, at SKOVLUNDEN opstod og består” 
 

Og der skal ikke lægges skjul på, at også kendte personligheder har hygget sig i vores havekoloni. I have 66 
har fhv. borgmester Orla Hyllested boet (dengang var han rådmand), i have 122 boede rådmand Rudolf 
Jensen, den kendte landsholdsspiller Henry From har øvet sig i have 37, og i have 56 har Jørn Hjorting 
sikkert pustet ud nu og da, når han besøgte sine forældre, som havde den have. 
 
Jo, SKOVLUNDEN har altid været populær. Så populær at der i 1988 var 200 på venteliste til kolonihaver i 
Århus - de 102 stod på SKOVLUNDENS venteliste. Og vi er blevet endnu mere populær, for i 1993 er der 
212 personer på ventelisten, medens det er muligt at få en have i andre havekolonier. 
 
Kværulanter ingen adgang 
Skovlundens kolonister har dog ikke altid været et lige roligt og stille folkefærd.  
 
Allerede fra Skovlundens start, har der været nogen murren i krogene. Formanden prøver at holde justits. På 
et bestyrelsesmøde i 1934 giver han et bestyrelses medlem en reprimande (Ripamando, som der står i 
referatet) for at have talt for meget med medlemmerne om vandet. Og sandelig om et nyt medlem ikke får 
samme omgang på et efterfølgende bestyrelsesmødet. Denne gang er det for at have givet mælkekusken lov 
til at køre i kolonien. 
 
Så, på et bestyrelsesmøde i 1934, udtrykker formanden en følelse af, at den nye bestyrelse vil kunne skaffe 
fred i havekolonien. Men følelsen holder nu ikke helt stik. På et bestyrelsesmøde et år senere bliver der sagt, 
at kværulanterne må væk, før der kan blive fred. Og så er der nogen der har sagt, at kassereren er farlig. 
 
Det med kværulanter, er der åbenbart et medlem der har taget bogstaveligt. Han sætter et skilt i sin have med 
teksten “Bestyrelsesmedlemmer og kværulanter forbydes adgang til haven”. Den slags går dog ikke, og på 
den efterfølgende generalforsamling må det formastelige medlem erkende offentligt, at han har fejlet. Om 
end nødtvunget. 
 
Gennem årene er der en del medlemmer, der må sælge deres haver, fordi de ikke holder dem ordentligt. Og 
det var på den tid ikke ualmindeligt, at de enkelte personsager blev taget op på generalforsamlingerne, og 
afgjort dér. 
 
Den mest markante sag er nok den om have nr. 100. Det var i sidste halvdel af 1970erne. Markant fordi den 
fik temmelig megen avisomtale. Ikke mindst fordi Jørgen Lenger, som var byrådsmedlem, gik ind i sagen. 
Den gik i korthed ud på følgende: Medlemmet havde gennem 4-5 år fået mange hen stillinger om at 
holde haven i orden. Bestyrelsen beslutter at opsige medlemmet. På en ekstraordinær generalforsamling i 
1979, bakker et flertal op om denne opsigelse. Sagen slutter ikke hermed. Kredsen involveres, og der 
kommer sagfører på. Først i 1980  bliver sagen bragt ud af verden. Foreningen køber haven, kredsformanden 
beklager overfor medlemmet nogle fejl i proceduren. 
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Kolonisternes gøren og laden, fortsat 

Børnene larmer 
Af andre problemer som kolonien har kæmpet med gennem årene, kan nævnes drikkeriet omkring 
marketenderiet. I 1937 blev de første to medlemmer bortvist, fordi de havde drukket og været i slagsmål. I 
1946 blev slået fast, at der ikke måtte serveres øl i marketenderiet. Dette hjælper dog ikke synderligt. I hvert 
fald kan man fra en generalforsamling i 1952 læse, at et medlem ønskes fjernet fra kolonien, fordi han har 
drukket øl sammen med marketenderen, samt forrettet sit nødtørft i naboens æblekasse. Og det fik han så en 
advarsel for af generalforsamlingen. 
 
I perioder har der også været problemer med folk uden for Skovlunden, som fandt ud af, at man kunne købe 
øl hos os. Det var før den tid, hvor det var muligt at købe berusende drikkelse i nærkøbsbutikker og på 
tankstationer. 
 
