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Forord

Kære læsere og beboere i Søndergårds Villaby

I 2019 lykkedes det frivillige ildsjæle anført af
Niels Bødker Thomsen at sætte ansigt på Furesøs
første, kendte indbygger; den nygifte fyrstinde
Alugod, der i år 203 blev begravet ikke langt fra
Søndersøs breder.
Alugod er nævnt her i jubilæumsbogen, men der
også lavet en podcast om hende. Her lyder
indledningen, ”Historien er en anelse lang. Ikke
fordi Alugod levede længe - tværtimod. Men fordi
vi ved rigtig meget om personen Alugod.”

I modsætning til Alugod har Søndergårds Villaby levet ganske længe. I 100 år
har I - og dem før jer - levet og haft et fællesskab i oplandet over Søndersø. Jeres
jubilæumsskrift vidner om det gode liv i Søndersøkvarteret og alt det frivillige
og hårde arbejde, der er lagt for at skabe de rigtige rammer for det gode liv.
Her kan man læse om genfundne bestyrelsesreferater og årelange udfordringer
og udviklinger i alt det, vi i dag kalder ”forsyningsvirksomhed”. Alt det, vi i dag
tager for givet som en del af hverdagen.
Vandforsyningen, der i mange år var for upålidelig, affaldsbortskaffelsen, som
borgerne håndterede i fællesskab og et ønske om elektricitet, der til sidst ikke
kunne ignoreres.
Alt i alt bliver jeres fortælling også fortællingen om, hvordan vores etablerede
fællesskaber er opstået over tid. Fra hus til hus, fra nabo til nabo og til i dag, hvor
I ikke blot er samlet i en grundejerforening, men også i det fællesskab vi i dag
kalder Furesø Kommune.
Når man læser i denne formidable publikation, fristes man på samme måde som
med Alugods historie til at sige, at ja, ”historien er en anelse lang”. Men siger
man det, skal man huske tilføjelsen; ”Fordi vi ved rigtig meget om Søndergårds
Villaby. ”
Alugod blev siden berømmet - i første omgang i historieinteresserede kredse og
i de senere år også mere bredt som Furesøs første, kendte person og et menneske,
der hjælper os til at forstå og værdsætte vores fortid. Med denne publikation gør
I ligeledes jeres til at forbinde fortid og nutid. Alle, der får mulighed for at læse
med, bliver klogere på det lokalsamfund, som engang var en klynge sommerhuse
i sin egen, fritliggende villaby, men som siden blev til en vigtig del af Værløse.
Hvad enten vi som læsere er tidligere, nutidige eller kommende beboere,
lokalhistorisk interesserede eller Furesøs børn, der rejser ud for at vende hjem
som verdensborgere, så hjælper jeres jubilæumsskrift os til at forstå, hvad der
har formet os og den egn, vi færdes i.
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Det en fortælling om lokaldemokrati - med 30 stemmer for og 8 imod
nedlæggelsen af den indbrudsplagede, fælles telefonboks. Det er en fortælling
om vejfester, Sct. Hans og traditioner, der opstår, består og forgår. Men først og
fremmest er det fortællingen om et stærkt fællesskab, vi i dag kan regne med.
Som formidler og mægler mellem naboer. Som dialogpartner, udfordrer og
medspiller for kommunen, forsyningsselskaber og andre. I spørgsmål om
klimatiltag, indbrudssikring og alt det andet, som er vigtigt for at sikre et godt
og trygt sted at leve og bo i Furesø.

Der er med andre ord meget at ønske den friske 100-årige tillykke med. God
fornøjelse med læsningen og tillykke, både med jubilæet og udgivelsen af denne
bog. Held og lykke i fremtiden.

Ole Bondo Christensen, borgmester
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Fra Redaktionen

Forhandlingsprotokoller, breve og meget andet, der viser Søndergårds Villabys
ihærdige bestyrelsesarbejde igennem 76 år, blev i 1995 afleveret og arkiveret i
en fuld flyttekasse i Furesø Arkiv. Dokumenter fra årene efter 1995 viste sig at
være gemt og næsten glemt i en kasse på loftet hos den tidligere formand for
Bestyrelsen, Per Lausen. Per kom en dag og afleverede kassen strålende af
begejstring over at have fundet den. Den indeholdt delvist usorterede dokumenter
svarende til ½ flyttekasse. De seneste år var oplysninger fra bestyrelses- og
generalforsamlinger fra Søndergårds Villaby at finde på nettet. Disse dokumenter
har først og fremmest gjort det muligt at fremstille denne bog, der også er tænkt
som en slags opslagsbog.

I året 2019 har undertegnede og andre beboere i grundejerforeningen bidraget
med viden, fotografier, tegninger og erindringer fra livet i Søndergårds Villaby.
De skal takkes for, at de med deres indlæg har givet læseren et indtryk af, at dette
var og er et sted, hvor vi har levet og trivedes.
Steen Blomquist har skrevet: ”Områdets historie før jordreformen i 1775” i den
forhistoriske indledning, og Per Lausen, har bistået med sin grundlæggende viden
om de sidste års udvikling i Søndersøs Villaby, hvorfor de takkes.
En speciel tak skal viderebringes til David Holst fra Værløseegnens Historiske
Forening, der frivilligt har sørget for layout og design af bogen.
Endelig skal borgmester Ole Bondo (S) takkes for sin interesse for vores
jubilæumsprojekt og for Furesø kommunes bidrag til trykningen af jubilæ-
umsbogen.

Annette Winkel 2019

...\Lille dokumentkas...
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Indledning
Grundejerforeningen Søndergårds Villaby blev stiftet i 1919 – for 100 år siden,
som den første grundejerforening på Værløseegnen.

De første indflyttere i Søndergårds Villaby var på alder med vores oldeforældre,
vores bedsteforældre eller vores forældre. Det er en historisk rejse at forstå,
hvordan deres liv og drømme har været, da de i sin tid investerede i en grund i
Lille Værløse. Men grunden og et sommerhus kunne jo selvsagt have været et
fristed i sommerweekender eller i en sommerferie.
Drømme har det med at flyve videre. Under 2. verdenskrig eller i efterkrigsårene,
hvor udbuddet af varer var småt i København, kunne grundejerne skabe familien
en bedre tilværelse ved at skaffe familien grøntsager fra køkkenhaven her i Lille
Værløse.
Da mulighederne blev bedre for at etablere sig hele året i Lille Værløse, var der
mange, der så en ny fremtid ved at slå sig ned her, hvor transport til København
tilmed var rimelig. De byggede med tiden helårsboliger, efter det blev muligt i
1950erne.
I efterkrigsårene tog Værløse Sogneråd alvorligt fat med gradvist at arrangere og
fjerne den individuelle grundejerforenings udviklings- og bestemmelsesret. Det
var på mange måder en lettelse for beboerne. Efterhånden havde Værløse- og
siden Furesø kommune helt overtaget herredømmet.

