1

Sorø Kolonihaveforening
1911-2011

2

Tak til Egholt Fondet
for økonomisk støtte
til udgivelse af skriftet.
Tak til Lokalhistorisk Arkiv for Sorø og Omegn,
Historiegruppen i Sorø
samt Dagbladet/Sjællandske Sorø redaktion
for hjælp med billeder og arkivalier.

Sorø Kolonihaveforening 1911-2011
Tekst og lay-out: Jan Preisler
Trykt i 500 eksemplarer
Tryk: Special-Trykkeriet Viborg A/S
Sat med Times New Roman
ISBN 978-87-982975-0-5
3

Onsdag den 25. August
Som tidligere meddelt er Tegningen til de ny Kolonihaver mellem Søgade og Trautnersvej gaaet meget livligt.
Nu er der af ca. 60 Mennesker tegnet 3. Tdr. Land. Tegningen vil imidlertid blive sluttet i en nær Fremtid, hvorefter der til Universitets-Kvæsturen vil indgaa Andragende
om at maatte udlægge Jorden til Kolonihaver, hvad der
forhaabentlig ikke bliver noget i Vejen for. Muligvis gaar
Sagen allerede i Orden i Efteraaret, saa de, der har meldt
sig som Havelejere, endnu i Aar kan naa at gøre de forberedende Arbejder til Havernes Anlæg og Dyrkning.

Lørdag den 5. August 1911
Tirsdag den 8. August
Begæret efter at faa Part i de paatænkte nye Kolonihaver bag Søndergade er saa livligt, at der allerede er tegnet 1½ Td. Land af de 2 Tdr. Land, der agtes udlagt til
Øjemedet. De, der ønsker at faa Del i Jorden, gør derfor
klogest i snarest muligt at meddele det til Arrestforvarer
Andersen, da de ellers udsætter sig for at komme bag efter.
Der vil blive 2 Adgange til Haverne, den ene fra
Søgade langs de nye Tennisbaner, den anden fra
Trautnersvej ad en Gangsti, der vil blive anlagt bag Arkitekt Hansens Have.
Da der er flere, som har næret Betænkeligheder
ved at leje Jord, da de mente, den var ødelagt fra
Imprægneringsanstaltens Tid, skal vi oplyse, at den Jord,
der udlægges til Kolonihaver, ingen Sinde har været benyttet af den gamle Imprægneringsanstalt og følgelig heller
ingen Skade har lidt.

Fredag den 11. August
Efter hvad der meddeles os, er der nu tegnet 2½ Td.
Land til de nye Kolonihaver, d.v.s. ½ Td. Land mere end
der krævedes for at gennemføre Sagen. Imidlertid bliver
man foreløbig ved med at modtage Tegning paa Andele i
Kolonihaven, saa længe der haves Jord til Raadighed.
Det bør bemærkes, at det er Godsforvalter
Ostenfeld, som har taget Initiativet til Anlæg af disse nye
Kolonihaver paa Akademiets Jord, og at han vil søge
udvirket Tilladelse hos Kvæsturen til, at den nævnte Jord
maa bruges i dette Øjemed, en Tilladelse, som sikkert bliver givet.

4

Onsdag den 24. Oktober
Lejemaalet med Akademiet om Kolonihaverne er nu
faasaavidt i Orden, at Lejerne kan tage Arealet i Besiddelse. De nærmere Regler for Lejeafgiften er dog ikke
endnu endelig fastsatte af Ministeriet, men vil antagelig
blive som af Lejerne tilbudt. Udstykningen tager i Dag sin
begyndelse, og Parcellerne fordeles herefter ved Lodtrækning.

Tirsdag den 5. December
De ny Kolonihaver mellem Søgade og Trautnersvej
har nu næsten alle undergaaet „1.Behandling“, d.v.s. de
forskellige Parceller er enten blevet gravet eller pløjet, ligesom der allerede er plantet en Del Træer og Buske. I
Fritiden kan man se mange af Lejerne ivrigt optaget af at
behandle deres Jordstykke, saa det kan være bekvemt til
Dyrkning, naar Foraaret kommer.
Efterspørgslen efter Haver har været saa stor, at
flere end de 73, der har faaet Haver, har ønsket at faa et
Jordstykke, og det er derfor ikke udelukket, at der bliver
taget endnu et Stykke ind til Kolonihaver af den tilbageværende Mark ned mod Søen.
Resten af Marken, ca. 7 Tdr. Land, vil saa blive
lejet ud som sædvanlig, hvis ikke der, hvad der er Udsigt
til, kommer en anden Ordning i Stand. I sin Tid nedsatte
Sorø Byraad et Udvalg med det Formaal at skaffe Landboforeningen en Dyrskueplads. Spørgsmålet om en ny
Dyrskueplads maa nemlig løftes før eller senere, da det er
et Tidsspørgsmaal, hvor længe man endnu kan faa overladt Akademihaven til dette Brug. Som man vil vide er der
jo bevilget Midler til Omlægning af Akademihavens vestlige del, og naar disse Arbejder en Gang er udført, og det
varer vel kun et Par Aar, saa vil Haven ikke længere egne
sig til afholdelse af Dyrskuer.

Torsdag den 1. Februar 1912
Fra Kultusministeriet er der i Dag til Sorø Akademis
Godskontor indløbet Tilladelse til, at Akademiets Jord bag
Søndergade udlægges til Kolonihaver.
Lejemaalet er uopsigeligt fra begge Sider i 5 Aar,
dog kan Akademiet hvis noget Extraordinært skulde indtræffe, opsige Lejemaalet inden udløb af dette Tidsrum.
Akademiet paatager sig Vandindlæget i Haverne.

Fredag den 2. februar
Som kortelig meddelt i Gaar er der kommen Tilladelse fra Kultusministeriet til at udlægge Jorden mellem
Søgade og Trautnersvej til Kolonihaver. Af de nærmere
Betingelser skal anføres:
Lejen udgør 140 Kr. pr Td.Ld., i det første Aar dog
kun 100 Kr. + Skatter og Afgifter af Arealet samt af Vandforbruget. Lejerne vedligeholder Ledningerne og andrager aarlig 120 kr. af Anlægssummen for disse, der udgør
ca. 1500 Kr. Lejen betales inden Udgangen af hvert Aars
December Maaned, første Gang dog ved Lejemaalets Indtrædelse. Akademiet indlægger Vand og opfører et Nødtørftshus.
Akademiet vil blandt Lejerne vælge et Repræsentantskab paa 3 Medlemmer, som hæfter solidarisk for Lejen og afslutter den endelige Kontrakt med Akademiet.
Afgiften af en Have paa 600 Kv.Alen vil blive 9
Kr. aarlig. Oprindelig havde man tænkt sig, det kun vilde
blive 7 Kr., men forhaabentlig vil ingen af de ca. 75 Lejere
af den Grund trække sig tilbage. I Virkeligheden er det en
billig Leje, og Haverne vil let kunne give fuld Valuta for
Pengene. Lejen i Kolonihaverne ved Holbergsvej vilde for
samme Areal blive 9 Kroner 60 Øre.
Efter hvad vi erfarer, vil Lejerne i en nær Fremtid
blive indkaldt til et Møde om Sagen.

Tirsdag den 20. Februar
De nye Kolonihaver ved Sorø.
Til Mødet i Hotel „Klubben“ Lørdag Aften om de
nye Kolonihaver mellem Trautnersvej og Søgade havde
der indfundet sig 35-40 Lejere.
Arrestforvarer Andersen bød Velkommen og gav
en kort Redegørelse for, hvordan Sagerne stod m.H.t. de
ny Haver, og oplæste derefter de Betingelser, Akademiet
stillede for Udleje af Jorden.
Efter at Handelsagent Ørnbjerg var valgt til Ordstyrer, udspandt der sig et længere Ordskifte om forskellige Ting vedrørende Haverne. Forhandlingen drejede sig
navnlig om Vandindlæget.
Former Flindt mente, Lejerne billigere selv kunne
ordne Vandindlæget. Foreslog, at man skulde tage 2 Alen
fra Vejene og lægge ind til Haverne. Derved vilde hvert
Stykke blive 12 Kv.Alen større.
Former Chr. Jensen gjorde opmærksom på, at
Anlæget af Vandledningerne blev gratis. Skulde Lejerne