For børnene har Skovlunden altid været et herligt fristed og en god tumleplads. Men selv i en havekoloni kan 
der været fare. Bilkørslen har været et af problemerne. Et andet, der bekymrede i 50erne, var de mange 
havebassiner, som dukkede op. Man får da også på en generalforsamling en drøftelse af, at bassinerne enten 
skal fyldes op eller afskærmes. 
 
En anden, og mere harmløs bekymring omkring børnene, var der også i den periode. Nogle medlemmer 
synes, at de lavede for megen larm og spektakel. Det fik formanden til på en generalforsamling, at udtale, at 
ikke alle børn havde opført sig helt som de burde. 
 
Helt galt var det med et par børn på 4 og 8 år. I 1974 blev de taget på fersk gerning. da de satte ild til et 
kolonihave hus.  Det brændte ned. I 1975 var der atter brænd i kolonien; et hus brændte ned da en gasflaske 
eksploderede. 
 
 
 
 
 
KÅL reagerer positivt på venlige ord og ros, siger en amerikansk videnskabsmand, der studerer planters 
følelsesliv. Dette er måske årsagen til, at man på Kanaløerne har en kålsort, der kan blive 4 meter høj. 
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Lys over land – og vand 
 
En af de ting, som har præget foreningen voldsomt, er vandanlægget. Problemerne hermed har i alle årene 
optaget såvel bestyrelse, som de fleste generalforsamlinger.  
 
I 1934 var den første spæde begyndelse. Man vedtager at få vand fra kommunen. Det vil koste 6000 kroner 
og 600 kroner i drift om året. Det var billigere end at få vand fra Frederikshøj. Medlemmerne skulle herfor 
betale 7½ kroner to gange om året. 
Manden som skal passe pumpestationen får tildelt 50 kroner - mod kvittering, som der står. Der skulle være 
orden i sagerne. 
 
Men det indlagte vand volder problemer. Pumpeværket virker ikke godt nok, der er for lidt tryk på vandet. I 
1969 udtaler formanden, at han ikke mindes at der på nogen generalforsamling ikke havde været problemer 
med vandværket. Men han skulle bare vide, at det blev værre endnu. 
 
På generalforsamlingen i 1974 drøfter man en ny vandledning. Anlægget vil koste 418.950 kroner, det svarer 
til 1200 kroner pr. grund, hvortil kommer 50 kroner pr. løbende meter inde på grunden. Men forslaget 
forkastes med 46 stemmer mod  41. 

Vandet løber løbsk 
I 1975 havde nogle medlemmer indsendt nyt forslag om indlæggelse af vand. Denne gang bliver et tilbud på 
217.800 kr. vedtaget. Det bliver oplyst, at det vil tage 27 dage med indlægning  af vand - det skal senere vise 
sig at det nok bliver historiens længste 27 dage. Det kommer nemlig til at gå trægt med at få arbejdet 
afsluttet. Og det bliver dyrere end beregnet. I 1976 opgør man den endelige udgift til 258.000 kr. Og samme  
år konstatere man, at vandforbruget har været på 9140 m3, pris 14189 kr. I 1977 har man den første mistanke 
om utætheder i vandsystemet. Mistanken holder stik. Der bruges vand, selv om der ikke bor nogen i haverne. 
På generalforsamlingen i 1981 er der en redegørelse om vandsagen, der endnu ikke er af sluttet, og man må 
nu i gang med at undersøge samtlige stophaneventiler. Først i 1985 synes sagen at finde sin endelige løsning. 
Men da har der også været adskillige møder med VVS-firmaet og kommunen. Undervejs har der været 
trusler med advokat og lignende. 
De sidste stophaner blev først udskiftet i 1988. 
 

Hvis lygterne tændes 
Et af de andre store emner, som gennem årene har optaget koloniens medlemmer er elektriciteten. Det hele 
startede såmænd ganske fredeligt, da man i 1944 fik installeret elektrisk lys i vandværket. Tre år senere 
kommer der elektricitet i marketenderiet, og mejeriet, som leverer mælken, opstiller herefter et køleskab. 
 
Det er også på den tid, nemlig i 1950, at man finder ud af, at flaskegas vil være en fordel for medlemmerne. 
Foreningen undersøger derfor mulighederne for at søge lån til medlemmerne, så de kan få installeret 
flaskegasanlæg. 
 