Søndergårds Villabys historie fortæller lidt om de glæder og udfordringer, der
har påvirket grundejerne i en forstadskommune som Værløse efter 1. verdenskrig,
i årene under og efter 2. Verdenskrig, da udviklingen hastigt tog fart efter
1960-erne, og efter Værløse - og Farum kommuner blev til Furesø kommune.

Søndergårds Villaby er blevet et trygt sted at bo og leve, og det sociale liv i
lokalmiljøet har udviklet sig i en positiv retning.

Annette Winkel 2019
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Grundejerforeningen Søndergårds Villaby

Forhistorien

Områdets historie før jordreformen i 1775.
Fortalt af Steen Blomquist:
Grundejerforeningen Søndergårds Villaby ligger i den sydlige del af det skønne
naturområde mellem Søndersø, Bagsværd sø, Farum sø og Furesø med afløb i
henholdsvis Mølleå og Værebro å. Området blev formet af den sidste istid og
består primært af sandet moræneler, som gennem årtusinder er dækket af et tykt
kulturlag.
Den frugtbare jord, områdets pla-
cering mellem søerne samt adgang
via åerne har været grundlag for
gode naturressourcer i form af
jagtdyr og fisk og skabte dermed
gode levevilkår for mennesker helt
tilbage til jægerstenalderen. Det er
dokumenteret ved fund fra 11.000
f.v.t. såsom af benøkser. Og fra
”tidlig oldtid” blev fundet en
udhulet træbåd, en ”stammebåd”,
som var ”hugget med jern”, som
Værløses berømte kulsvier og
amatørarkæolog Karl. K. Nielsen
beskrev den i 1954.

Alugod-pigen, som er dateret til
omkring år 230, blev fundet i den
modsatte ende af Søndersø, og hun er den første beboer på Furesø egnen, som
træder ud af historiens anonymitet. Alugod-pigen har formodentlig ofte gået rundt
om Søndersø og er på sin vej kommet gennem vores område.
Jorden er blevet dyrket gennem mange generationer. Bønderne har slidt i
markerne, men jorden har først tilhørt adelen, senere kirken og til sidst kongen,
inden den blev overdraget til bønderne.
Det var adelslægten Hviderne, der havde store besiddelser på Sjælland, som ejede
jorden her på egnen. Jorden blev senere overdraget til kirken. I forbindelse med
reformationen (1536), overgik området til kongemagten. Jorden er første gang
registreret i Roskildebispens jordebog fra 1370 og senere bla. i Chr. V´s matrikel
fra 1688.

1954. Bådfundet fra Søndersø.
                (Furesø arkiv)



10

Markerne nord for Søndersø har således været dyrket siden vikingetiden og måske
før. I middelalderen indgik Søndergårds Villabys område, som en del af det, der
blev kaldt Søndervangen, i det såkaldte trevangsbrug, hvor hver vang i løbet af
3 år bar rug, byg og lå som fælled og dermed blev gødet af det græssende kvæg.
Søndervangen var opdelt i åse og agre, hvor hver bonde dyrkede sine egne
agerstrimler.
Der er ikke fundet egentlige bopladser på vores og vores nære område.
Med udstykningen af Søndergårdens jorder blev der formodentlig for første gang
bygget på grundene - først sommerhuse og senere villaer.

Gård nr. 2 i Lille Værløse fra jordreformen i 1775 til dens salg i 1917
Frem til jordreformen i 1775 var Lille Værløses gårde samlet omkring bymidten.
Ved udskiftningen fik ejeren af gård nr. 2 i landsbyen Lille Værløse, samlet sin
jord tæt ved Søndersø, hvor vejen gik mod Jonstrupvang, Jonstrup og Måløv.

I 1786 hærgede en stor brand den sydlige ende af Lille Værløse. Gnistrende
sprang fra kroen, og tre af gårdene nedbrændte. Gård nr. 2 ejet af Niels Pedersen
var en af de nedbrændte gårde, men han havde brandforsikret, og han fik udbetalt
forsikringserstatningen. Se i appendiks side 88, hvor gårdene lå i Lille Værløse.
Nu kunne Niels Pedersens genopbygge en ny gård på den udskiftede jord. Her
var der mindre risiko for brand.
Gården blev bygget med en lille dam mellem husene og kaldt Søndergaard.(1)

Gården fik omkring 1920 en tilbygning til beboelse med et specielt tag, der
lignede låget på en gammel jordemodertaske, og som derfor blev kaldt
”Kufferten”.

Navnet Søndergaard

1814. Udskiftningskort.
       (Furesø Arkiv)

Tilrettet udskiftningskort fra 1836
med skraverede felter, der viser Søn-
dergaards og Anneksgaardens, den
senere Ny Vestergaards, jorder.
            (Vesterbo 25 år)
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Det kunne have været naturligt efter udflytningen mod Søndersø at kalde Lille
Værløse gård nr. 2 for Søndersøgaard, men da ville navnet kunne forveksles med
en anden gård ejet af firmaet ”A/S Søndersøgaard”, der i 1860erne arbejdede på
forsøget med at tørlægge Søndersø. De havde en lille gård i Jonstrupvang. Denne
blev i perioder omtalt som ”Søndersøgaard”, selv om dens jord kun var på under
2 tdr. hartkorn og derfor ikke var stor nok til at blive betegnet som en ”gård”.(2/j)

Søndersøgaard ligger endnu tæt på, hvor Jonstrupvangvej løber ud i Ballerupvej.
Det er fristende at antage, at Niels Pedersens gård fik navnet Søndergaard dels
for at undgå forvekslingen og dels på grund af gårdens placering syd for Lille
Værløse.

 Søndergaard ca. 1920 med Kufferten
til venstre og udhus i midten.
                           (Furesø Arkiv)

 Kufferten. (Foto: Baltzer Andreasen)

2019. Søndersøgård nu også i omtale blot kaldt Gården.
                         (Foto Annette Winkel)
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Slangerupbanens indflydelse
I 1906 åbnede Slangerupbanen fra Nørrebro til Slangerup. Værløse lå ca. halvvejs
på den 34 km. lange strækning. Banen fragtede i sine første år mest grus, men
transporterede også et stigende antal skovtursgæster i weekender og på helligdage.
I 1913 da Værløselejren, som vi har kendt som Flyvestation Værløse, åbnede,
var den tillige et vigtigt transportmiddel for personale på lejren.