selv tage sig af Anlæget til Vandforsyningen, vilde det blive
lige saa dyrt som at svare Rente af Anlægssummen.
Former Flindt fandt, at der ikke var Grund til store
Anstrængelser m.H.t. Vandindlæget, da Akademiet kunde
opsige Lejen med et halvt Aars Varsel. Mest simpelt og
billigt kunde det gøres ved at føre en Ledning ind fra
Trautnersvej ad hver af de 2 Veje, der gaar gennem Haverne. Ledningerne behøvede ikke at komme ret langt i
Jorden, da de ikke skulde bruges om Vinteren.
Smedemester Friis: Der maa kun lægges én Stikledning ind fra Trautnersvej, og fra denne maa Vandet fordeles. Skal der være 2 Ledninger, skal der ogsaa være 2
Vandmaalere. Ledningerne hør lægges et Spadestik nede
i Jorden. Troede, det vilde være billigst at faa Vandet fra
Vandværket.
Arrestforvarer Andersen oplyste, at det højeste,
Vandindlæget kunde komme til at koste, var 1200 Kr.; men
det kunde ogsaa blive en Del billigere.
Værthusholder R. Andreasen foreslog, at Indlæget
af Vandledningerne skulde udbydes til Licitation.
Arrestforvarer Andersen: Selv om Anlæget kun
kommer til at koste 800 Kr., bliver Lejen ikke mere end 50
Øre billigere for hver Have.
Former Jensen spurgte, om man havde nogen Garanti for, at der altid kunde faas Vand fra Værket. Det ville
jo ikke være rart, om man i den tørreste Tid stod og intet
Vand kunde faa, lige som sidste Sommer. Han vilde foreslaa,
at man anskaffede en Pumpe, der kunde drives ved Elektricitet og tage vandet fra Søen.
Arrestforvarer Andersen: Det samme Forslag er
stillet af Dir. Andersen paa Vandværket. Det vilde imidlertid blive ligesaa dyrt; men saa opnaaede man ogsaa, at
man fik bedre Vand og fik det filtreret.
Malermester Hansen: Lægger vi selv Vandet ind,
skal vi laane og forrente Pengene dertil.
Former Flindt var stemt for, at Akademiet skulde
besørge og betale Indlæget., enten man tog Vandet det
ene eller det andet Sted.
Snedkermester Haslund foreslog Nedsættelse af
et Udvalg, der kunde forhandle videre om Sagen. Det vilde
blive det billigste, at Akademiet bekostede Indlæget, og at
Lejerne forrentede det.
Forretningsbestyrer Vejstrup udkastede den Tanke,
at Byrådet skulde indtræde som Mellemled mellem Akademiet og Lejerne, saaledes at det blev Byraadet, der fik
Koncessionen, og at Lejerne saa havde Byraadet at henholde sig til. Han havde privat talt med nogle af Byraadets
Medlemmer om Sagen, og de havde stillet sig velvilligt til
Tanken.
Former Flindt var ikke stemt for at gaa den Vej.
Fik Byraadet med Sagen at gøre, vilde det let blive dyrere,
end hvis Lejerne dannede en Forening og valgte en Styrelse, f.Ex. paa 5 Medlemmer til at varetage deres Interesser.
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Veistrup: Det er slet ikke saa rart at være selv
tredie eller femte Mand i en saadan Bestyrelse, da det
bliver dem, der skal indestaa for Lejens Betaling. Rejste
nogle af Lejerne bort, kom Repræsentanterne til at betale
for dem.
Flindt var sikker paa, at der ingen Haver kom til at
staa ledige. Rejste en Lejer bort kom der nok en anden i
Stedet.
Murer D. Hansen fandt, det var lige strængt nok,
at Akademiet kunde sige Lejerne op med et halvt Aars
Varsel.
Arrestforvarer Andersen: Der maa tages saa meget i Leje, at man kan faa en lille Reservefond, f.Ex. paa
100 Kr., saa man deraf kan betale Lejen af de Haver, der
mulig bliver ledige. Ellers vil det ikke blive til at skaffe de 3
Repræsentanter, som Akademiet forlanger. Taleren havde
lavet et lille Overslag over Indtægter og Udgifter, hvorefter Indtægten vilde blive 887 Kr. og Udgiften 785 Kr.
Murer Poulsen spurgte, hvem der skulde sætte
Hegn ved den vestlige Side af Haverne.
Vejstrup havde hørt, at Byraadet vilde leje det nederste Stykke af Jorden, saa kunde man maaske faa Byen
til at sætte Hegnet.
Under Forsamlingens enstemmige Tilslutning rettede Taleren derefter en Tak til Arrestforvarer Andersen
for det store Arbejde, han havde gjort for Sagen. Ligeledes takkede han Godsforvalter Ostenfeld for den Interesse,
han havde udvist for de ny Kolonihaver.
Efterat der endnu var vexlet en Del korte Bemærkninger om forskellige Spørgsmaal, foreslog Vejstrup, at der
skulde vælges en Bestyrelse paa 7 Medlemmer. Hvis Akademiet imidlertid udpegede 3 Repræsentanter, som ikke
fandtes mellem disse 7, skulde de 3, der havde faaet de
færreste Stemmer, gaa ud, og de 3, Akademiet havde valgt,
indtræde i deres Sted.
Dette Forslag vedtoges, og man skred til Afstemning. Valgt blev: Arrestforvarer Andersen (ved Akklamation), Former Flindt 30 St., Agent Ørnberg 29, Ølkusk Jens
Nielsen 27, Murer Poulsen 26, Smedemester Vald. Friis
26 og Arkitekt Hansen 20 St.
Forslaget om at tage 2 Alen fra Vejen og lægge ind
til haverne blev forkastet.
De Mødte underskrev derpaa Lejekontrakten og
drøftede forøvrigt i endnu et par Timer forskellige
Spørgsmaal vedrørende Haverne.

Onsdag den 17. April
I de nye Kolonihaver er Foraarsarbejderne i fuld Gang.
Der er i disse Dages fine Vejr sat al Kraft ind paa at
berede Jorden til Saaning og Plantning, og en Del af Haverne er allerede baade tilsaaede og beplantede.
Naar Haverne bliver færdige alle sammen vil de
blive en Pryd for Kvarteret mellem Søgade og Trautnersvej.
M.H.t. Havernes Vandforsyning har man ændret
den tidligere Plan, der gik ud paa at tage Vandet fra Søen
og pumpe det op ved elektrisk Drivkraft. Da denne Plans
Gennemførelse har vist sig at blive altfor kostbar, er det
nu under Overvejelse i stedet for at grave 4 Brønde i Havens to Hovedgange, 53 Alen fra Gangenes Begyndelse.
Fra Pumperne vil der blive lagt en Rørledning, 35 Alen
længere op ad Gangene, saa ingen af Lejerne faar mere
end 35 Alen at gaa efter Vand.

K.E.

Onsdag den 28. februar
Bestyrelsen for Kolonihaverne mellem Søgade og
Trautnersvej har vedtaget at indhegne hele Pladsen med
et 2 Alen højt Staaltraadshegn. Udgifterne hertil vil senere blive paalignet Lejerne.
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Arrestforvarer E.W.Andersen i kolonihaven.
Bemærk den hvide sommerkasket.
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Kig i de gamle protokoller
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Målerkontrollør Hans Oluf Johansen fik en kolonihave i Havekolonien på Trautnersvej, da denne blev anlagt. - Hans
Oluf Johansen var i mange år medlem af havekoloniens bestyrelse samt en årrække formand. Personerne på billedet er bagest fra venstre: Ingeborg Johansen - født Larsen, Jacob Larsen, støbemester - med hvid hat,
med hvid kjole Else Rasmussen - søster til Marie. Forrest fra venstre: Marie Larsen - født Rasmussen, Fru Rasmussen –
moder til Else og Marie, Oluf Johansen - gift med Ingeborg. På skødet Ane Lise - datter til Oluf og Ingeborg. (ca. 1922)
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Forhandlingsprotokoller for tidsrummet fra forenings
etablering og indtil 1935 er desværre gået tabt. I december 1935 påbegyndes i ny protokol. De følgende mange
sider bygger på udskrift fra de bevarede protokoller. Det
har været hensigten med denne udskrift, at redegøre for
betydningsfulde hændelser i foreningens historie. På mange
bestyrelsesmøder er der brugt tid på gennemgang af haverne med efterfølgende påtaler til lejere, som ikke holdt
havestykkerne i god stand. En del lejere er på den baggrund blevet smidt ud af kolonihaverne. På en del generalforsamlinger er store spørgsmål blevet behandlet, hvilket
fremgår af udskriften, mens man på ganske mange
generalforsamlinger blot har fulgt dagsordenen m.h.t. beretning, valg og fastsættelse af haveleje.
Det er mit håb, at de udvalgte afsnit tegner et nuanceret billede af udviklingen gennem årene.

sen paatalte at der blev plantet Grantræer og lignende i
Kolonihaverne og mente at de ikke hørte hjemme der. Det
blev overladt til Bestyrelsen at have Opmærksomheden
henvendt herpaa. Vald. Stuhr udtalte at der ikke skulde
ske nogen Revolution men Omordningen skulde gaa ganske langsomt.

Torsdag den 8. Juni 1937 havde Bestyrelsen inviteret Pressens Repræsentanter til at bese Kolonihaverne.
Følgende indlæg var efterfølgende at læse i Socialdemokraten.

På generalforsamlingen 1935 vedtoges nye love. Her
genvalgtes til livsvarige Bestyrelsesmedlemmer Arrestforvarer Andersen og Murermester V. Poulsen. Nyvalgt blev
Træhandler Vald. Nielsen. Til den øvrige Bestyrelse valgtes Arbejdsm. Martin Pedersen, Arbejdsm.
J.P.Christiansen, Havearb. Vald. Stuhr og Havearb. Chr.
Rasmussen. Suppleanter til Bestyrelsen blev Målerkontrollør O. Johansen og Kbm. Viggo Sørensen.
Folmer Jensen talte om at Ruderne var slaaet ind i et
Lysthus der laa op til Akademiets Losseplads. Murermester V. Poulsen talte om at faa en Ordning med Akademiet om denne Plads. Chr. Rasmussen henstillede til Bestyrelsen at der blev indledt en Forhandling med Akademiet om denne Plads, flere sluttede sig hertil. Charles Ol-

Sorø Kolonihaveanlæg
Sommeren har for Alvor holdt sit Indtog her i Danmark. I de sidste Dage har Solen straalet fra tidlig Morgen
til Aften. Tiden er dermed inde, hvor Folk i stort Tal drager
til Skov og Strand eller til Kolonihaverne, der netop nu har
deres store Tid. Der er myldrende travlt alle Vegne i Haver og paa Gange, og det er en smuk Oplevelse i disse
Dage at vandre gennem Kolonihaverne, hvor alt er frodigt
og skønt.
Vi havde i Aftes efter Indbydelse af Kolonihaveforeningens Bestyrelse Lejlighed til at tage Haverne ved
Akademihaven og Sorø Sø i Øjesyn. De betegnes ikke
med Urette for et af de smukkest beliggende Kolonihaveanlæg her i Landet.

