
Søndervangs 70 års jubilæum den 20. april 2013 
 

 
 
Det er i dag 70 år siden, at Søndervang afholdte stiftende generalforsamling, nemlig den 20. 
april 1943, alt imedens 2. verdenskrig hærgede Europa. Disse uroligheder holdt dog ikke en 
gruppe ivrige mennesker tilbage med at påbegynde etableringen af Søndervang, således at en 
masse familier kunne få et fristed bort fra storbyens larm og stenbro. Der blev allerede fra 
starten målt op til 165 haver samtidig med, at der blev gjort plads til et marketenderi. 
 
Fra de gamle papirer og protokoller, som vi har på foreningens kontor, har jeg læst, at der er 
brugt mange, mange timer på at få Søndervang etableret. Det var nødvendigt, at 
medlemmerne tog mange timers pligtarbejde. Jeg har også læst, at der gennem en del år har 
der været behov for, at der blev afholdt generalforsamling 2 gang om året – både forår og 
efterår. 
 
Fra Søndervangs start havde man en uopsigelig lejekontrakt med kommunen helt frem til 
1965, men fra dette år blev fremtiden for haveforeningen meget usikker. Kommunen havde 
forskellige planer med området, og haveforeningen kunne opsiges med 3 måneders varsel, 
hvilket også gjaldt for de omkringliggende haveforeninger.  
Kolonihaveforbundet arbejdede ihærdigt på en aftale med kommunen om noget mere varigt 
og sikkert for kolonihaverne. Og 1992 blev der endeligt indgået en kontrakt med Københavns 
Kommune gældende for 25 år. Glæden var stor – nu var vi alle sikret frem til 2017.  
 
Jeg har også lyst til at nævne en begivenhed der fandt sted 9. maj 1998, hvor vi havde 
inviteret tidligere statsminister Poul Nyrup til at besøge Søndervang. Det blev da noget af et 
festdag hvor pressen fra det ganske land mødte op samtidig med flere udenlandske stationer 
også var til stede. Det var nok den dag, hvor Søndervang for alvor kom på Danmarkskortet, vi 
kunne læse om arrangementet på forsiderne af både Politikken og Berlingske om søndagen. 
Festpladsen var fyldt op til bristepunktet. Jeg husker det som en skøn dag, hvor vejret viste sig 
fra sin bedste side, og flagene vejede over Søndervang. Poul Nyrup var også i hopla og havde 
taget sin musiker Nis P med, så efter værdig debat blev der også sunget ikke mindst af Poul 
Nyrup. 
2 år senere på Grundlovsdag fik vi igen besøg af Poul Nyrup, hvor temaet bl.a. handlede om 
den forestående afstemning om EURO-samarbejdet. Igen en dejlig dag på festpladsen, med 
masser af medlemmer og venner med Poul Nyrup og musiker Nis P som omdrejningspunkt. 
 
I november 2001 vedtog Folketinget en kolonihavelov gældenden for hele Danmark, hvilket 
vi blandt andet kan takke Svend Auken for. For Søndervang kom dette til at betyder, at vores 
område er blevet varigt kolonihaveområde. En ting vi kan glæde os meget over, og som har 
givet mange lyst til at bygge nye huse.  
 
I 2011 blev der efter flere års forhandlinger indgået en ny lejeaftale med København 
Kommune som løber frem til udgangen af 2024. I forbindelse med disse forhandlinger med 
Københavns Kommune fik vi besøg af Kolonihaveforbundet sammen med Frank Jensen, som 
ønskede at se nogle haveforeninger. Efterfølgende, da Frank Jensen blev valgt til 
overborgmesterposten, fik jeg en aftale med ham om at besøge Søndervang i forbindelse med 
byens 1. maj arrangement. Så først på eftermiddagen mødte Frank Jensen op i Søndervang og 
holdt 1. maj talen, hvorefter han deltog i vores hygge resten af dagen på festpladsen. 
 



 
 Den nye lejekontrakt indeholder bl.a. regler for bebyggelsesgrad m.m. Havesæsonen blev 
også udvidet med 1 måned. Udlejningsaftalen indebærer desværre også nogle væsentlige 
lejeforhøjelser, idet man nu skal betale efter markedsleje.  
 
Kolonihaveforbundet har gennem flere år arbejdet for, at kolonihaver kunne undgå dette 
begreb, og det lader nu til, at dette lykkes. Vores miljøminister Ida Auken har netop udsendt 
et lovudkast om afskaffelse af kravet om markedsleje for kolonihaver i høring. 
Så det ender måske med, at det bliver en ren fest! 
 
Ja og det er jo det, vi er her for i dag, for at feste og fejre søndervang og det gode og grundige 
arbejde, der er gjort gennem tiden frem til i dag. Vi har en velfungerende haveforening med 
masser af flotte haver og mange tilbud om aktiviteter. 
Jeg håber også, at fremtiden kan præges af optimisme og sammenhold, således at Søndervang 
i mange år fremover vil være en haveforening man er glad og stolt af at være medlem af. 
 
Jeg vil slutte med, at bede alle rejse sig og råber et trefoldigt hurra for Søndervang. 
 
 
Amy Lauridsen 
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