Men tilbage til elektriciteten - i 1970 kommer det på tale, om man skal få indlagt el i haverne. Det oplyses, at 
det vil koste 1200 kr. pr. have, hvortil kommer kabel til hus samt måler. 
Mere bliver det ikke til i denne omgang. 10 år senere prøver man igen at få el indlagt. Men forslaget bliver 
nedstemt på generalforsamlingen med 61 stemmer imod og 30 for. Men det bliver ikke derved. Allerede i 
1982 tages sagen op på ny. Nogle medlemmer indsender forslag til generalforsamlingen. Der kommer megen 
polemik om forslaget. Nogen vil have det til urafstemning, hvilket bliver forkastet med et knebent flertal. 
Herefter stemmer man om installering af el ud fra et tilbud der lyder på 2700 kroner for tilslutning, hvortil 
kommer ca. 3900 for tilslutningerne i huset. Et stort flertal på 63 med lemmer stemmer nej, kun 28 ønsker el. 
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Lys over land – og vand, fortsat 
 
Mere bliver der så ikke ud af det. Men elektricitet kommer der nu alligevel i mange huse, idet flere og flere 
nu får installeret solcelle-anlæg. Det første blev installeret i 1989/90 til priser mellem 3.500 og 8.000 kroner. 
I dag er der vel omkring 25 solfangeranlæg i havekolonien. 
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De kære penge 
 
Er der noget der optager vi mennesker, er det pengene. Det er heller ikke anderledes for Skovlunden. Ofte er 
det jo også ganske sjovt at følge prisudviklingen, når man skuer tilbage i tiden. 
 
Især de første år var penge et problem for mange. Der er stor forståelse for de mindrebemidlede og de 
arbejdsløse. Nogle får tilskud fra foreningen, 10 kr. pr. medlem var det i 1939. 
 
På trods af den sociale holdning, og mulighederne for tilskud, er der alligevel flere af de første medlemmer 
der bliver sagt op, fordi de ikke kan - eller vil - betale kontingent. En enkelt gang, var det dog et medlem der 
havde et tilgodehavende hos foreningen. På generalforsamlingen i 1935 brokker han sig over, at have betalt 
28 øre for meget i haveleje, og får på stedet lovning om hurtig tilbagebetaling af beløbet. 
 
I alt væsentligt synes SKOVLUNDEN at have en god økonomi gennem alle årene, selvom der et par gange 
undervejs i den 60 årrige historie er optakt til likviditetsvanskeligheder og underskud. Især volder det mange 
økonomiske problemer med vandanlægget i slutningen af 70erne. 
 
Det starter ellers så godt, rent økonomisk, at Kredskassereren i 1936 brokker sig over, at SKOVLUNDEN har 
så mange penge. 
I 1936 fastsættes første gang en fast afgift for salg af haver: 10 kroner. Fire år senere vedtager man, at der 
skal udloddes to portioner á 10 kroner i flidspræmie til haver. 

 
4½ for en sommerfest 
Udgifter er der nok af i en havekoloni. Således får man i 1942 lavet 5 emaljeskilte til havegangene. De koster 
7,50 kr stykket. 
På samme tid vækker det blandt nogle medlemmer bestyrtelse, at bestyrelsen har brugt 200 kroner til køb af 
en havesprøjte uden at spørge på generalforsamlingen først. Man kan dog ikke på generalforsamlingen 
vedtage et forslag om, at begrænse bestyrelsens rådighed over pengene. Et forslag om at nyanskaffelser på 
over 100 kroner skal godkendes af generalforsamlingen bliver forkastet. 
 
I 1943 får vi at vide, at Carlsbergfondet har skænket 20.000 kroner til en kolonihavehøjskole for hjælpekon-
sulenter, og yderligere 10.000 kroner til en kolonihavefilm. 
 
I 1945 viser SKOVLUNDENs regnskab en balance med 6134,89 kr, og kassebeholdningen er på 3958,62 kr. I 
1986 er det helt andre tal, eftersom man budgetterer med udgifter på 254.000 kroner. 
 
Da der i 1946 forlanges 75 kroner om året for at passe skraldemøddingen, er det alligevel for meget. Det kan 
bestyrelsen ikke godkende. I 1964 er man lidt mere large, da man bevilger 600 kroner om året for denne 
pasning, men så skal manden også passe vandværket. I 1969 får vandmanden 300 kroner og pladsmanden 
1000 kroner. 
 