På bestyrelsesmøde den 8. oktober 1936 „meddelte
Formanden at han ønskede at trække sig tilbage paa Grund
af Alder. Efter flere Forsøg paa at faa Andersen til at
fortsætte tog man det til Efterretning…“

Der findes i alt 210 Haver, hvoraf de 75 blev anlagt
for 26 Aar siden paa Initiativ af Arrestforvarer Andersen,
der trofast gennem disse mange Aar sammen med Murermester Poulsen har arbejdet med Sagen. I de senere
Aar er der tillige kommet andre og yngre Kræfter til, som
ogsaa omfatter Kolonihavesagen med stor Interesse.
Hele Arealet, der er paa 10 Tdr. Land, er lejet af
Sorø Akademi, og Haverne er gennemgaaende paa 600
Kv.-Alen. Den aarlige Leje andrager for Foreningen 140
Kr. pr. Tdl. Land plus de forskellige Afgifter – i alt ca.
1900 Kr. for hele Arealet.
Medlemmerne betaler 2 Øre pr. Kv.-Alen om
Aaret, men saa til Gengæld gruser Foreningen Gangene,
lader Hækkene klippe to Gange om Aaret og vedligeholder
Laagerne, ligesom man har ladet opsætte to Vandposter
på hver af Gangene.
Der er kun een Skavank ved Kolonihaverne, nemlig Akademiets Losseplads, der hurtigst muligt burde fjernes, og man kunde saa f.Eks. paa dette Sted indrette en
Lejeplads til Børnene.
Hvad Haverne angaar, er de saa godt som alle holdt
i en særdeles smuk Stand. Og det er kun glædeligt, at der
er saa mange interesserede Kolonihavefolk her i vor lille
By, som Tilfældet er.
Kolonihavemanden misunder ikke dem., der drager langt ud. Hans Verden er den lille Have med Lysthuset, Blomsterne og den grønne Hæk. Her finder han Aftenfred og Søndagshvile, selvom Hvilen ofte bestaar i ekstra
Arbejde med at gøre Jorden føjelig og givtig. For ham er
dette i sig selv et Arbejde, der bringer Fred og Glæde.
Det maa derfor haabes, at Foreningen i mange Aar
kan beholde det lejede Areal til Gavn og Glæde for vore
mange Kolonihavefolk.
Søndag den 11. juli 1937 – udflugt til Korsør (Kolonihaverne) – mere end 30 havde tilmeldt sig.

Målerkontrollør Oluf Johansens kolonihave. Personerne
fra venstre: Fru Petersen, Herluf Johansen - den ældste søn,
med sløjfe Annelise - datter af Johansen, tvillingerne Keld
og Leif Johansen, Marie Larsen - børnenes mormoder,
Ingeborg Johansen født Larsen

Generalforsamling Torsdag den 24. Marts 1938 paa
Hotel Frk. D VII.
Henning Jensen henstillede til Medlemmerne at de
bortviste uvedkommende Børn fra Haverne. Det blev henstillet til Formanden at tale med Overlæreren om Børnene.
Fra foråret 1939 til foråret 1949 er redaktør Regnar-Petersen foreningens sekretær, og han fører protokollen med sin karakteristiske håndskrift.
Generalforsamling 11. April 1939 paa Hotel „Fr
VII“ -Laager og W.C. kunne trænge til maling. Muligvis
vil det blive nødvendigt med et lille Ekstrakontingent til
dækning af disse Udgifter.
2. Juli 1939 – sommerudflugt til Kalundborg
Kolonihaveforening – 30 deltagere.
6. Juli 1939 - Bestyrelsen inspicerede Haverne –
en halv snes haveejere i restance – det kan blive nødvendigt at fratage dem haverne og give dem til andre.
Tirsdag den 9. April holdtes Bestyrelsesmøde hos
Næstformanden.
Man vedtog dato for årets generalforsamling samt
enkelte andre praktiske foranstaltninger.
5. Juli 1940 – Bestyrelsen inspicerede Haverne.
Der var en del påtaler samt nogle, som var i restance med
havelejen. Envidere drøftede man Foranstaltninger til at
hindre Børns Trafik gennem Kolonihaverne, hvor de bl.a.
ødelægger Laagerne.
27. Oktober 1940 – En Del af Bestyrelsen foretog
en Besigtigelse af Fotograf-Jorden ved Gl. Sølyst, da
Byraadet havde tilbudt Kolonihaveforeningen Jorden til Leje
til Kolonihaver.
30. Oktober – Bestyrelsen havde Møde, hvor
Johansen og Stuhr var fraværende.
Formanden gav her meddelelse om, at Sorø Byraad
havde tænkt at oprette Kolonihaver, saaledes at disse kom
ind under Sorø Kolonihaveforening, der saa skulde leje
Fotograf-Jorden. Formanden oplyste, at han, Næstformanden og Kbmd. Sørensen havde gaaet Grunden igennem,
og han anbefalede, at man lejer Jorden og udstykker den i
Kolonihaver paa 750-900 Kvadrat Alen, saaledes at der i
alt bliver 60 Haver.
Det vedtoges at tilbyde Byen at leje Jorden paa
mindst 15-20 Aar, men Jorden pløjes og Udstykkes af
Kommunen, der har betinget sig at lægge Veje igennem
Arealet. Kommunen betaler Skat og Vandafgift, mens
Kolonihaveforeningen yder en aarlig Leje af ikke over 100
Kr. pr. Td. Land. Og saaledes at Gaderne trækkes fra
Arealet. Tillige maatte kræves Pladsen ryddet og Rækværk bragt i Orden samt Indgang fra Esbern Snaresvej.
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9. November 1940 – Bestyrelsen holdt Møde hvor
Formanden oplyste, at Udvalget for Byens Jorder havde
meddelt ham, at man ikke vilde leje Fotograf-Jorden ud
paa 20 Aar, da Byen mente at kunne faa den udstykket
inden Tids Udløb, men den tilbød i Stedet for, at man kunne
leje den til Sachmann udlejede Jord ved Fægangen og stødende op til den Gamle Imprægneringsanstalts Jord.
Forretningsudvalget og Sørensen havde set paa
Jorden og derefter haft en Forhandling med Udvalget og
Borgmesteren, der havde lovet, at man kunne faa denne
Jord paa 20 Aar uopsigeligt og for en Leje af 200 Kr. idet
der er ca. 2 Tdr. Land, men Byen vilde ingen Forpligtigelse have angaaende Vandafgift og Udstykning af Haverne.
Det henstilledes til Formanden at undersøge hvilke
Udgifter, der vil løbe paa ved Indlæg af Vand og Havernes
Udstykning.

omkostningerne, og Lejen af de enkelte Haver fastsættes
til 2 Øre pr. Kvadrat Alen. Endvidere vedtoges det at henstille til Byraadet, at Vandafgiften til Kolonihaven fastsættes til 15 Øre pr. Kbm. Endvidere besluttede man, at
Kolonihaveejere, der har Haver i den gamle Kolonihave,
foreløbig ogsaa kan faa Have paa det nye Areal.
Man henstillede til Byraadet snarest at fremsende
udkast til Kontrakt.
Den 25. November modtog man følgende Udkast
til Kontrakt
Undertegnede Sorø Byraad paa Sorø Købstadskommunes Vegne bortlejer herved til Sorø Kolonihaveforening den Jordlod af Matr. Nr. …, som hidtil har været
udlejet til. Gaardejer Sachmann, og som er beliggende Øst
for den tidligere Imprægneringsanstalt mellem denne og
den langs Østsiden af Jordeloden førende vej mod
Fægangen.
Vilkaarene er følgende:

