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Så hejses flagene igen i  
SYDGRÆNSEN 

Livet i en haveforening er mang-

foldigt, som denne beretning om

60 år i Sydgrænsen viser.

Midt under 2. verdenskrig, nærmere be-
tegnet den 30. april 1943, mødtes 120
mænd og kvinder til stiftende generalfor-
samling. Sydgrænsen beliggende Konge-
lundsvej 235 på Amager, var med sine
70.163 m2 en realitet.

146 lodder skulle danne rammen om
adskillige familiers sommerliv i mange
år. Lejemålet var opsigeligt indtil 1. maj
1965. Derefter har foreningen med sin
beliggenhed ellers været truet adskillige
gange. Således måtte medlemmerne leve
med en 3 mdrs. opsigelsesvarsel i 20 år.
Først i 1992 fik man en 25-årig kontrakt
og umiddelbart før Nyrup-regeringen
gik af, fik miljøminister Auken i ”Loven
om Kolonihaver” indført begrebet beva-
ringsværdighed. Vi kunne ånde lettet op.

60 ÅR SÆTTER SINE SPOR

Det er klart, at der er sket utrolig meget
på 60 år. På nogle områder prøver vi dog
i Sydgrænsen at håndhæve nogle gamle
kolonihavedyder eller ånden fra en svun-
den tid: Det er her, masser af børnefami-
lier har et sjovt, aktivt sundt udendørsliv.
Det er her, mange pensionister får deres
”genoptræning” efter et mindre aktivt
vinterliv. Og det er her, man benytter en-
hver lejlighed til at hejse flaget og feste.

FRA SILDEKASSE TIL TYPEHUS

Et kolonihavehus for 60 år siden var ty-
pisk bygget af forhåndenværende mate-
rialer. Det var ikke på mere end 15-20
kvadratmeter, der var ikke indlagt vand
og el og toiletforholdene var en spand,
hvis indhold man gravede ned i jordbær-
bedet. Efterhånden som økonomien blev
bedre, byggede man mere eller mindre
fantasifulde tilbygninger på. Folk udefra

kunne finde på at kalde de elskede huse
for sildekasser. 

Senere er nogle af husene faldet for
mukkerten og ”færdigsyede” typehuse
er skudt op. Her mangler ingen såkaldte
moderne bekvemmeligheder. 

TRANSPORTEN 

I 1943 kunne man end ikke tage en bus
til Sydgrænsen. Der gik kun bus til Kana-
davej, og så var det ellers til fods de sidste
11/2 km. Andre cyklede med oppakning
og børn for og bag. I 1949 fik det første
medlem en bil til stor beundring, forun-
dring og måske misundelse fra de andre
kolonihaveejere.

Her i 2003 er det hovedparten, som
ejer en bil og nogle familier har endog 2. 

Dertil kommer, at både tog, bus og
metro kan bringe os ud til Sydgrænsen.
Joh, selv i vores hektiske tid er det mu-
ligt at passe både skole og arbejde med
kolonihaven som udgangspunkt.

FRED, RO OG IDYL

Mange har den følelse, at alt ånder fred,
ro og idyl, sådan en dejlig sommersøn-

dag. Idyl er der da også, men det med
freden og roen opfattes af mange gæster
udefra som lidt af en illusion. Larmen
fra Kongelundsvejen og motorvejen bry-
der stilheden. En flyvemaskine, som er
ved at lande i Kastrup, får samtalen til
at stoppe. En el-boremaskine høres hos
naboen. Genboen starter motorplæne-
klipperen og 4 numre henne er der 7
glade højt larmende unger i badebassinet.
Vi hører det knapt nok selv. Vi er glade
for vores illusion om fred og ro. Den
skal ingen gæster udefra tage fra os!

SPØRG FORMANDEN

Hvervet som formand for Sydgrænsen i
de 60 år har ligget hos 9 mænd og kvin-
der. Vores nuværende formand, Jørgen
Gyldenbo, må som tidligere formænd er-
kende, at man som formand spiller en
central rolle i forhold til medlemmerne.
Der er stort set ingen grænser for, hvad
medlemmer kan finde på at spørge for-
manden om, eller bede ham have en

Af Gerda Klemensen
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OFFICIELLE FLAGDAGE 

2. april Slaget på Reden 1801

9. april Danmarks besættelse 1940

(halv stang til kl. 12.02)

16. april Dronning Margrethe II

18. april Langfredag (halv stang)

18. april Slaget ved Dybbøl 1864

20. april 1. påskedag

29. april Prinsesse Benedikte

5. maj Danmarks befrielse 1945

8. maj Prinsesse Elisabeth

9. maj Slaget ved Helgoland 1864

16. maj Store Bededag

29. maj Kristi Himmelfartsdag

5. juni Grundlovsdag

7. juni Prins Joakim

8. juni Pinsedag
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7 forskellige slags æbler

For 20 år siden købte Inger og Benno Ynddal, A/H Søndergården, et
æbletræ med sorterne ’Rød Ananas’, ’Rød Gråsten’, ’James Grieve’,
’Jonagold’, ’Cox Orange’, ’Golden Delicious’ og ’Belle de Boskoop’ i
Hørsholm Planteskole. Det har givet mange frugter gennem årene, og er
nu så stort, at det må støttes.

HAVEFORENINGEN 
SØNDERVANG FYLDER
60 ÅR

Den 20. april 1943 blev HF Søn-
dervang stiftet, hvilket betyder
at foreningen den 20. april 2003
kan fejre sit 60 års jubilæum. I
den anledning afholder Sønder-
vang en jubilæumsfest på dagen

med middag, hvor samtlige
medlemmer har mulighed for at
deltage. I festen deltager blandt
andet Minna Petersen, have 18,
og Maja Johansen, have 130,
som begge har været medlem af
Søndervang siden stiftelsen.

2. påskedag, den 21. april
2003, afholdes en jubilæumsre-
ception kl. 13-15 i Søndervangs
foreningshus, Kongelundsvej
211, 2770 Kastrup. Vi glæder os
til at se venner af foreningen
denne dag.

I anledning af jubilæet udgi-
ver foreningen et festskrift. 

Venlig hilsen 

Amy Lauridsen, formand

En typisk søndag i Sydgrænsen 

– flagalleen på hovedgangen markerer, 

at der holdes konfirmation i festhuset.

Solsikke på 4,5 meter

Tove Nielsen i Helsingør såede
3 små solsikkefrø hvoraf en af
planterne blev 4,5 m høj. Lidt
af en plante må man sige.

mening om. Sådan har det altid væ-
ret og sådan vil det nok blive ved
med at være. Det er nok også en del
af kolonihaveånden!

JUBILÆUMSRECEPTION

Selvom vi kan henfalde til diverse
brokkerier over dette og hint i for-
bindelse med haveforeningen, så er
der ingen tvivl om, at vi er stolte af
Sydgrænsen. Vi er glade for det soci-
ale liv som hersker her. Noget lignen-
de kan ikke findes i et parcelhus-
kvarter.

Derfor er det også med største for-
nøjelse og glæde, at vi igen hejser
flagene og afholder:

Reception i festhuset lørdag den
3. maj kl. 12-15.00.

Der bydes på øl, vand, vin og
sandwich.
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