På den tid får man nu alligevel også noget for pengene. I 1954 får vi oplyst at medlemmerne skal betale 4,50 
kroner for at deltage i sommerfesten på Hotel Kragelund - men så er det også inklusive betjening. 
 
I 1960 sættes kontingentet til 30 kroner pr. have. De 8 kroner er kontingent, 12 kroner til vandafgift og 10 
kroner til sprøjtning, der de første mange år er en væsentlig udgift for medlemmerne. 
 
Kolonihaveforbundets feriekoloni i Virklund ved Silkeborg har 20 huse, som medlemmerne kan leje. Det 
koster i 1963 185 kroner om ugen i sæsonen. 
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Marketenderiet – koloniens omdrejningspunkt 
 
Er der noget, som har optaget sindene, er det marketenderiet og marketenderens virke. På godt og ondt. 
 
Fra starten af koloniens historie har der været en marketender. Men allerede efter det første år spores der 
problemer. Marketenderen, på den ene side, klager over, at han ikke får nok mælk fra mælkehandleren. Og 
medlemmerne, på den anden side er utilfredse med varepriserne. Det sidste prøver man at undgå ved at 
pålægge marketenderen, at priserne ikke må være højere end almindelige detailpriser. Men dette pålæg 
virker dog ikke godt nok. Problemet rejses på en generalforsamling i 1954. 
 
Det med mælken er en historie for sig. Mælken blev leveret af en mælkekusk. Men hurtigt blev der bøvl med 
dette. Måtte mælkemanden køre rundt i kolonien, og hvorfra skulle man have mælken: De forenede Mejerier 
eller Vesterbro? “De forende” fik leverancen, fordi de ville give 8% i rabat til foreningen. Det gik dog kun i 
et halvt år. Så brokkede medlemmerne sig herover. Det var diktatur, hvis bestyrelsen skulle bestemme, 
hvorfra mælken skulle komme. 
 
Årsomsætning: 4 folkevogne 
Det var ikke kun fra mælkesalget, Skovlunden fik indtægter. I 1935 besluttede man, at marketenderen skulle 
aflevere 4% af sin omsætning. Beløbet skulle så indgå i en fond til senere byggeri af et rigtigt marketenderi. 
Marketenderens årsomsætning bliver 4000 kroner, det giver 160 kroner til foreningen. Men det er 
marketenderen ikke indstillet på at betale. Det ender med, han møder op med et fad fyldt med ører som 
betaling – en betalingsform bestyrelsen dog afviser. 
 
Senere bliver der større problemer mellem de forskellige marketendere. Flere gange gennem årene sker det, 
at marketenderen enten bliver sagt op eller selv siger op, på grund af genvordigheder. I midten af 80erne, 
bliver der for eksempel en del postyr, fordi Skovlunden holder sin sommerfest i haveforeningen 
Norringholm. Det bliver marketenderen meget sur over, så sur, at bestyrelsen opsiger ham. Men inden det 
går så vidt, forliges parterne dog. 
 
Marketenderne har det heller ikke altid let. I 1930erne kniber det med mælkeleverancerne fra mælkemanden. 
Under krigen bliver varemanglen så slem, at man af den grund nedsætter marketenderens husleje. Det er 
også under krigen, der i marketenderiet opsættes en kogeovn til brænde - og det giver så problemer med 
røgplagen. 
 
I 1937 sættes marketenderlejen til 450 kroner om året for de første 10.000 kroners omsætning, og 1% af 
resten. Sidst i 50erne ændres afregningsformen, procentsatsen bortfalder, en fast afgift på 5 kroner pr have 
kommer i stedet. Den bliver i 1968 hævet til 8 kroner. 
 
De første år går salget godt. Omsætningen bliver på 17.000 kroner. Lånet, som skulle afvikles over 13 år, 
bliver betalt på 7 år. I 1959, da man søger et ny, absolut propert marketenderpar med god orden, lokker man i 
annoncen med en årsomsætning på 60.000-65.000 kroner. Det var dengang en Folkevogn kostede 13.000 
kroner, et kilo oksekød kunne fås for 10 kroner, og timelønnen til en faglært arbejder var på 6,50 kroner. 
 
Marketenderiet brænder 
Det første tilbud på bygning af et marketenderi kommer i 1936. Prisen lyder på knap 3000 kroner, men så er 
det også inklusive 150 kroner til søm og 50 kroner til et isskab. Byggeriet går i gang.  
 