Allerede ved århundredskiftet 1800 - 1900 i planlægningsfasen af jernbanen til
Slangerup havde journalist M. Skandrup opkøbt og udstykket store områder i
Værløses overdrev, Hareskovby. I Farum var E. Sehested gået i gang med at
udstykke det meste af Farumgårds jord. Deres ønske var at få københavnere til
at flytte til området, nu hvor transporten ville gøre det nemmere at rejse frem og
tilbage. Det er klart, at andre entreprenante københavnere også fik samme idé i
håbet om, at salget efterhånden ville give godt overskud.

1917. Søndergaards jorder sælges
Det meste af Søndergaards jord blev i 1917 solgt til et konsortium bestående af
sagfører Johs. Graff og direktør C. P. Christensen. Kun en del af jorden, som lå
op til selve gården og dens vanddam samt området, hvor Vesterbo I, der i
folkemunde kaldes ”Kaninburene”, ligger nu, forblev endnu i Søndergaards eje.
Køberne ønskede at udstykke jorden til sommerhusgrunde. Landbrugsministeriet
approberede udstykningen i 1919 som: Matrikel 2a Lille Værløse.

Landinspektør Budtz fik opgaven med at opmåle og udstykke de 167 parceller,
hvoraf de fleste var på mellem 1.000 og 2.000 m2. Hver parcel fik et nummer og
en angivelse af størrelsen. Derpå blev der åbnet et salgskontor ved Søndergaard,
men det var direktør C. P. Christensen, der fra sit kontor inde i København på
hjørnet af Lavendelstræde og Rådhuspladsen, der først og fremmest stod for
salget. Køberne var københavnere, som gerne ville tilbringe somrene ude på
landet, hvor der var smuk natur og frisk luft. Se udstykningsplanen i appendiks
side  89.

Værløse station 1906 kort før åbnin-
gen.      (Furesø Arkiv)

Lygten station på Nørrebro åbnes
1906.
  (København Slangerup Banen, KSB)
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”I salgsmaterialet blev der gjort meget ud af at fortælle om de højtbeliggende
grunde med henrivende udsigt over Hareskovene og Søndersø….
Kvadratmeterprisen var 1 kr., og såfremt man kunne udbetale mindst 20 procent,
fik man straks skøde på grunden.”(1)

Se salgsplakaten i appendiks side 90.

Vi må forestille os udstykningerne liggende midt på bar mark uden nogen form
for byggemodning, men sikkert med nogle pinde, der afstak den enkelte
udstykning. Der var ikke drik-
kevand eller kloak og ingen af de
andre faciliteter, som vi i dag har
svært ved at forestille os, vi kan
undvære.
Salget af grunde gik i begyn-
delsen ikke så hurtigt, som inve-
storerne sandsynligvis havde for-
ventet. De først solgte grunde lå
næsten alle tættest ved søen på
Søndersøvej.

 Matrikelkort.

 Idyl ved Søndersø. (Postkort)
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To fotos med udsigt over Søndersø og foreningens område th. mellem
markskellet og trægruppen. (Postkort)
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1919 til 1929

Grundejerforeningen ”Søndergaards Villaby” stiftes

”Aar 1919 den 25 Juni
Afholdtes konstituerende Generalforsamlingen, Grundejerforeningen
”Søndergaards Villaby” Lille Værløse i Havne-Kafeen, Kjøbenhavn.”

Således begyndte den første forhandlingsprotokol med den imponerende
håndskrevne forside:

Nærværende af 48 paginerede Sider bestaa-

ende med Snor gennemdragne og med Sekretæ-

rens Segl forsynede Protokol autoriseres herved

som Forhandlingsprotokol for

Grundejerforeningen

”Søndergaards Villaby”

Lille Værløse
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I protokollen opremses bestyrelsens titler og navne. Alle medlemmer var boende
i København eller på Frederiksberg.
Den første grundejerforening i Lille Værløse var blevet en realitet.

Forud for foreningens start var et lille hæfte med love blevet udfærdiget, og de
blev vedtaget på den stiftende generalforsamling.

Love og Ordensregler
for

Grundejerforeningen Søndergaards Villaby
Lille Værløse

På mange områder så de første love ud, som den type love fortsatte med at se ud
i mange år, og som de ser ud i mange andre grundejerforeninger i Danmark med
medlemmernes og bestyrelsens rettigheder og pligter. De er dog undergået
moderniseringer gennem årene. Den gamle retskrivning er rettet, og datoer og
terminer er ændret. De nævnte pengebeløb er unægtelig helt irrelevante for os
som for eksempel:

Love § 5: Kontingentet er 2 Kr. pr. Maaned regnet fra 1 Juli 1919.
Love § 6: Undlader et Medlem at betale et Kontingent inden Udgangen af den
første Måned i Kvartalet, beregnes der som Bøde 1 Kr. for hver påbegyndt Maaned.

Virkelysten i grundejerforeningen var fra første år stor. De nye parcelejere havde
mange ønsker, og opgaverne var naturligvis ambitiøse. Der måtte graves nogle
brønde med fælles vandpumper, og man anbefalede, at bestyrelsen henvendte sig
til Københavns Kommune, som de mente havde pligter vedrørende kloakering
af deres ubebyggede grunde.
Derudover var der blandt andet forslag om at få ens hække, om fælles indkøb af
frugttræer, kunstgødning og kalk til jordforbedring, og en henvendelse til Dansk
Lystfiskerforening angående prisen på et medlemskab ville også være relevant.
Dertil anbefaledes en henvendelse til Slangerupbanen om forbedret toggang.
Nogle ønskede at få villaservitut
på grundene, hvilket var natur-
ligt, da parcellerne var solgt som
”SØNDERGAARDS VILLAGRUN-
DE”.
Mange af de nævnte opgaver gav
travl beskæftigelse til bestyrel-
serne igennem mange år. Men
mange af ønskerne var ikke
relevante, enten fordi de var for
dyre, fordi de krævede private
indsatser, som ikke var i for-
eningens regi, eller fordi lov-
givningen var imod. For ek-

 Bådebro udfor Skovgrunden. (Postkort)
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sempel var det ikke tilladt at bygge villaer på området. Vi må antage at
benævnelsen villagrunde var et salgstrick.
Den sidste halvdel af  1920erne var i øvrigt præget at en lidt heftig malermester
Larsen som en slagkraftig debattør og markant kritisk vagthund på general-
forsamlingerne.