Murermester Vilh. Poulsen, formand 1936-1953

Den 19. November 1940 – Bestyrelsen holdt
Møde. Formanden oplyste, at der paa Sachmanns Jord vil
kunne blive 44-48 Kolonihaver a ca. 600 Kvadrat Alen,
det vil koste 700 Kr. at indlægge Vand, saaledes at der
anvendes 1½“ galvaniserede Rør og opstilles 4 Vandstandere, en paa hver Hovedgang. De 4 Hovedveje skal
være saa brede, at man kan køre med en Trækvogn paa
dem. Bygger man 2 Retirader, vil de koste 135 Kr. pr Stk
+ Spande. Beplantning af Hæk med Ligustrum vil koste
45 Øre pr. løbende Meter, i alt kan regnes med 650 løbende Meter, saaledes at Udgiften vil blive 300 Kr. Skal
der graves Brønde vil det koste 600 Kr. Man har Tilsagn
fra Sorø Bank om at man kunde laane det nødvendige
Beløb mod Bestyrelsens Kaution.
Efter indgaaende drøftelser vedtoges det at slutte
Lejemaal om Jorden paa 20 Aar, at indlægge Vand med 4
Haner, at lade bygge 2 W.C.´er og at lade foretage
Opmaaling og Udstykning af Arealet. Det vedtoges ligeledes at optage et Laan paa 1000 Kr. til. Dækning af Start-
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I.
Lejemaalet begynder den 1ste November 1940 og
vedvarer, indtil det fra én af Siderne inden en 1ste Oktober opsiges til Ophør den følgende 1ste November.
Dog kan Kommunen ikke opsige Lejemaalet før til
den 1ste November 1960, medmindre Arealet skal anvendes til Byggegrunde og Veje, idet Kommunen da kan opsige Lejemaalet til en hvilken som helst 1. November.
2.
Den aarlige Leje udgør 200 Kr., skriver TO HUNDREDE KRONER, der betales halvaarsvis forud hver
1.Maj og 1.November, første Gang ved Kontraktens Underskrift for Halvaaret til 1.maj 1941.
3.
Jorden maa kun benyttes til Kolonihaver og fremlejes til dette Brug.
4.
Skulde Lejeren i væsentlig Grad misligeholde sine
Forpligtigelser, navnlig udebliver med Lejeafgiften over
Forfaldstid, kan Kommunen straks hæve Lejemaalet.
5.
Omkostningerne ved Kontraktens Oprettelse og
Stempling betales af Parterne hver med Halvdelen.
Sorø, den. 25. 11. 1940.
Bestyrelsen holdt samme Aften Møde og da Kontrakten ikke opfyldte de Løfter, samme Formand for Udvalget for Byens Jorder som Borgmesteren havde givet,
og da man havde Indtryk af, at Bestyrelsen nærmest blev
holdt for Nar og at dens Bestræbelser for at skabe yderligere og tiltrængt Kolonihave Jord under ordnede Forhold
var omsonst, og Forhandlinger med Udvalg eller Borgmester ikke vilde føre til noget, besluttede man at afvise Sagen og tilstille Udvalget følgende Svar:

Sorø Byraads Udvalg for faste Ejendomme, Sorø
Udvalgets Udkast til Kontrakt angaaende Leje af
Jordelod til Kolonihaver har Bestyrelsen for Sorø
Kolonihaveforening modtaget og gennemgaaet. Vi har
herved konstateret, at Udvalget ikke- saaledes saavel
Borgmesteren som Udvalgets Formand under de første
mundtlige Forhandlinger gav Løfte om – kan gaa med til
betingelsesløst at udleje Arealet paa 20 Aar. Da dette var
en forudsætning for Lejemaalets Indgaaelse, er Grundlaget dermed bortfaldet, og jeg tilbagesender derfor hermed
det modtagne Kontraktudkast, idet jeg bemærker, at Bestyrelsen for Kolonihaveforeningen betragter Spørgsmaalet
om en udvidelse af Foreningens Virkeomraade med nye
Kolonihaver som bortfaldet.
P.B.V.
Formand
1. December 1940 - Andespil på „Klubben“. Deltagelsen var saa stor, at man reddede et lille Overskud,
men der kunde godt have været flere.
2. Marts 1941 - Beskæringskursus i Kolonihaverne.
Regnen silede ned og under Tøbrud fossede Vandet som
Bække gennem Haverne. En halv Snees Medlemmer trodsede dog Besværlighederne og Vejret og overværede Demonstrationen i Beskæring af Frugttræer, som blev foretaget af Pakhusarbejder Jens Larsen, Korsør. Deltagerne
var sikkert glade for Demonstrationen.
Generalforsamlingen 23. marts 1941 – Bestyrelsen redegjorde for de strandede forhandlingere med kommunen om leje af jord til nye kolonihaver Det vedtages enstemmigt at gaa ind i Kolonihaveforbundet fra 1. Juli at regne.
16. Juli 1941 – Bestyrelsen foretog en Gennemgang af Haverne, som gennemgaaende var velholdte. Der
var dog en del Haver som fik Paatale om Ting, som skulle
ordnes.
Det vedtoges at lade Formanden repræsentere ved
Kolonihaveforeningens Møde i Ringsted og at søge arrangeret en Sommerudflugt midt i August til Korsør og
Mathiasens Plantage samt at arbejde hen til en
Efteraarsudstilling.
20. Juli 1941 foretog Kolonihaveforbundets Konsulent A. Dalskov en Bedømmelse af Haverne. Resultatet blev følgende:
Diplom af 1. Kl med Præmie: Vald. Hansen
Diplom af 2. Kl. med Præmie: J.P.Christiansen, L.
Quist, Murer Nielsen og Lauritz Petersen.
16. September 1941 – Bestyrelsesmøde. Det vedtoges at søge Sommerudflugten til Korsør gennemført paa
Søndag, hvis Vejret tillader det.
Det vedtoges at holde Efteraarsudstilling den 4 og