Marketenderiet bliver udvidet flere gange med tiden. I 50erne består det af 2 butikker med kælder og 
lagerskur, samt 2 værelser og køkken. I 1968 sker der yderligere udvidelse, og der opføres bolig. 
Byggeomkostningerne bliver på 15.000 for marketenderiet og 17.000 kroner for boligen. I 1977 har der 
været reparationer for 14.000 på marketenderboligen. 
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Marketenderiet – koloniens omdrejningspunkt, fortsat 
 
Et forslag i 1979 om at lave et forsamlingshus i Skovlunden bliver ikke til noget. Kredsformanden oplyser, at 
kolonien ligger i fredskov. 
 
Så, i februar 1985 sker katastrofen: marketenderiet nedbrænder totalt. Et nyt skal bygges. Arkitekt Lene 
Caspersen udarbejder nogle tegninger, hvor der både er sal, garderobe, toilet og køkken. Det vil koste 
380.000 kroner. Men man har kun 334.000 kroner fra brandforsikringen. På generalforsamlingen i 1985 
pålægges bestyrelsen at bygge et marketenderi indenfor rammerne af forsikringssummen. 
 
Det bliver byggefirmaet Bent Jensen fra Silkeborg, der får totalentreprisen. Bygningen bliver på ca. 80 m2, 
og kommer til at koste hen ved 311.000 kr. med det hele. Færdiggørelsen går ikke helt efter planen. Men 
færdigt bliver det da. Der er rejsegilde den 16. maj 1985, det bliver taget i brug den 12. juli samme år. Men 
først i oktober året efter får man ibrugtagningsattesten. “Lille Marselisborg” er det blevet kaldt i folkemunde. 
 
 
 
 
TOMATENS navn kan føres tilbage til aztekernes “tumatl”, der betyder “opsvulmet frugt”.Da den kom til 
Frankrig, fik den navnet “pomme d’amour” (kærligheds æble), Man mente den var giftig og i stand til at 
berøve, den der spise den, fornuftens brug. 
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Og det skete i disse dage 
 
Danmarks indbyggertal er vokset til 5,1 millioner. Heraf tilhører de 264.000 indbyggere Århus kommune. 
Knap 6 procent af beskæftiget ved landbruget, 20 procent ved industri og håndværk og næsten 40 procent 
ved administration og liberale erhverv. Arbejdsløsheden tæller omkring 350.000 personer omregnet til 
helårsbeskæftigede. 
 
En faglært arbejder tjener omkring 105 kroner i timen, medens generaldirektøren for Post og Telegraf skal 
have mere end 600.000 kroner om året for sin indsats. 
 
Landets regent er den meget folkekære Dronning Margrethe II, som overtog tronen den 14. januar 1972. Hun 
blev i 1967 gift med Henri-Marie-Jean-André greve de Laborde de Monpezat, nu Prins Henrik af Danmark. 
Landets statsminister hedder Poul Nyrup Rasmussen. 
Danmarks omkring 711.000 folkepensionister får hver godt  4500 kroner i pension om måneden i 
gennemsnit. 
En flybillet Århus-København frem og tilbage koster omkring 1100 kroner, hvis man ikke benytter en af de 
mange rabatmuligheder der findes. 
 
I det hele taget er der ikke rigtige faste priser på varerne mere; nu er der vejledende priser, lavpriser, 
discountpriser og tilbudspriser. En arbejder skal i dag arbejde 28 minutter for at få råd til 1 kg kaffe, 22 
minutter for 1 kg smør, 4 minutter for 1 liter sødmælk og 44 minutter for 1 kg hakket oksekød. 

 
Verdenskrise og Lykkehjulet 
I foråret var det store emne om danskerne skulle sige ja til EF-Unionen, som man havde sagt nej tak til sidste 
år. Nu sagde vi ja tak, om end knebent, til en Maastricht-aftale i forbindelse med EF-afstemningen. Ellers 
snakkes der meget om de mange flygtninge og indvandrere, som kommer til landet fra krigs- og krisezoner 
rundt om i verden: fra et splittet Jugoslavien, fra Tyrkiet, fra Mellemøsten. Verdens befolkning følger også 
spændt udviklingen i det store land mod Øst, der engang var Sovjetunionen - det er nu splittet op i mange 
stater, med Rusland som den største. 
 