Søndergaards Villaby kommer i gang
Det var grundejerforeningens økonomi, der satte grænser for, hvilke projekter,
der først kunne igangsættes. Salget af grunde gik meget trægt, og de få
parcelejeres medlemsgebyr dannede ikke grundlag for meget andet end det
absolut højest prioriterede, som kunne udgøre en slags byggemodning: Vand og
veje. Kloakering måtte som så meget andet udsættes til bedre tider.

Vand
Ønsket om adgang til drikkevand viste sig at være meget problematisk, og
problemerne med vandforsyning kom til at fylde uforholdsmæssigt meget i de
næste 35-40 år.
Foreningen lagde ud med brøndgravning af 2 brønde i sommeren 1919 og en
tredje i årets slutning.  Det var vanskeligt at grave, fordi der var lag med såkaldt
flydesand i undergrunden. Vandet blev grumset, og brøndene sandede hurtigt til.
Der måtte nu ske noget drastisk for at forandre
situationen. Efter mange diskussioner og møder
besluttedes det, at den billigst acceptable løsning var
at etablere et lille privat vandværk, som kun skulle
kunne levere vand i sommerhalvåret.
Men der var for få medlemmer til at dække udgifterne
til et lille vandværk, og man nedsatte så et finansie-
ringsudvalg, der skulle skaffe pengene fra salgs-
konsortiet og medlemmerne.
Det siger noget om det hektiske i situationen, at
forløbet blev gennemlevet i 1920 med 14 bestyrel-
sesmøder, en ordinær og tre ekstraordinære general-
forsamlinger fra januar til august.
Imens måtte den første entreprenør give op, og denne
blev afløst af det topprofessionelle firma Krüger, der
gik i gang med opgaven på grunden ”Skovparken” på
matrikel 2ba. Skovparken kaldes i dag ”Skovgrunden” eller spejdergrunden, og
den ligger, hvor der i dag findes en FDF lejr, en trappe fra Søndersøvej og den
lille sti til Søndersø.

Brøndene, der skulle levere vandet, var der fortsat problemer med. De skulle
gang på gang renses. Det blev gjort af brøndgraveren fra Jonstrup, da der var
enighed om, at arbejdsfolk fra Lille Værløse var for dyre.

Gammel vandpost på
Mosegaarden.
   (Foto: Annette Winkel)
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I 1922 fik foreningen kontrakt med
Kbh. Vandværk om tilladelse til at tage
vand fra en af deres brønde ved
Søndersø. Kbh. Vandværk nedlagde
endda rør til pumpeledning i brønden,
så man hurtigt kunne arbejde videre
med rørtilførslen.

Efterhånden blev udgifterne til vand-
værket skrabet sammen. Grundejer-
foreningens økonomi var nu efter
denne investering nær bunden. Et
vandfilter og en højtliggende vandbe-
holder var der ikke råd til, og der var
heller ikke penge til andre ønskede
tiltag.
Trods forbedret vandtilførsel var der i
flere år uenighed og utilfredshed om
vandprojektet. Grundejerne klagede:
Vandet kom til at smage dårligt pga.

rust i rørene. Nogle mente, at vandet var for dyrt, andre at de betalte for meget i
forhold til deres ringe forbrug, eller at der var for langt mellem de opsatte alt for
få taphaner ved vejene osv. Et år var der flere små standsninger i vandtilførslen
samt en af længere varighed, hvilket medførte, at flere nægtede at betale deres
vandafgift. Tonen har ikke været rar de år.
I 1926 blev et nyt pumpehus bygget, og et bestyrelsesmøde blev ekstraordinært
afholdt i Lille Værløse i sommerhus ”hos hrr Fuldmægtig Sørensen”, hvor
bestyrelsen efter mødet beså det nye pumpehus.
Der var stil over tiltaleformerne dengang.

I takt med at flere grunde blev
solgt, og at nettet af vandrør
langsomt blev udvidet, be-
gyndte parcelejerne at være
mere villige til selv at betale
for vand tilført deres egen
grund via en vandmåler, men
der opstod fortsat og konstant
problemer med vandtilførs-
len. Næsten hver vinter rev-
nede pumpen i frosten, og
både installationen og repa-
rationerne tappede forenin-
gen for penge.

 Nuværende installationer på det sted,
hvor Københavns/Kbh. Vandværk
havde sin brønd.
         (Foto: Annette Winkel)

Kbh. Vandværk.                         (Gammelt stik)
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Håndskrift med vejnavn-ændringerne.             (Furesø Arkiv)
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Veje
De spor, der skulle blive veje, var fra starten kun angivet i forhold til
verdenshjørner. Det er fri fantasi at forestille sig, hvordan vejene har set ud
dengang, men alt fra ingenting til et hjulspor er muligt. Kaare Vindfeld husker,
at helt fremme i 1940erne var den øverste blinde ende af Birkevej kun en
græsplæne.
I 1920 blev det nævnt i protokollen: ”Der skal lægges 2,7 km. vej.”
Der blev repareret med grus fra den nært liggende Frogme Knudsens grusgrav
ved Skovhuset, der dengang var sommerhus. På Søndersøvej blev der lagt
drænrør, fordi et stykke vej var oversvømmet, og fra 1928 blev vejene repareret
med slagger leveret af Slangerupbanen.
”Man tillader sig herved at meddele, at man den 27´ds. har sendt den 2den af 3
bestilte Vognladninger Slagger til Værløse under Adresse Vognmand Svendsen.
Vognen er ligesom sidst udleveret Hr. Svendsen uden Betaling. Beløbet Kr. 52,00
bedes herefter indbetalt hertil.  Ærbødigst”.
(Med sirlig men ikke læselig underskrift).

Der blev leveret 5 læs i 1929 og så fremdeles, indtil krigen stoppede leveringen
af mangel på kul og koks.
Fra 1925 begyndte parcelejerne at foreslå vejnavne, men Lille Værløse kommune
accepterede ikke alle valgte navne. Den foreslog, at foreningens navne, ”Skovvej”
skulle være Mosevej, ”Lindevej” - Bøgevej og ”Søvej” - Søndersøvej, De nye
vejnavne blev godkendt året efter af grundejerforeningen og benyttes den dag i
dag.
I København fik foreningen mulighed for billigt at købe 12 af de gamle udskiftede
gaslygtepæle af støbejern i 1927, hvor pælene kunne bære skilte med vejenes
navne.