5 Oktober med Tombola: 200 Lodsedler af 50 Øre. Hovedgevinster: Cykel, Spisestel, Henkogningskedel og 12
Henkogningsglas.
Det vedtoges at rette Henvendelse til Gartner Christensen, Møllevej, og Fru Lundgaard, Ankerhus, om at
foretage Bedømmelsen paa Udstillingen, at rette Henstilling til de Handlende om at skænke Gaver til Udstillingens
Tombola. Det vedtoges at opslaa i Skabene angaaende
Indmeldelse til Udstillingen, der skal ske senest 26 ds. til
Vald. Nielsen.
Omtale af udstillingen i Sorø Amtstidende:
Sorø Kolonihaveforening aabnede i Eftermiddag
paa Hotel „Postgaarden“ sin Produktudstilling, der er blevet til en overordentlig smuk og fyldig Udstilling, og det er
blevet en Udstilling, som ikke bærer det første Forsøgs
Præg, men som fuldt ud er Kolonihaveforeningens Dyrkere værdig.
I Formiddag havde vi Lejlighed til at tage Udstillingen i Øjesyn, og under denne Rundgang havde vi Lejlighed til at glæde os over de mange smukke Havesager, der
avles i Sorø Kolonihaver, og som man sikkert ikke ser bedre
andre Steder, og tillige at konstatere, at Frugtavlen i Sorø
Kolonihaver er kommet godt med.
De godt 40 Udstillere fylder med deres Produkter
de lange Borde, der er stillet op langs den store Sals Langsider. Her er alt i alt de mest pragtfulde Eksemplarer af
Havesager og dejlig Frugt, og selv i en Kolonihave er der
Plads til Vindruer og Krydderurter og Tobaksplanter vinder ogsaa Indpas her. Midt i Salen er der et stort Bord,
hvor der ogsaa er arrangeret Produktudstillinger, en enkelt
Kolonihaveejer har en imponerende Frugtudstilling her, og
dygtige Husmødre viser, hvorledes de opbevarer Havens
Produkter gennem Henkogning, og der er mange Blomster. Fra Tønner Jørgens Frugtplantage er her tillige uden
for Konkurrence en større Frugtudstilling med mange forskellige Sorter. I Salens ene Hjørne er en Udstilling af
Haveredskaber og forskelligt andet fra Isenkræmmer
Meyer, midt for en stor, smuk Blomsterudstilling fra Gartner Jacobsen, og i det andet Hjørne er arrangeret Udstilling af Æblemost fra Pedersborg Mosteri.
Lige ved Indgangen til Salen er den store, værdifulde Tombola, hvis gode Gevinster sikkert vil indbringe
Liv i Omsætningen. I den lille Sal er der Skydebod, Kastebold og anden Underholdning, tillige kan man paa Udstillingen faa sig et Glas Æblemost. Kl. 16. aabnedes Udstillingen. Efter at Formanden, Murerm. Vilh. Poulsen, havde
budt Velkommen, udtalte Borgmester Jul. Frandsen sin
Glæde over den smukke Udstilling og fremhævede den
store Betydning, Kolonihavebevægelsen havde, specielt for
Sorø By. Denne Udstilling er et første Forsøg, men han
kunde love Foreningen Støtte fra Kommunens Side ved
fremtidige Udstillinger, ligesom han ogsaa kunde love, at
Kommunalbestyrelsen altid vilde være lydhør over for
Ønsket om eventuel udvidelse af Kolonihaveomraadet. Idet
han ønskede, at Kolonihaveforeningen maatte faa Glæde
af Udstillingen, erklærede han denne for aabnet.
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25. Marts 1942 – Bestyrelsesmøde holdtes paa Hotel „Fr VII“
Det vedtoges paany at iondsende Andragende til Sorø
Byraad om Forhandling snarest angaaende egnet Jord til
Kolonihaver.
Generalforsamling 30. Marts 1942 på Hotel „Fr
VII“ - Formanden aflagde Beretning og omtalte herunder
Forhandlingen med Byraadet om at erhverve Kolonihavejord, hvilket endnu ikke var blevet til noget. Han refererede i denne Forbindelse en Skrivelse fra Byraadet og
oplyste, at man paany havde rettet Henvendelse til
Byraadet om Forhandling angaaende Kolonihavejord. Man
maa undre sig over, at vi ikke kan faa Jord, naar Kommunen har nok af den.
Produktudstillingen gav et pænt Overskud, og vi skulde
gerne herigennem faa Penge til at indlægge Vand i Haverne.
30. Juni 1942 – Efter Indbydelse af Sorø Byraads
Udvalg for faste Ejendomme mødte Vilh. Poulsen, Viggo
Sørensen og Regnar Petersen til Forhandling med Udvalget angaaende Jord til nye Kolonihaver. Mødested:
Fægangen.
Udvalget tilbød for et Tidsrum af 20 Aar at udleje
et Areal ved Fægangen i Nærheden af Skoven (udlejet til
Krebshusgaarden). Arealet er 8½ Tdr. Land, hvortil eventuelt kan faas yderligere 1 Td. Land. Der forlanges 3 Øre
pr m2. Kommunen betaler Skatten, dog kun indtil 40 Kr pr
Td. Land. (I Øjeblikket andrager Skatten 32 Kr pr Td.
Land)
Anlæg af Vand, Veje og Indhegning maa Kolonihaverne selv afholde. Lejemaalet kan blive gældende fra 1.
September, saaledes at Lejen dog først beregnes fra 1.
April 1943.
19. og 20. September holdtes igen Produktudstilling
paa Postgaarden.
Her nogle udpluk af avisomtalen:
Kolonihavefolkene har atter i Aar skabt en stor og
seværdig Udstilling, som fortjener at blive set af mange.
Det er bemærkelsesværdigt, at Kolonihavefolkene trods
den vanskelige Sommer har kunnet avle saa meget og godt
i deres Haver Da vi i Formiddag aflagde et Besøg paa
Udstillingen, var travle Hænder endnu beskæftiget med at
lægge sidste Hanne paa Blomsterarrangementet, og Dommerne: Fru Julie Lundgaard, Ankerhus, og Gartner Christiansen, Sorø Landsogn, var begyndt at bedømme de udstillede Produkter. Der er om muligt mere Skønhed over
denne Udstilling end over den i Fjord, idet man i endnu
højere Grad har ladet Blomsterne indgaa som et virkningsfuldt Led i Arrangementet, og de pynter fortræffeligt op
mellem de mange gode og smukke Havesager.
Da Da Murerm. Vilh. Poulsen Lørdag Eftermiddag havde budt velkommen, holdt Statskonsulent Dalskov
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Åbningstalen. Han udtalte bl.a. at han havde bemærket, at
der i Sorø er en interesseret Kreds af Kolonihavedyrkere,
som arbejder med stor Flid og Interesse, og han forstod
derfor godt, at der var Ønsker om at udvide Kolonihavearealet med et betydeligt Areal, saaledes at man i Sorø
kunde komme op paa godt 300 Haver. Det vil være et
prisværdigt Resultat, at naa i Sorø, og jeg forstaar, at der i
Spidsen for Kolonihavebevægelsen her staar en Kreds af
stærkt interesserede Mænd. Efter nogle Bemærkninger om
Udstillingen sluttede Statskonsulenten med at erklære
Udstillingen for aaben og med at udbringe et Leve for
Kolonihavebevægelsen i Sorø.
19. September 1942 holdtes Bestyrelsesmøde med
Statskonsulent Dalskov , der anbefalede Aunbøg som Hegn
om de nye Kolonihaver. Det er bedst og billigst og holder
ikke Utøj til. Tillige drøftedes Hæk af Naur, Tjørn eller
Ligustrum. Man drøftede Spørgsmålet om Tilskud fra
Kolonihaveforbundet til de nye Kolonihaver.
9. Oktober 1942 – Bestyrelsesmøde.
Det vedtoges at indbyde til bunden Tegning af de nye
Kolonihaver efter den oprindelige Plan og til en Pris af 3
Øre pr Kvadrat Alen.
13. November 1942 holdtes Sammenkomst paa Hotel „Postgaarden“. Der var kun mødt ca 35 Deltagere.
Formanden foretog Uddeling af Præmier fra Bedømmelsen af Kolonihave-Bedømmelsen og fra
Kolonihaveudstillingen, omtalte de nye Kolonihaver, der
paatænkes, og rettede Tak til Dem, der har skænket
Premier. Endvidere blev der talt af Murer Sørensen,
Maalerkontrollør Oluf Johansen og Kbmd. Viggo Sørensen.
Der sluttedes med Dans.
Bestyrelsen holdt møde og vedtog efter at indbydelse til Tegning af de nye Kolonihaver var sluttet, saaledes
at haverne var overtegnet, at indvarsle til Stiftende Generalforsamling i den ny Kolonihaveforening.
Fredag den 27. November 1942 holdtes efter Indbydelse af Sorø Kolonihaves Bestyrelse Generalforsamling, hvortil Kolonihavelejerne i Kolonien ved Fægangen
var indbudt. Formanden redegjorde for Bestyrelsens Arbejde siden 1940 paa at skaffe mere Kolonihavejord, og
hvilket Resultat, man nu var naaet med ved Sorø Kommune og oplæste det modtagne Kontraktudkast, det vedtoges at indgaa paa Lejener. Et af Bestyrelsen fremsat
Udkast til Love vedtoges med forskellige Ændringer,
saaledes slettedes en Bestemmelse om, at 3 Bestyrelsesmedlemmer skulde være medlemmer af Sorø Kolonihaveforenings Bestyrelse og udenfor Valg – man vilde ikke
have „Kongevalgte“. (22 st. for og 37 imod).
Murerm. Poulsen, der blev foreslået til Bestyrelsen,
ønskede ikke Valg. Man valgte saa sin egen Bestyrelse
for Fægangskolonien og sagde Tak til Kolonihaveforeningens Bestyrelse for dens „forberedende Arbejde“.

Søndag den 11. Juli 1943 holdtes Bestyrelsesmøde
i Haverne, hvor man gennemgik de udtagne Haver. De fik
ikke Lov til at blive udtagne til Bedømmelse.
Formanden meddelte, at der var kommet Klage
over, at Kolonihaveejere havde lagt Affald ved Søren. Det
vedtoges at leje en Vogn for at faa det fjernet. Der skal
opstilles Skilt ved Søen, hvis der fortsættes med at henkaste Affald der.

Formanden meddelte, at Carl Christiansen var
væltet med Cyklen i Kolonihaverne, da han var paa Vej
for at klippe Hæk, og at han havde brækket sit ene Ben.
Det vedtoges ikke at afkorte i hans Løn samt at antage
Chr. Christiansen til at klippe færdig.
Man besaa 2 Haver, der var i en elendig Forfatning
– i alt Fald den ene vil blive taget til Efteraaret, og man
drøftede at tage en Del af den anden ind til Losseplads og
leje den øvrige Del ud mod Opsyn med Lossepladsen.
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Ole Lotz fortæller: Lars Olsen boede i Østergade 4 med sin store familie. Tre af hans drenge dominerede dansk og
europæisk rosport i tredverne. Det blev til europamesterskaber og en sølvmedalje ved olympiaden i Berlin i 1936. To af
døtrene var barnepiger i mit hjem. Musse passede mig da jeg var 3-4 år. Når hun skulle køre en tur med mig i barnevognen,
trillede hun den i stedet hjem til Østergade og snakkede med sin Mor. Der fik vi masser af de jordbær, som Lars Olsen dyrkede
i sin kolonihave. Og fru Olsen har altid for mig været „min Mor i Østergade“.
Det andet billede – ham med kasketten - er også af en mand, der hed Olsen. Jeg mener, at han blev kaldt kaptajn Olsen. Han
havde sin kolonihave helt nede ved søen lige ud for den kommunale badeanstalt. Han og fru Olsen var samtidigt
opsynsmænd i åbningstiden på badeanstalten. Fru Olsen passede billetkontoret, men jeg husker, at Olsen mest gik rundt og
skældte os børn ud. Men Olsens job var også, at tømme lokumsspandene. Det sagdes, at Olsens havde de største og frodigste
rabarber i hele kolonien!

Bestyrelsen holdt Møde den 3. September 1943.
Det vedtoges under Hensyn til Undtagelsestilstanden at aflyse Kolonihaveudstillingen, der var bestemt til den 18. og 19. September. Derimod vedtog man
at begynde Salget af Lodsedler, saaledes at Bortlodningen
kan finde Sted som først bestemt.
Den 16. og 17. September 1944 holdtes Produktudstilling paa Hotel „Klubben“. Der var stort Besøg begge
Dage. I avisen kunne man læse: Lørdag Eftermiddag bød
Formanden for Sorø Kolonihaveforening Vilh. Poulsen
velkommen, hvorefter Statskonsulent Laur. Nielsen omtalte Kolonihaveforbundets Udvikling og fremhævede foruden den økonomiske Side ved Kolonihavebevægelsen tillige den, at Folk henter Sundhed og Styrke i Haverne. Der
er arbejdet godt i Sorø, og en stor Del af Æren tilkommer
Murerm. Poulsen samt Bestyrelserne i de to Foreninger.
Kolonihaver burde være et fast Led i Byplanen.
Mandag den 12. Marts 1945 holdtes Generalforsamling paa Hotel „Kong Frederik“.
Formanden Vilh. Poulsen bød velkommen hvorefter Murearbejdsm. Chr Rasmussen valgtes til Dirigent.
Formanden mindedes afd. Arrestforvarer Andersen som Medstifter af Kolonien. Vi skylder ham Tak. Ære
være med hans Minde. (Tilslutning).
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De mange følgende år beskriver protokolreferaterne det nære samarbejde man har med
Fægangskolonien om bl.a. produktudstillinger, andespil, filmforevisning, havebedømmelser og fælles udflugter.
Lørdag den 12 Marts 1949.
Fælles Sammenkomst paa „Klubben“. 150 Deltagere.
Den lokale Revy gjorde Lykke. Den fornøjelige Aften sluttede med Bal.
Lørdag d. 23/9 afholdt bestyrelsen møde i haverne,
hvor haverne blev gået igennem. 22 medlemmer fik meddelelse om at bringe have og hæk i orden. Samtidig vedtoges det at bager Nielsen skal have lossepladsen (den nedlagte) gratis i 5 år mod at rense og føre den tilbage i brugelig stand igen.
Avisomtale mandag den 23. juli 1951
Vellykket Udflugt i Kolonihaveforeningen
Sorø Kolonihaveforening holdt i Gaar en meget vellykket Udflugt med Deltagelse af ca. 180 Mennesker. Man
startede fra Alléen i Sorø og kørte over Lynge, Kongskilde, langs Tjustrup Sø, gennem Vindstrup, Tadse,
Gunderslevholm, Skelby, Holløse og Ladby til Herlufsholm,
hvor man spiste Frokost. Senere saa man Herlufsholm
Kostskole, hvor man blev vist rundt.