Den omsiggribende forurening vækker også bekymring, blandt de stadigt mere miljøbevidste danskere. Og 
de fleste kan følge godt med på de hen ved 20 udenlandske tv -kanaler som i dag kan åbenbare sig i de 
danske hjem. I Danmark har vi 2 tv -kanaler, hvor blandt andet "Lykkehjulet" optager mange mennesker alle 
ugens hverdage. Jørn Hjorting, hvis forældre har haft jord i SKOVLUNDEN, er stadig en populær radiomand 
i programmet "De ringer vi spiller" som nu er sendt i 25 år. 
 
Forfatteren Lise Nørgaard har netop udsendt sin anden erindringsbog "Og de sendte en dame". Hun er 
værdsat som medforfatter til tv-serien Matador, som blev sendt for nogle år siden. 
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SKOVLUNDEN fylder 60 år. 
 
Og det sker just nu, i året 1993, at haveforeningen SKOVLUNDEN den 20. november fejrer sit 60 års 
jubilæum. Det sker med pomp og pragt på Hotel Marselis der ligger ved indkørslen til Marselisborg-skovene, 
med smuk udsigt over Århus-bugten. Festen koster 450 kroner pr. kuvert - men medlemmerne skal kun 
betale 175 kroner pr. person. 
 
For disse penge serveres urtefarserede rødspættefileter, helstegt oksetyndsteg med sauce bordelaise, frossen 
valnøddetærte med jamaicarom. Der er underholdning ved foreningens medlemmer, og når dansen er slut 
ved 1 -tiden serveres der suppe med boller. 
 
Til festen er inviteret borgmester Thorkild Simonsen (som på grund af netop overstået kommunalvalg, har 
måttet takke nej), skovrider Peter Bruun Madsen, Århus-kredsens formand Finn Schriver (som har have i 
SKOVLUNDEN), samt marketender Ole Hansen - alle med fruer. Men først og fremmest bæres festen oppe 
af godt 100 deltagende medlemmer. 
 
 
Når man sådan skuer 60 år baglæns i SKOVLUNDENs historie, er der et utal af navne bag alle historierne. 
Hist og her har der i dette skrift været nævnt et navn, men langtfra alle er nævnt, selvom det ville have været 
berettiget. For eksempel ville det vel have været på sin plads at nævne alle de bestyrelsesmedlemmer, som 
gennem årene har gjort et stort stykke arbejde, for at få vores havekoloni til at fungere. Og de, som har passet 
vandværk og affaldsplads. Og de, der har givet en frivillig hånd til alt det arbejde som skulle laves. 
Problemet er bare, at hvis man nævner nogle navne, kan andre føle sig forbigået, fordi de ikke er blevet  
nævnt. Jeg vil derfor indskrænke mig til at nævne navnene på vore formænd – selvom øvrige bestyrelses-
medlemmer og (måske især) kassererne med samme ret kunne være nævnt. 
 
Formænd 1933-1993 
1933-1952 Johs. Thomsen 
1952-1953 G. Isaksen (konstitueret) 
1953-1955 J.P. Mathiasen 
1955-1961 F. Højer Petersen 
1961-1965 Harry Eriksen 
1965-1971 Helge Johansen 
1971-1976 Hans Chr. Meyer 
1976-1979 Agnes Søgård Hansen 
1979-1985 Knud Nielsen 
1985-1986 Søren Nielsen 
1986-1988 Kurt Boesen 
1988-         Frank Karlsen 
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Tillykke 
 
Mange af SKOVLUNDENs haver har fortjenstfuld fået præmier gennem årene. Nogle har aldrig fået, mens 
andre har fået mange gange. I 1954 beslutter man sig for, at der skal gå mindst 5 år fra man har fået en 
præmie til man kan få den næste gang. 
 
De første præmier 
De første præmier gik til haverne 19, 98 og 113. Det var i 1934. Og i 1935 fik haverne 28, 38 og 97. 
Hvad præmierne var de år, vides ikke. Men i 1943 var ærespræmien kongeligt porcelæn og elmetræsskåle. 
 