Affald
De fleste mennesker var i begyndelsen af 20. århundrede vant til at benytte
lokummer, og til at grave spandens indhold ned i køkkenhaven. Andet affald
kunne have sin plads i en grav et andet sted i haven. Efterhånden som området
udviklede sig fra græsmark til haver, var det nemt at henkaste haveaffald på de
ubenyttede parceller eller på Kbh. Vandværks område ved Søndersø. Men det
hørte hurtigt op, bl.a. fordi rotter blev et generelt problem i kvarteret, og fordi
vandværket truede med forbud mod parcellisters adgang til søen.
I 1925 blev der udfærdiget ordensregler, så parcelejerne vidste hvilken adfærd,
der på alle måder var passende i Søndergaards Villaby. Køkkenaffald skulle nu
i kuler med lukket låg. Påbuddet om kuler til køkkenaffald var åbenbart ikke
blevet efterlevet, for i 1928 må formanden opfordre til, at affaldet anbringes i
lukkede spande for at undgå rotterne.
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Søen
En aftale med Københavns Vandværk, som ejede området omkring søen, kom
på plads, således at grundejerforeningens medlemmer kunne købe en nøgle for
1 kr. og åbne, lukke og låse lågen efter sig for dermed at få adgang til søens
område, men henkastning af affald på området eller badning i søen var ikke tilladt.
Et skilt blev sat op ved lågen med budskabet: ”Privat Ejendom, Adgang strengt
forbudt”.

Elforsyning
De første år har behovet for elektrificering ikke været stort, eller det har ikke
eksisteret. Der var ikke mange, der i 1919 havde el. i deres have- eller
sommerhuse, men da der skulle etableres eget vandværk i 1921, var behovet for
elektricitet til pumperne nødvendigt. Hvordan eltilførslen til vandværkets pumpe,
der kom i gang i 1922, blev arrangeret, er uklart. Nordsjællands Elektrici-
tetsselskab, NESA gav et tilbud om at forsyne hele grundejerforeningen med
strøm, men forud forlangtes et indskud på 14.000-16.000 kr., og det var for dyrt,
så tilbuddet blev forkastet. Men det fortælles endda, at NESA i 1922 overtog
områdets elledninger og forpligtelsen til at vedligeholde dem, så indskuddet må
være blevet handlet ned og omhandlede et mindre delområde.

Transport
Transporten til og fra Lille Værløse med privatbanen, ”Slangerupbanen” var også
vigtig. Mens husmødre og børn ferierede i sommerhusene, skulle de fleste af
mændene - som skaffere til de flittige husmødre - transporteres med banen frem

2019. Hullet, hvor den gamle låste låge var. Dengang var der ingen trappe.
                   (Foto: Annette Winkel)
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og tilbage til deres arbejdsplads en stor del af sommeren.
En henvendelse til banen om af få forbedret toggang
resulterede blot i et afslag. Heller ikke ønsket om at få
en sti gennem Ny Vestergårds jorder for at forkorte vejen
til stationen(b), fik man tilladelse til. En uofficiel sti over
marken var det dog umuligt at forhindre.

Johs. Graffs fallit
I 1926 var kun 31 af de 167 grunde solgt, og Johs. Graff havde 95 uopdyrkede
grunde. Resten ejede konsortiet. I 1928 gik Graff i betalingsstandsning. Alle hans
95 parceller var belånte, og Grundejerforeningen havde ikke råd til at købe dem.
De blev ved tvangsauktion overtaget af Københavns Forstæders Bank, der var
panthaver. Graff var på det tidspunkt i restance med 1.280 kr. for medlemsgebyr,
og det frygtedes, at pengene ikke ville komme ind. Panthaverne anerkendte ikke
restancerne, og foreningen måtte foruden tabet af beløbet yderligere betale 499,40
kr. af den slunkne kasse til blandt andet sagfører omkostninger. Det var et hårdt
slag for foreningen.

Køreplan
1927.(KSB)

Leg på Ny Vestergårds mark.
       (Foto: Hans Christensen)
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1930 til 1944

Staten:
I 1938 offentliggjordes ”Lov om byplaner”, der
pålagde byer med mere end 1000 indbyggere -
herunder Værløse – at foretage en byplanlægning.

Kommunen:
I Værløse gik man allerede i årene før 2. Ver-
denskrig i gang med at planlægge efterkrigstidens
byudvikling.

I 1937-38 flyttede sognerådet (c) fra Kommunens
hus i Bygaden til det tidligere Afholdshotel, der var
beliggende, hvor Furesø rådhus findes i dag.

Søndergaards Villaby:
Værløse sogneråd be-
gyndte at interessere sig
for, hvad der foregik i
Søndergaards Villaby.
Man påtænkte kloakering,
men det blev udsat, da
krigsfaren nærmede sig,
men kommunalt kloak- og
snerydningsbidrag blev
diskuteret, og desuden
begyndte kommunen at
tilse vejene.

Vand
I 1933 købte Grundejerforeningen både Skovgrunden med vandværket og den
nuværende grund på Birkevej nr. 1 på hjørnet af den gamle kirkesti, også kaldt
”Slaggestien” langs Ny Vestergårds mark nord for foreningens område. Grundene
blev forhandlet ned til en samlet pris af 1.920 kr.
Da vandtilførslen fortsat var meget ustabil, var det et stort ønske at afhjælpe
problemet med en slags vandtårn, en ”højde-vandbeholder”. Man fandt frem til,
at Birkevej nr. 1 var den højest beliggende grund. Her blev bygget en tank af
jernbeton 3 m. i diameter og 3 m. høj. 2 m. af beholderen skulle være under- og
1 m. over jorden. Byggeriet gik hurtigt, og året efter blev det tilladt at lægge vand
ind på medlemmernes grunde. Det betød, at vandforbruget steg og elforbruget
til vandværket ligeså.

Ca. 1950. Kommunens hus i det gamle afholds-
hotel.
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Så længe Søndergårds Villabys
Vandværk eksisterede, havde
omkostningerne til dets drift en
fast plads i grundejerforenin-
gens budget på ca. 8-10% - og
det på trods af, vandværkets drift
blev passet frivilligt først af
bestyrelsesformand S. Sørensen
og siden i mange år af et
bestyrelsesmedlem, hr. Friis, der
som en af hverdagens helte og
kun under pres, accepterede at få
havehjælp 10 dage årligt som
kompensation for al sin ulej-
lighed.

Efter højde-vandbeholderen var blevet bygget fulgte:
”Vedtægt for Vandforsyningsindlæg i Grundejerforeningen for Søndergaards
Villaby”

Ønsket om helårsbyggeri i Søndergårds Villaby blev fra omkring 1940 også taget
op som noget nyt. Helårsbyggeri krævede blot, at området havde helårsvand i
hele området med vandrør i en dybde af 1.2 m., at der var brandhaner, og at der
var kloakeret, så det blev ikke til noget i første omgang.