Videre gik Turen til Næstved og Karrebæksminde,
hvor man nød det fine Vejr ved Stranden. Flere af Turens
Deltagere benyttede Lejligheden til at tage sig et forfriskende Bad.
Fra Karrebæksminde kørte man til Menstrup Kro,
hvor man skulde spise Aftensmad. Her bød Kredsformanden, Fyrbøder Laurits Petersen, Slagelse, velkommen, og
endvidere blev der talt af Peter Jensen, Sorø og Murermester Poulsen, Sorø.
Da man havde spist, dansede man et Par Timer, og
den hyggelige Aften tilbragtes i selskabeligt Samvær. Hjemturen foregik over Sandved og Fuglebjerg.
Bestyrelsesmøde den 10.4.53
Der forelaa Skrivelse fra Akademiets Kurator hvori
man opsiger Lejemaalet af Haverne med udgangen af
September Maaned i Aar, da man ønsker at forhøje Lejen. Det vedtoges at henlægge den til senere drøftelse.
Bestyrelsesmøde den 24.6
Der forelaa Skrivelse fra Forbundet hvori man oplyser at man har udbedt sig en Forhandling med Kurator
angaaende Opsigelsen af Kolonihaverne. Til at deltage i
Forhandlingerne valgtes Murermester Poulsen og Formanden (Oluf Johansen)
Bestyrelsesmøde den 30. Juni 1953
Haverne gennemgikkes, det vedtoges at anmode et
par Havelejere om at faa deres Hæk klippet. Det vedtoges at købe en ny Havesaks. Murermester Poulsen og
Formanden oplyste at de havde været til Forhandling hos
Kurator. Der var ikke opnaaet noget endeligt Resultat.
Forbundet arbejder videre med Sagen
.
Bestyrelsesmøde den 25.9.1953
Der forelå skrivelse fra Kurator. Man vil nu fra de
tidligere forlangte 8 Øre gaa ned til 6 Øre forhøjelse pr
m2. Det vedtoges at sende Formanden og Murermester
Poulsen til ny Forhandling.
Ekstraordinær Generalforsamling den 6.10.53.
Formanden redegjorde for resultatet af forhandling
med Kurator og Bestyrelsen fik Forsamlingens tilslutning
til at skrive ny Kontrakt.
29.5.56.
Afholdt Bestyrelsesmøde i haven. Formanden bød
velkommen. Det vedtoges at købe et kar til en af pumperne. Man drøftede Akademiets planer om at anlægge
sportsplads på havens areal. Det vedtoges at søge at få et
møde med byrådet desangående.
Generalforsamling den 28.3.1957.
Formanden redegjorde for situationen angående opsigelsen af haverne. Lejemålet er sagt op til 1. oktober
1958.
Dirigenten udbad sig medlemmernes mening om dette

spørgsmål. Flere medlemmer havde ordet og beklagede
meget, at vi nu skal af med haverne. Formanden svarede
de forskellige på deres spørgsmål og ytrede ønske om at
foreningen, da vi nu skal have nye haver, helst vil have
permanente haver.
Under eventuelt henstillede formanden at man, når
lejemålet udløber, hver især rydder sin have for alt, både
hæk, buske og træer.
7.8.57
Bestyrelsesmøde i haven. Konsulentbesøg. Det vedtoges at sende en ansøgning til byrådet om jord til nye
haver til afløsning af haverne ved søen. Det vedtoges at
bede statskonsulenten og en mand fra forbundet være til
stede ved forhandling med byrådet.
25.8.57
Efter indbydelse af Sorø Byråd var forretningsudvalget til møde på kæmnerkontoret med udvalget for faste
ejendomme, men borgmesteren som formand. Man ønskede oplysninger om hvor stort areal, man ønskede. Borgmesteren oplyste, at foreningen vil blive anvist jord på
Apotekergårdens mark. Formanden Oluf Johansen redegjorde for foreningens ønsker om ca. 10 Td. Land og udtalte, at vi skal regne med ca. 150 haver à 1000 alen.
12.9.57
Møde på Kong Frederik.
Statskonsulent Laurits Nielsen og forbundets forretningsfører Dyring var til stede. Formanden bød velkommen og informerede de to herrer om foreningens planer
og de ønsker man ville stille overfor byrådet, man enedes
om at opstille foreningens ønsker i 3 punkter
I. Lejemålets varighed 25 år.
II. Pris 4 øre pr. kvadratmeter
III. Kommunens garanti for et etableringslån på ca.
20000 kr.
Derefter mødtes man med byrådets repræsentanter
på Apotekergårdens mark, beså arealet, drøftede anlægog udstykning. Det vedtoges at kommunen lader alrealet
måle op for egen regning samt at afholde udgifterne ved
en tilkørselsvej. Mødet fortsattes på kommunekontoret,
hvor formanden Oluf Johansen fremsatte de af udvalget
aftalte tilbud, fra kommunens side havde man intet at indvende mod et lejemål på 25 år, dog forbeholdt man sig ret
til at disponere over en række grunde af en dybde på ca.
40 m langs den påtænkte vej hvis der skulle blive brug for
dem. Angående pris oplyste borgmesteren, at for at kommunen kunne få sine udgifter bare nogenlunde dækkede
og da godsejer Stenberg desuden forlangte 6000 kr for at
afbryde forpagtningen af jorden 3 år før tiden, måtte man
forlange 8 øre pr. kvadratmeter. Efter nogen diskussion
tilbød man at give 6 øre pr. kvadratmeter, desuden oplyste
formanden at det var foreningens agt at undersøge mulighederne for anlæg af vandværk med vand fra Tuel sø.
Efter et separat møde oplyste borgmesteren, at man ville
gå med til en pris af 6 øre pr. kvadratmeter, men pristals-
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reguleret med et interval af en halv øre, og man frarådede
på grund af sundhedsfare at lave vandværk med vand fra
Tuel sø. Statskonsulent Laurits Nielsen tilbød så snart der
forelå et kort efter den nye opmåling at udarbejde en skitse
til udstykningen.
27.9.57
Ekstraordinær generalforsamling på Hotel Axelhus.
En række spørgsmål vedr. de nye haver blev drøftet.
Dirigenten sluttede generalforsamlingen med ønske om at
„vi må få en god Koloni derude“.
8.10.57
Møde i Klubben.
Fra Statskonsulenten forelå en tegning med forslag
til udstykning af nye haver. Der forelå et eksemplar af
lejekontrakt som Formanden læste op. Man fandt intet at
bemærke men ønskede at drøfte den med Forbundet.
12.10.57
Efter at haverne er udstykket, foretoges uddeling af
nye haver. 25 haver blev antaget. Der er i alt 60 haver, da
man kun har udstykket ca. halvdelen af arealet.
20.10 57
Bestyrelsen havde bedt Ingeniør Hamerik vise vand
på den nye kolonihave. Ingeniøren gennemsøgte arealet
med sin pilekvist og fandt en vandåre i den østlige side af
dette og man skal nu tage stilling til hele vandspørgsmålet.
26.10.57
Bestyrelsesmøde i de nye haver.
Nielsen, Midtsjællands Planteskole, var tilstede for at
give tilbud på hækplanter. Der skal bruges 500 stk tjørn og
5000 ligustrumplanter. Nielsen tilbød at levere tjørn for
150 kr. og ligustrum for 250 kr pr. 1000 planter og tilbød at
plante hæk for 60 kr. pr. 1000 planter. Efter nogen overvejelse vedtoges det at modtage dette tilbud. Desuden var
Vand- og Gasmester Brinck tilstede for at orientere sig
angående tilbud på indlæggelse af vand i haverne.
20.3.1958
Forretningsudvalget til møde på kæmnerkontoret med
byrådets udvalg. Statskonsulent Lauritz Nielsen var til
stede. Borgmesteren bød velkommen og indledte forhandlingerne.
Formanden Oluf Johansen redegjorde for foreningens
ønsker med hensyn til kontrakten, og man stillede sig fra
byrådets side velvilligt overfor disse spørgsmål og efter
nogen forhandling blev de alle bevilliget, dog ønsker man
fra kommunens side at man fra haveforeningens side forsøger selv at låne penge i Banken, med den samlede bestyrelse som garant i lighed med det man gjorde da
Fægangskolonien blev startet.
Man enedes om at kommunen lejer det ikke udstykkede areal ud på et tidsrum af 5 år, med et års opsigelse til
udgangen af det 5te år.
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24.3.1959
Ekstraordinær generalforsamling.
Formanden forelagde forslag til nye love. Foreningen ledes af 7 bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen vælger formand og 2 bestyrelsesmedlemmer skiftevis
med kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan
finde sted. Lovændringen blev enstemmigt vedtaget. Disse
lovændringer gælder kun de nye haver.