92 haver har fået præmie 
Her er de øvrige haver, som gennem 60 år har fået præmier. Dem med stjerne (*) efter har fået præmier indtil 
flere gange: 
2, 4*, 5*, 7, 9*, 10*, 11*, 12*, 14*, 15*, 18*, 19*, 20*, 21*, 22*, 23*, 27*, 28*, 29*, 31*, 33*, 35. 37*, 38*, 
41*, 42*, 43*, 45*, 48*, 50, 51*, 52*, 56*, 57, 58*, 60, 61*, 62, 65, 66*, 69*, 70*, 72*, 75*, 76*, 78, 79*, 
80*, 82*, 83, 85, 86, 87, 88, 90*, 93, 95, 97*, 98*, 99, 101*, 102*, 103*, 104, 105, 106, 107*, 109, 111*, 
112*, 113, 114, 115*, 116*, 118, 120*, 121*, 125*, 126*, 127*, 128, 129*, 130*, 131*, 132*, 135*, 136, 
140, 141*, 142, 143 
 
De flittigste præmiehaver 
De haver, der har fået flest præmier har været: 
have 11 årene 1943, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 
have 28 årene 1935, 1944, 1966, 1976, 1981, 1986, 
have 23 årene 1939, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986 
have 27 årene 1945, 1951, 1972, 1977, 1986, 1992 
have 33 årene 1955, 1962, 1967, 1973, 1981, 1985 
have 38 årene 1935, 1947, 1954, 1970, 1975, 1989 
have 45 årene 1958, 1963, 1973, 1979, 1988, 1993 
have 82 årene 1962, 1969, 1974, 1982, 1988, 1993 
have 121 årene 1940, 1951, 1959, 1967, 1971, 1982 
have 141 årene 1948, 1956, 1963, 1968, 1982, 1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sådan et arbejde bliver egentlig aldrig færdigt. Man må erklære det færdigt når man i forhold til tid 
og omstændigheder, har gjort hvad der var muligt. 
Goethe 
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Jubilæumsfestens program 
 
 
Hotel Marselis den 20. november kl. 17.00 
 
Aperitifts:  Martini Rose 
 
Ca. kl. 17.30 Menu: Dampede urtefarserede rødspættefileter med vilde ris og urtesauce. 
 
  Helstegt oksetyndsteg med friske grønsager, gulerodsmousse og 
  sauce bordelaise 
 
  Frossen valnøddetærte med jamaicarom 
 
 
Ca. kl. 21.00: Vi strækker benene – og flytter til et frisk ”røgfrit” lokale resten 
  af aftenen. 
 
  Kaffe m/småkager 
 
  Festudvalget underholder (se program på næste side) 
 
 
Ca. kl. 21.30  Der spilles op til dans. 
 
 
Kl. 01.00 natmad: Klar suppe med boller 
 
  Jubilæumsskrift udleveres  
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Festudvalget underholder 
 

Velkomst 
Musik og tekst: Frank Karlsen 

Guitar: Peter Gregersen – Keyboard: Frank Karlsen 
Birta – Morten – Gert – Peter – Frank 

*** 
 

Formandens ”tale” 
Tekst: Frank Karlsen 

Musik: Amerikansk folkemel. 
Frank Karlsen 

*** 
 

Skovlunden’s dansetrup 
Ide og koreografi: Karen Offersen 

Musik: J. Farrar 
Gitte – Helle – Karen 

*** 
 

Ej bo til leje 
Tekst: Frank Karlsen 

Musik: Jacob Haugaard 
Guitar: Peter Gregersen 
Birta – Morten Gert 

*** 
 

”De gamles Kro” 21.nov. 2018 
Tekst: Frank Karlsen 
Gert – Frank 

*** 
 

Afslutning 
Musik og tekst: Frank Karlsen 

Guitar: Peter Gregersen – Keyboard: Frank Karlsen 
Helle – Gert – Birta – Morten – Gitte - Karen 

 
 
Festudvalget den 20. november 1993: 
Helle Jociassen (90) – Karen Offersen (133) – Peter Gregersen (23) – Keld N. Jensen (86) - 
Frank Karlsen (133) 
ad hoc:  
Gert Reimann (90) – Birta Lejbølle og Morten Mygind (84) – Gitte Møller Madsen (23) 
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Underholdningens sangtekster 
 
Formandens ”tale” 
Tekst: Frank Karlsen. 
Mel. Puff the Magic dragon. 
 