Nogen vrede viste sig, efter at Konsortiet i maj 1942 havde annonceret i
Berlingske Tidende med salg af ”grunde med vand i vejene”. Dette tilbud kunne
man ikke indfri for alle grundene. Køberne blev vrede, da det gik op for dem, at

2019. Resterne af højde-vandbeholderen
udnyttet som læskærm i haven.
             (Foto: Annette Winkel)

 Luftfoto med Søndersø, Kbh. Vandværk (nede) og Søndergårds Villaby (til
højre).  Sammenlignet med kortet fra 1935 er billederne næsten samtidige.
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løftet om vand ikke holdt. De krævede af grundejerforeningen, at den måtte sørge
for vand nedlagt i deres vej straks. Foreningen nægtede, og efter to meget lange
og stridbare generalforsamlinger i februar og i april 1943 blev kravet endeligt
afvist. Argumentet fra en af modstanderne var, at han havde fra 1919 betalt
300-400 kr. for etablering af vandværk og dertil 24 kr. pr år, så han ville ikke
betale for nye grundejeres vand. Et andet medlem forklarede: ”Hvis man køber
en Ko, og det viser sig, at den er trepattet, kan det ikke betale sig at besvære sig
til Trediemand. Det må ordnes mellem Køber og Sælger”. Og sådan blev det!

I 1943 opsagde Kbh.
Vandværk overens-
komsten med vand-
værket i Søndergaards
Villaby, da Køben-
havns kommune skulle
overgå til at skaffe vand
på en anden måde. Det
hastede med at finde en
anden løsning.

Der var forskellige
andre vandboringer i
kommunen, der kunne
erstatte vandet fra Kbh.
Vandværk. De blev dis-
kuteret og undersøgt i årene efter 1943, ligesom foreningen undersøgte
muligheden for at lave deres egen boring. I/S Værløse Vandværk var fra starten
ikke interessant, for som bestyrelsesformanden sagde: ”Værløse kommune er
ikke til at have med at gøre. Alle sager bliver syltet”. Og på generalforsamlingen
lød det: ”Vi bør selv bore efter vand, da det er risikabelt at indlade sig med
Værløse kommune”. Og Værløse kommune var meget langsom. Den var ikke
indstillet på at give tilladelse til egen boring. Tilladelsen kunne kun gives, hvis
boringen kunne levere vand til hele den sydlige del af kommunen, og rørene
skulle desuden ligge i frostfri dybde. Det var en investering som Søndergårds
Villaby umuligt ville kunne klare.
Det lykkedes grundejerforeningen at få aftalt forlængelser af aftalen med Kbh.
Vandværk et par gange. Et år efter krigen skulle aftalen ophøre. Det var krigens
materialemangel, der betød - til foreningens held - at Kbh. Vandværks planer om
at bygge et mere moderne vandværk måtte udskydes, og det blev først i 1951, at
det gamle vandværk blev solgt.

Veje
I 1932 skulle den ny ”Ringvej” (nu kaldet Ballerupvej) anlægges fra Fiskebækvej
i Lille Værløse til Ballerup. Den skulle på et stykke erstatte den lille jordvej,

 Kbh. Vandværk 1951.                        (Furesø Arkiv)
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Søvej, der førte fra Lille
Værløse til Søndergaard og
videre til Frogme Knudsens
grusgrav. En del af Søvej
eksisterer stadigvæk i 2019 og
løber parallelt med Balle-
rupvej.
Det frygtedes, at udkørslen til
Ringvejen ville blive en farlig
dødsfælde, og sognerådet blev
søgt om, at Søndergårdsvej -
for oversigtens skyld - kunne
føres ud i Ringvejen ca. 20 m.
sydligere. Det kom aldrig så vidt, og på kortet ses den endelige brunt farvede
beskedne løsning, der blev gennemført. Det blev kun med et lille sving for enden
af Søndergårdsvej,

Søvej før Ballerupvej. (Postkort)

Midt i 1930erne. Den gamle udstykningsplan blev brugt som arbejdsudkast for
foreningens ønsker, hvad angik udkørslen fra Søndergaards Villaby. Teksten er
selv i stor størrelse næsten ulæselig. Den brune vejtilførsel blev den endelige
mulighed. Lyserøde parceller tilhører private grundejere. Mørkeblå parceller er
ejet af grundejerforeningen og anvendt til praktiske formål som til vandværkets
grunde og til oplagspladser. Lyst blå og hvide parceller er usolgte.
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Søndergårds udhus, Pilehuset, der omkring 1930 var blevet omdannet til beboelse,
lå i vejen for den nye vejforbindelse, og det måtte nedrives. Først i 1937 var den
endelige løsning blevet godkendt: ”Værløse har nu udført Søndergaardsvejs
Udmunding i Ringvejen, Og det bliver nu vor Opgave at få selve dette Vejstykke
anlagt, så det danner en bred og en værdig Indkørsel til Villabyen”. Hed det.

Vejene i grundejerforeningen var ringe. De blev ikke vedligeholdt især udfor de
usolgte grunde. Man forsøgte at sprede myremalm på vejene for at bremse
ukrudtet, men det blev hurtigt opgivet: ”Det lugter nederdrægtigt”, jamrede man.
Hjørnet Mosevej-Søndersøvej var et evigt problem med vand, som man måtte
slås med hvert år. Søndersøvej var åbenbart den højest prioriterede af vejene. På
generalforsamlingen i 1937 blev der klaget: ”Søndergaardsvej er altid Stedbarn
i forhold til Søndersøvej”.

Man forsøgte at behandle nogle af vejene med tjære og grus, men gruset var ikke
en god ide, og det blev erstattet af småsten. Slagger, der blev leveret fra
Slangerupbanen, havde været en god stabil vejbelægning, men det kunne ikke
bruges i krigens år og i de første år efter krigen, da brændstof til lokomotivet var
blandet med brunkul og tørv, som hurtigt ville blive til ler.
I 1934 henvendte man sig til Aktieselskabet for Kemisk Industri om asfaltering
(behandling med asfaltemulsion). Men: ”Behandlingen er afhængig af Vejbanens
fasthed. Hvis Slaggerne er fast sammenkørt, vil det være muligt at opnå en god
Vejbane med et lag Emulsion og Grus. Men dersom slaggerne ligger løst, og der
er meget Slaggestøv i Overfladen … Fremdeles gerne til Tjeneste… med
Højagtelse”.