Fællesmøde den 15. oktober 1983 med
Fægangens kolonihave.
Den nye nabo. Sorø Fjerkræforening er blevet vores
nye naboer. Denne forening har underskrevet en lejekontrakt på 25 år med Sorø Kommune.
Præmier til såkaldte prydhaver: Som det er nu, er det
kun haver m/både køkken/prydhave, der kan komme i
betratning ved præmiegivning. Er dette rimeligt?

9.8.1961
Tilrettelæggelse af foreningens 50 års jubilæum.
Man enedes om en spisning på Hotel Kong Fr., lørdag den 7.10.61 hvortil medlemmer med damer indbydes.
Spisning kl. 18 hvor der serveres koldt bord til en pris af 10
kr. pr. kuvert inklusiv 2 genstande.
Tilmelding senest 24.9.61 til bestyrelsen.
Tegningen er bindende.
Formanden for forbundet samt konsulent Lauritz Nielsen indbydes.
Borgmester Carlsen og frue samt kredsformanden
Svend Jensen blev ligeledes indbudt.

Bestyrelsesmøde 3. marts 1984
En ny kontrakt med Sorø Kommune ang. en forlængelse af lejen fra april 1986 – april 2011 blev gennemlæst
og diskuteret.
Bestyrelsen var enige om, at den var af en sådan
udformning, at den godt kunne skrives under.
Vil blive forelagt den kommende generalforsamling.

Generalforsamling 21.3.1962
Formanden omtalte kort ordningen vedrørende vandforsyningen.
Arne Jensen konstaterede at gangene var meget dårlige at færdes på. Frederik Hansen oplyste, at hans have
stod under vand. Marius Jøgensen henstillede til bestyrelsen at man fik den ledige jord afhændet, således at foreningen ingen udgift havde med renholdelse.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med en tak
til murermester Poulsen for den tid han havde deltaget i
foreningens arbejde.
70 års fødselsdag – den 2. oktober 1981
Pedersborg Forsamlingshus var rammen om foreningens fødselsdag. En række havefolk var fremmødt fra
byens 2 kolonihaveforeninger.
Som repr. for de off. Myndigheder var fremmødt borgmester Trøjaborg, Sorø
Flere havefolk havde i aftenens løb ordet:
Foreningens formand Poul Sørensen, Formand for
Fægangskolonien Villy Enkebølle, Borgmester Ib
Trøjaborg.
Borgmesteren var i sin tale meget positiv hvad angår
forlængelse af lejen.
I anledning af den runde fødselsdag modtog foreningen flere gaver, bl.a.
Fra byen Sorø – 700 kr. - fra Kredsen – 500 kr. – fra
Fægangskolonien – 500 kr. fra tømrer Rasmussen – 200
kr.
Sparekassen „Bikuben“ betalte kaffen.
Sammen med afholdelse af den runde fødselsdag var
der præmieuddeling til de medlemmer, der havde fortjent
en sådan.
Fægangskolonien afholdte ligeledes deres præmieuddeling denne aften.

Generalforsamling 6. april 1984.
Indkomne forslag: Præmie til såkaldte „prydhaver“.
Blev vedtaget.
Generalforsamling 19. april 1985
Indkomne forslag: Udmeldelse af forbundet pr. 1. juli
1986. Blev vedtaget. 30 stemmer for – ingen imod.
Havefest den 2. august 1986 som samtidig markerede foreningens 75-års jubilæum.
Til festen var inviteret borgmesteren med frue. Borgmesteren overbragte i dagens anledning en check på 1000
kr. Fægangskolonien gav 300 kr. i gave. Vi siger mange tak!
Samtidig havde vores formand Poul Jørgen Sørensen 25 års jubilæum. Han blev hyldet og fik overrakt en
gave.
Festen blev igen i år en stor succes.
Københavnertur den 18. november 1989
Vejret var skønt. Der deltog 26 medlemmer fra vores forening og Fægangskolonien i en fælles tur til Københavns Botaniske Have med besøg om aftenen i „ — Selskabelige Teaterklub“.
Turen foregik med bus fra Sorø. Undervejs passerede vi bl.a. Langelinje, Amalienborg, Christianshavn samt
gjorde et lille ophold i Dragør. Jørgen Petersen var under
hele turen kyndig guide og fortæller. Alle var enige om, at
dagen var forløbet meget vellykket.
16. november 1991
Denne dag blev generalforsamlingen om formiddagen
afholdt i „Stillevang“s selskabslokaler.
Kl. 13 var der indbudt til 80-års jubilæumsfest, hvor de
tilmeldte fejrede foreningens 80-års jubilæum. Der var ca. 40
tilmeldte. Endvidere deltog borgmester Ivan Hansen med frue.
Der var til lejligheden rettet an med Ta´selv bord med
øl, vin og vand. Under festen var der taler fra formanden og
borgmesteren og fællessang. Senere blev der spillet op til
dans.
Sent på aftenen sluttede en vellykket fest.
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Et liv med kolonihave

Sommerfest 1981

Noget jeg tydeligt husker fra min tidlige barndom er
familiebesøgene i min mosters og onkels kolonihave i Horsens. De voksne slappede af ved kaffebordet, vi børn legede – her var rart at være.
Mange år senere fik jeg selv en kolonihave. Jeg var
dengang ansat på Sorø postkontor. En dag faldt jeg i snak
med en kunde, Chr. Rasmussen, som indleverede en stak
postkort med håndskrevne indkaldelser til generalforsamling i Sorø Kolonihaveforening. Chr. Rasmussen, der var
foreningens kasserer, forklarede mig lidt om havernes beliggenhed m.m., det lød interessant, min kone var med på
ideen – og et par dage senere havde vi overtaget en af de
ledige haver!
Vi befandt os fint derude og fik hurtigt gode havevenner. Jeg husker især Marius Hansen, som dukkede op
en dag for at byde os nye lejere velkommen. Marius var
ansat som gartner på Sorø Akademi, næsten hver dag efter fyraften cyklede han ud og pylrede om sin kolonihave,
jeg og andre fik mange gode haveråd af ham. Marius var
altid i godt humør, elskede børn – han blev legeonkel for
vores 2 små drenge.
Efter et par års forløb blev vores nuværende have 59
til salg, huset var ikke bygget færdig, jeg overtog det den
6. august 1969 for materialeprisen. Marius hjalp mig med
at færdigbygge huset, anlægge haven og udvælge træer og
buske, beplantningen er til dels fra hans egen have – det
meste står der endnu! På plænen placerede vi en gynge til
børnene, den er senere udskiftet og bruges nu flittigt, når
vi har besøg af børnebørnene.
På generalforsamlingen i 1970 påtog jeg mig hvervet
som revisor, 2 år senere blev jeg valgt ind i bestyrelsen
og fra 1974 – 1992 varetog jeg kassererposten. Senere
har jeg igen i en årrække været foreningens revisor.
Bestyrelsesmøderne indledtes som regel med en rundgang i haverne, hvorunder der blev uddelt såvel ris som
ros. Bagefter drøftede vi de øvrige programpunkter. Til
slut var der ofte stemning for et spil whist!
Jeg ser tilbage på bestyrelsesarbejdet som en meget
spændende periode.
Marius og jeg opfandt en årlig tradition: vores
„kartoffelfest“, en lille sammenkomst med nye kartofler,
bidesild og snaps som det centrale. Den af os, der først
kunne prale af nye kartofler det år (det var altid Marius)
kogte kartoflerne, den anden tilberedte bidesilden, snapsen var vi fælles om. Vores familier deltog selvfølgelig i
dette herlige måltid og så vidt jeg husker inviterede vi også
vore havevenner med.
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Festteltet er rejst

Festudvalget lørdag den 1. august 1987 – det år hvor teltet blæste ned, så man i sidste øjeblik måtte flytte festen til Vedde
Forsamlingshus.
Personer fra venste mod højre: Hans Sørensen, Bruno Christensen, Leif Simmonsen, Flemming Knudsen (Fægangskolonien)
Poul Jørgen Sørensen, Bent Andersen (Fægangskolonien) Anne Grethe, Jacob Eriksen, Jørgen Pedersen, Villy Enkebølle
Musik ved Dickelmand
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En anden tradition, jeg har lyst til at omtale, er vores
årlige kolonihavefest.
På initiativ af Jørgen Pedersen, der dengang som nu
residerer i have 13, skulle medlemmerne samles til fest en
gang om året, en lørdag aften. Til formålet blev der indgået aftale med koloniens nabo, dengang LK-NES, om lån
af et asfaltområde bag fabrikkens lagerbygning. Her blev
festteltet opstillet.
Den første havefest fandt sted i 1976, festteltet var
af beskeden størrelse, bygget op af forhåndenværende
lægter samt presenninger, som vi lejede på Trælasten. Fra
1978 deltog „Fægangs-kolonien“ i havefesten, teltet blev i
den anledning udvidet betydeligt. Vi var 8 personer i festudvalget, som havde nok at tage vare på i tiden op til festen: tegne annoncer til programmet, hyre musiker, leje
mikrofon, trykke billetter-program-sange, bestille borde,
stole og toiletvogn o.s.v. o.s.v. Alle så frem til udvalgsmøderne, vi havde det rigtig skægt.
Fredag før festen opstillede vi teltet, flinke hjælpere
assisterede, det var tungt arbejde.
Lørdag formiddag blev der opstillet borde og stole
samt afhentet øl og vand m.v. Søndag pillede vi teltet ned
igen. Nogen tid derefter holdt festudvalget en fortjent
„efterfest“ hvor ægtefælle/kæreste deltog.
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Selve festen styredes med kyndig hånd af en altid
veloplagt Jørgen P. Jeg kommer i tanke om en episode
under en af festerne. Ud på aftenen bemærkede Jørgen,
at salget af æbleskiver var gået i stå, han greb mikrofonen
og annoncerede: „HALLO – HALLO
husk vi sælger kaffe og æbleskiver for en femmer, og
I får et kys af bardamen med i købet!“ Jeg håber Jørgen
havde en aftale med den søde barpige, for nu fik hun travlt
med at betjene mandlige kunder, der forventningsfulde stilede mod baren.