Skovlunden fylder jo tres - ja tiden går 
en fredfyldt plet er vores sted ved Marselisborg 
Nu vil jeg synge en lille sang fordi, 
at jeg ej holdt et tale om - vor havekoloni 
 
I nitten-treogtred' ve - som bekendt, 
det første spadestik man tog, og jorden den blev vendt, 
fra en lille kornmark, med stor energi, 
til det vi fejre her i da' - vor havekoloni 
 
Det fra før i tiden, det har vi gemt, 
et jubilæumsskrift blev til, om alt hvad der er hændt, 
alt om gamle dage står hvis deri, 
for Kurt har skrevet meget om - vor havekoloni. 
 
Det jeg bedst husker, er nok fra i år, 
en marketender fik vi jo - bare det nu går, 
gas og petroleum - måske et vaskeri, 
så mere rent der bliver i - vor havekoloni 
 
Tohundred'-tyve volt - ej vi fik, 
nogle har nu fundet på, en ganske smart teknik, 
solstråler oplader et batteri, 
(så) om natten soler vi os i - vor havekoloni. 
 
Love og regler - overholdes skal, 
nogle trækker fluer til - i et tusindtal. 
W-C'er uden vand - en parodi, 
al lortet det beholdes i - vor havekoloni. 
 
Her vil jeg slutte denne præstation, 
det er på tide at I får - en anelse motion, 
alle sig rejser når sangen er forbi, 
et Leve og et Hurra for - vor havekoloni. 
 
 
Fortsættes næste side
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Ej bo til leje.... 
Tekst: Frank Karlsen 
Mel. Vi bor til leje - på Hawaii 
 
 
Ej bo til leje - på Hawaii 
nej haven er jo vores eje, 
men Århuskredsen's havepolitik 
det er jo den rene komik. 
:/: For de lar' bar' Finn Schriver selv bestemme :/: (vi er i 
klemme) 
:/: Åh, Åh, Åh -Åh :/: 
 
Se vurdering - det er sagen, 
når man ej ka' klare dagen, 
men prisen på vor "smukke" havehus 
det er tit en ganske klam fidus. 
:/: For vi lar' bare Bent og Knud bestemme :/: (vi er i 
klemme) 
:/: ÅH, ÅH, Åh -Åh :/: 
 
Der ska' plantes - der ska' så'es 
og græsset det ska' slå'es, 
før "ordensmagten" skal på vandretur, 
for at se om det vi laver dur. 
:/: For vi la'r bare udvalget bestemme :/: (vi er i klemme) 
:/: ÅH, ÅH, Åh -Åh :/: 
 
Er der problemer - ka' man klage, 
men på helt bestemte dage, 
en lørdag mellem elleve og tolv, 
samme sted som man køber alkohol. 
:/: For vi la'r bar' bestyrelsen bestemme :/: (vi er i klemme) 
:/: ÅH, ÅH, Åh -Åh :/: 
 
Men på trods af - alle kvaler, 
er der mange ting der taler, 
for at vi i vores havekoloni, 
har et sted hvor man føler sig fri. 
:/: Så vi ber' bare guderne om godt vejr :/: 
:/: JA, JA, JA-HA :/: 
 
 
 


	Jubilæumsskrift 1993 (60 år)
	Formanden har ordet
	Om jubilæumsskriftet
	Og det skete i de dage
	Kaffe, kongerøgelse og lynnedslag
	Fra Zoologisk have til havekoloni

	Rundt om i foreningen
	Sundt for modne mennesker
	823 æbletræer
	Tyvene – og de andre
	Forbindelse til omverdenen
	Fra Sønderjylland til Irak

	Hvor er det festlig
	Dirigentklokke til foreningen

	Ingen regel uden undtagelse
	Biler og havelåger

	Varierende dyreliv
	Sangfugle, ja tak

	Kolonisternes gøren og laden
	Kværulanter ingen adgang
	Børnene larmer

	Lys over land – og vand
	Vandet løber løbsk
	Hvis lygterne tændes

	De kære penge
	4½ for en sommerfest

	Marketenderiet – koloniens omdrejningspunkt
	Årsomsætning: 4 folkevogne
	Marketenderiet brænder

	Og det skete i disse dage
	Verdenskrise og Lykkehjulet

	SKOVLUNDEN fylder 60 år.
	Formænd 1933-1993
	Tillykke

	Jubilæumsfestens program
	Festudvalget underholder
	Underholdningens sangtekster
	Formandens ”tale”
	Ej bo til leje....