Ca.1930. Søndergård. Th. ses svine-
og vaskehuset, der blev ombygget til
beboelsesejendommen Pilehuset.
      (Furesø Arkiv)

Pilehuset ved hjørnet af Søndergård-
svej og vejen til Jonstrup.
       (Furesø Arkiv)
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Gårdejer Christensen på Søndergaard havde jobbet som altmuligmand i fore-
ningen, og det indebar blandt andet, at han grusede og ordnede vejene. Egentlige
forbedringer kunne ikke ske pga. mangel på materialer og arbejdskraft.

Affald og telefon
I 1930 købte grundejerforeningen på tvangsauktion en ikke nærmere angivet
grund på Søndersøvej for 700 kr. til haveaffald og til opbevaring af materialer til
udbedring af vejene. (Det var sandsynligvis grunden matr. 2du, der har været ejet
af grundejerforeningen). Affald ville blive afbrændt 3 gange ugentligt efter
melding herom til brandfogeden, og ikke brændbart ville blive kørt bort. Reglerne
blev ikke overholdt, og naboerne klagede over lugtgener, rotter og røg. Det skulle
også vise sig, at grunden hurtigt blev for lille.
I 1940 blev det besluttet, at stort haveaffald som grene skulle kastes på pladsen
med højde-vandbeholderen.

Til at erstatte den først indkøbte ”oplagsplads” (læs losseplads) købtes i 1942
matriklerne 2dz og 2dæ på Højdevej syd til en samlet pris af 1.800 kr. Her blev
der plads til et lille skur på ca. 2x2 m. til redskaber og en telefon. På skuret blev
der kort efter placeret et skab til opslag. Nøglen til skuret kunne afhentes hos
kassereren for 1 kr.
Formanden opfordrede grundejerne til at bruge telefonen, så udgifterne til
installationen kunne indtjenes. Var der behov for hurtig hjælp, og man manglede

Afbrænding på oplagspladsen.        (Tegning: Hans Christensen)
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10 ører, kunne man opgive sit navn til Centralen, i så fald hæftede foreningen.
Der var mange restancer på foreningens udlæg.
Der blev konstant klaget fra naboerne til pladsen over røggener især fra
ureglementerede bål i weekenderne. Klagerne omfattede også den manglende
orden på stedet, hvor nogle fandt det lettere at kaste affaldet over hækken eller
at skovle det af i indkørslen. Påbuddet om kun at aflæsse haveaffald overholdtes
heller ikke.

Elektricitet
NESA opfordrede gennem årene flere gange Søndergaards Villaby til at ind-
lægge elektricitet på området, men den udgift blev nedprioriteret. Ønsket om
elektricitet var dog voksende. Et medlem spurgte i 1939: ”…om der snart var
Mulighed for Elektricitet til Kogning og Lys”, og formanden svarede: ”...at så
længe der ikke var Tale om Helårsbeboelse, ville det blive for dyrt”. Parcelejere
måtte vente lidt endnu, men NESA gav ikke så let op, og i 1943 søgte de fortsat
at gøre foreningens parcelejere interesserede i at få indlagt strøm. Der var dog
fortsat ikke planer om helårsbebyggelse i foreningen, og NESAs gentagne
henvendelser i årene efter gav heller ikke resultat.

Transport
Søndergårds Villaby henvendte sig
ofte til Slangerupbanen med ønsker
om en køreplan med flere
togafgange især i morgentimerne,
om at opnå særrabatter eller for
generelt at få billigere billetpriser.
Der skete efterhånden små for-
bedringer, men Slangerupbanen
havde ikke gode vilkår. Kommu-
nerne op til banen måtte i 1929
overtage aktiemajoriteten. Økono-
mien var dårlig. Den var blevet
hjulpet af brugernes jernbaneskyld(d), men denne bortfaldt i 1933, og desuden
var alt banens materiel slidt og umoderne.

Kommunerne sørgede for, at der kom dieseltog og flere togafgange, og at
billetpriserne blev nedsat.
Der var desuden allerede dengang håbefulde planer om, at banen skulle
elektrificeres.

Salg af grunde
Forstædernes bank ejede fortsat 94 af grundene i foreningen og tilbød
Søndergaards Villaby at aftage grundene for samlet 33.000 kr. Det var et gunstigt
tilbud, men foreningens økonomi tillod det ikke.

 Viadukten over Ballerupvej.   (Postkort)
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Der blev solgt en del grunde under krigen. Folk fra København så fordelen ved
at have et sted udenfor København, hvor de kunne supplere husholdningen med
grøntsager fra deres egen køkkenhave. På det tidspunkt kunne der endda være
grøntsagsbede i vejrabatten udenfor ens grund, hvor bunden af de lukkede
sideveje lignede en græsplæne.

De få ledige grunde i 1. række
til Søndersø var ikke så efter-
tragtede, fortælles det, fordi
de som grøntsagshaver skrå-
nede for stærkt ned til Søn-
dersø.

Problemerne med salget af
konsortiets grunde var ikke
kun det nævnte spørgsmål om
vandtilførsel til alle vejene.
Der viste sig også at være
problemer efter salget, da det
blev afsløret, at landmåler
Budtz oprindeligt havde op-
målt nogle grunde forkert. Det betød, at skelpæle skulle flyttes – et sted 1½ m
ind på grunden bag ejerens nyplantede hæk, så hækken også måtte flyttes. Den
sag blev hurtigt bragt i orden for foreningens regning.

Naboer
Flyvestationen:
Værløselejren i Kirke Værløse var, før den blev flyvestation, kun en god mulighed
for arbejdspladser til Værløses borgere, men i 1934 etablerede Hærens
Flyvetropper sig på Værløselejren.(4) Denne handling gav straks anledning til
frygt for uro i Søndergårds Villaby. Allerede 4 år senere blev bestyrelsen anmodet
om at bede flyvestationen om at undgå at flyve direkte over grundejerforeningen,
men det ansås på forhånd for håbløst. Henvendelsen resulterede i et venligt svar
fra oberst Førslev, som blev refereret på et bestyrelsesmøde: ”...at helt undgå
Overflyvning var umuligt, men at Flyverne havde Ordre til i videst muligt
Omfang at undgå unødig Larm”.

Skovhuset:
I 1934 udvides Skovhuset og indrettes til helårsbolig.