I 1987 skete der et uheld med teltet, som var opstillet
fredag aften. Teltet blæste omkuld lørdag morgen, det lå
simpelthen fladt hen ad asfalten. Nu var gode råd dyre,
festudvalget blev hasteindkaldt. Vi opgav at rejse teltet
igen p.g.a. vejrliget, i stedet for lykkedes det os at leje
Vedde forsamlingshus, gæsterne blev transporteret dertil i
bus og vi havde en god fest.
Sidste fest i teltet afvikledes i 1988, den blev i stedet
flyttet til Lynge forsamlingshus, efter nogle år derude ebbede havesten ud for Sorø Kolonihaveforenings vedkommende.
Tilbage til vores fristed have 59, huset er med tiden
udvidet, der er anlagt terrasse og for 4 år siden opførte vi
et lille drivhus, der udover at forsyne os med friske agurker og tomater også tjener som udestue.
Jeg håber læseren fornemmer at kolonihaven har
været – og stadigvæk er – rammen om det meste af mit og
min families fritidsliv. Jeg vil slutte med dette Japanske
ordsprog:

Vil du være lykkelig én dag, så drik dig fuld
Vil du være lykkelig én uge, så gift dig
Vil du være lykkelig hele livet, så plant en have.

Sorø den 4. juni 2011
Hans Sørensen
Have 59

Havevandring
Hvert år i slutningen af juli eller
begyndelsen af august afholdes der
„Havevandring“.
På det tidspunkt er haverne i
fuldt flor, og det er muligt at arrangere konkurrencer om forskellige
former for grøntsager. Man mødes
først på eftermiddagen og går så på
besøg i koloniens mange dejlige haver. Deltagerantallet kan svinge fra
år til år – det afhænger også lidt af
hvordan vejret arter sig netop den
dag.
På selve dagen finder man ved
afstemning ud af hvilke haver, der det
pågældende år skal præmieres. Endvidere uddeles en flidspræmie, men
her er det bestyrelsen, der beslutter
hvem præmien skal tilfalde.
Om aftenen er der hyggeligt
samvær med fælles grill.
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Jørgen Petersen, have 13
Jørgen, du er den af os alle, der har været længst tid
i kolonihaverne.
Ja, det er rigtigt. Vi begyndte i have nr. 4, dvs. det var
mine forældre, der havde den have, men det var nok så
meget os unge, der passede den. På et tidspunkt fik jeg så
at vide, at jeg kunne få grunden her, og så har vi siden haft
denne have.
I nyder at komme her?
Ja, det er dejligt at komme her i haven – vi er her så
meget vi kan overkomme.
Har du altid været „udenbys“?
Ja gennem alle årene. Jeg har haft meget at gøre
med kolonihaver på Amager og har også siddet i bestyrelsen i hovedforbundet. Her i vores kolonihaver var jeg en
periode med i bestyrelsesarbejdet, bl.a. var jeg med til at
udforme foreningens love.
Nu er det jo begrænset, hvad jeg kan påtage mig,
men så længe vi er i stand til at holde haven, ofte med
gode venners hjælp, bliver vi ved med at komme her.

Rikke Obasi, have 18
Hvorfor har du have her i foreningen?
Det er fordi det er rigtig hyggeligt. Der er et godt
samvær herude og for tiden arbejder vi på genindføre en
tradition, hvor man fredag eftermiddag samles i en af haverne til en snak over en kop kaffe, en øl eller en sodavand. Der kan man så udveksle gode råd og erfaringer,
eller blot tale om hvad der rør sig lige nu.
Hvad interesserer dig især ved havedyrkning?
Det er altid spændende at se, om man kan få tingene
til at gro, samt hvordan planterne udvikler sig. Det er også
sjovt at bringe indtryk fra andre dyrkningskulturer rundt
om i verden hjem og afprøve i egen have. Det er dejligt
med en stor variation og spændende at arbejde med
projekterne på en kreativ og miljømæssig forsvarlig måde.
På foreningens hjemmeside www.soroekoloniohaveforening.dk har jeg lagt link ind til sider med
gode råd og ideer indenfor havedyrkning.
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Tove og Poul byder på en forfriskning under havevandringen 2007

Poul Larsen, Have 42
Hvornår fik du og Tove have herude?
Det var vist i efteråret 1983. Jeg havde gået meget
herude og kigget, og en dag sagde formanden til mig „Poul,
du må få have nr. 50“. Haven var misligeholdt, så den
forrige lejer blev bedt om at forlade haven, og så overtog
vi den. Vi har gennem tiden haft de fleste af haverne i
den række, som ligger op til villaarealet.
Var det hovedsagelig nyttehaver, dengang?
Ja, der blev dyrket mange grøntsager, men selvfølgelig også blomster. Præmieringen de år fandt sted på
den måde, at bestyrelsen for Fægangskoloinien kom her
og tog de bedste haver ud til præmiering. Tilsvarende valgte
vores bestyrelse så haver ud i Fægangskolonien. Og hvis
der ikke var grøntsager i haven, kunne den ikke præmieres. Senere gik vi over til at få en konsulent til at udvælge haverne, som skulle præmieres, og de seneste år er
det jo foregået ved at deltagerne i havevandringen har
besluttet hvem der skal have præmier det pågældende år.
Hvad betyder haven for dig?
Den betyder ALT. Det er simpelthen mit fristed. Jeg
kommer herud året rundt, og det er med til at holde mig i
gang. Der er nogle, som spørger, om jeg fortsat kan holde
min have med grøntsager m.v., og så siger jeg, at når jeg
ikke længere magter det, så fræser vi jorden op og sår
græs, og så er der vel altid et af mine børnebørn, som kan
komme og slå plænen for mig!
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Bimmer og Krølle, have 17
har gennem snart 30 år præget havekolonien med
deres gode humør.
Grøntsagerne trives i den velholdte nyttehave – der
lægges mange kræfter i arbejdet året rundt. Men så kommer resultaterne også tit i form af præmier ved de årlige
havevandringer.

Have 2 - velfortjent pause i byggeaktiviteten
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Saban Ljutii, have nr. 11
Hvor længe har du haft haven her i Sorø Kolonihaveforening?
Det er vel 4 år nu.
Hvordan kan det være at valget faldt på Sorø?
Jeg så haven annonceret på internettet. Det var et
ungt par med et lille barn, der havde den. Jeg var hernede
og spurgte om jeg måtte kigge ind i huset. Ja, du er meget
velkommen, sagde den ungen kvinde, men du må ikke blive
forskrækket.
Var det da ikke velholdt?
Nej, det unge par havde ikke kræfter til at passe
det ordentlig, så der var faktisk ret meget at gå i
gang med.
Det er jo en ualmindelig fin og velholdt have,
du har. Er der tradition for at dyrke haverne i Makedonien, hvor du jo kommer fra?
Ja, i den landsby jeg kommer fra havde man
stor interesse i at få tingene i haverne til at gro. Så
jeg har lært en masse fra min bedstefar og min far.
Og det er noget som går videre i familien, hvilket
du måske også kan se i nogle af de andre haver her
i kolonien.
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Du er ofte i haven, faktisk året rundt.
Ja, den betyder meget for mig – her er rart at være,
og jeg har fået indrettet hus og have som jeg vil. Men der
er altid noget at tage fat på. Man må så arbejde i det tempo,
man kan – så når man det nok hen ad vejen.

1. Sorø Havekoloni

5. Sorø Havekoloni.

er et sted, som vi kan li.

Sæt dig ned og tæl til ti.

Her er plads til unge, gamle,

Mens du ser på alt det grønne,

børn og hunde kan vi samle.

drømmer havedrømme skønne,

Op med det kan intet hamle.

vil din have dig belønne.

Sorø Havekoloni!

Sorø Havekoloni!

2. Sorø Havekoloni.

6. Sorø Havekoloni

Alle gir hvad de kan gi,

Gartneri med fremtid i

hvis du mangler hjælp i haven,

Selv om vi nu er antikke

til beplantning eller graven.

vil vi sammen fremad kigge.

Blot du fylder lidt i maven.

100 år det rækker ikke.

Sorø Havekoloni!

Sorø Havekoloni!

3. Sorø Havekoloni

7. Sorø Havekoloni.

slipper haveglæden fri.

Et hurra-råb vi vil gi!

Her kan dyrkes gode sager,

100 år med grønne glæder.

dem til pynt og dem der smager.

Der er ikke mange steder,

Alt hvad hjertet kan begære.

som fortjener denne hæder.

Sorø Havekoloni!

Sorø Havekoloni!

4. Sorø Havekoloni

Melodi: Pia Raug
Tekst: RO

kræver kraft og energi,
men du får det fuldt tilbage.
Efter høsten vil du smage
frugt af dine have-dage.
Sorø Havekoloni!
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Ny generation kolonihaveentusiaster på vej
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Ønsker Sorø Kolonihaveforening
tillykke med 100-års jubilæum
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