Havetur med børnene.   (Foto: Kaare Vindfeld)
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1945 til 1959

Staten:
”Loven om Byplaner” fra 1938
blev fulgt op med Hovedstads-
områdets egnsplan sidst i
1940erne, ”Fingerplanen”, der
var inspireret fra London. Den
blev ikke officielt vedtaget af
myndighederne, da den ikke var
udtænkt i ministerielt regi, men
Boligministeriet nedsatte i 1949
et byudviklingsudvalg, hvis be-
tænkninger resulterede i, at tan-
kerne fra Fingerplanen efter-
hånden måtte efterleves i kom-
munerne omkring København.(4)

København skulle som centrum
udvikle sig i et fingermønster
langs den trafikale infrastruktur
med bymæssig bebyggelse – Zone 1(f) - især omkring togstationerne. Mellem
fingrene skulle der hovedsageligt være grønnere prægede områder som skove,
landbrug, gartnerier, sommerhusområder mm. Lille Værløse lå i spidsen af 4.
finger.
Sognerådsformand Hauch blev ophavs-
mand for Lille Værløses byudvikling
og kommunalplan. Lille Værløse skulle
blive en moderne forstad til Køben-
havn.

Kommunen:
I Lille Værløse bymidte gik Sogne-
rådet i gang med at planlægge ”Den
røde plads” i 1950erne.

Værløse Kommune fik efter ønske fra
Københavns Amt sit eget byvåben i
1952 .

Søndergaards Villaby:
Sognerådet indkaldte i 1947 Sønder-
gaards Villabys bestyrelse for at
diskutere foreningens planer for

En af de første skitser til bymidten af
Siegumfeldt.            (FuresøHistorien)
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fremtiden. Ønskerne om og forventningerne til en forbedret infrastruktur på alle
områder var store blandt Foreningens grundejere. Helårsbebyggelse blev tilladt,
men efterkrigstidens varemangel og rationeringer satte især i de første år af
perioden en bremse for udviklingen. Der var dog med kommunens indblanding
langsomt begyndende tiltag til byggemodning af foreningens område.

I 1956 dannedes: ”Sammenslutningen af Grundejer- og Vejforeninger i Værløse
Kommune”. Sammenslutningen skulle samarbejde om fælles interesser, der ofte
kunne være imod kommunens interesser. De repræsenterede ca. 900 medlemmer.
Søndergaards Villaby og alle foreningerne i Værløse tilsluttede sig på nær
”Nørreskov”, der ønskede betænkningstid.

Vand
Som endeligt punktum for samarbejdet med Kbh. Vandværk fik Grundejer-
foreningen i 1947 de 265 kr., som de havde betalt i depositum, tilbage.
Vandværket blev solgt for 2.900 kr. og pengene fordeltes mellem ”de gamle
medlemmer”.

Værløse Kommunes våben:
De 4 stjerner symboliserer byerne Jon-
strup, Hareskovby, Lille Værløse og
Kirke Værløse. De grønne egeblade
symboliserer Hareskov, Ryget skov og
Nørreskov. Den røde bog symboliserer
Jonstrup Seminarium.

Forår 1948. Udsigt mod Søndersø.
     (Foto: Hans Christensen)

Sommer 1951. Samme udsigt mod
Søndersø.    (Foto: Hans Christensen)
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Værløse Kommune havde efter byplanloven udtrykt sit ønske om, at alle
udstykninger i byen skulle have helårsvand fra I/S Værløse Vandværk med
vandrør i 1,2 m dybde. Det ville være bedst, mente sognerådet, idet man
forventede mange nye udstykninger i Lille Værløse Kommune.

Grundejerforeningen fik efter mange betænkeligheder forhandlet både en
økonomisk og en praktisk aftale med I/S Værløse Vandværk på plads:
- Vandværket vil levere helårsvand til hele arealet med måler.
- Hovedledningen går til hjørnet af Søndergårdsvej og Mosevej.
- Når der er 20–30 helårshuse, skal hver parcel have sin egen måler.

Også her var det materialemangel, der udsatte I/S Værløse Vandværks instal-
lationer, men da de var færdige og havde overtaget, blev der ro omkring
vandtilførslen i mange år frem.
I 1957 blev det nævnt, at grunden på Birkevej nr.1 med højde-vandbeholderen
var blevet solgt. Grunden havde i mange år været stedet, hvor der i alt slags vejr
blev afbrændt Sct. Hansbål.

Veje
Vejene var stadigvæk mange steder elendige og slidte flere år efter krigen. Man
vedligeholdt nødtørftigt med græsslåning, tjæring og grusning, da arbejdskraft

Pladsen med højde-vandbeholderen med St. Hansbål.
             (Tegning: Hans Christensen)



34

og materialer fortsat var en
mangelvare. Først i 1952 med-
deltes det, at vejene var kommet
i bedre stand.
Der skete dog forskellige små
fremskridt på vejområdet. Den
gamle kirkesti langs foreningens
nordlige grænse havde oprin-
deligt gået fra kirken i Kirke
Værløse til Lille Værløse, men
nu endte den ved Elmevej, og
den var blevet belagt med slag-
ger. Stien eksisterer fortsat.

Som den første af vejene blev
Søndergårdsvej i 1955 asfalteret
fra Ballerupvej til Højdevej, hvor
parcellerne på Søndergårdsvej
betalte halvdelen.

Mosevej var grænsevej for grundejerforeningens område mod øst. En parcelejer,
landinspektør Oltman på Mosevej havde i sin tid købt selve vejen samtidigt med,
at han investerede i et antal grunde. Grundene var blevet solgt, men landinspektør
Oltman havde fortsat skødet til vejen og ville ikke afhænde det. Foreningen
spurgte en advokat om råd, som mente, at foreningen ville have ringe mulighed
for at vinde en sådan sag i retten, og foreslog, at man skulle forsøge at forhandle
sig til en løsning. Løsningen førtes ikke til protokol, men det anførtes, at: ”Veje
ligesom offentlige arealer bør ansættes til kr. 0”. Derfor kunne hr. Oltman næppe
have haft indsigelser imod Mosevej til fælles benyttelse.

Men der var også andre løse
ender. Da naboskabet til Dansk
Almennyttigt Byggeri (DAB)
blev en realitet, blev Mosevej
stærkt omdiskuteret. Man ønske-
de at DAB skulle anlægge vej på
eget areal. I kommunens byplan-
lægning havde man åbenbart
ikke tænkt på, at DABs udstyk-
ning ikke havde vejret til Mo-
sevej.
Efter mange diskussioner fik
DAB åbenbart tilladelse til at

2019. Kirkestien set fra Elmevej.
        (Foto: Annette Winkel)



35

benytte vejen, for nu taltes der om, at DAB skulle betale deres del af reparationer
og nye anlæg som fx kloak.
Men hvad skulle man gøre med vejnumrene? Alle numre på Mosevej var ulige.
DABs numre begyndte ved Søndergårdsvej, og Foreningens numre begyndte ved
Søndersøvej. Det blev DABs nummerering, der kom til at holde.

Affald og telefon
Affaldshåndteringen på oplagspladsen var fortsat noget rod. Man forsøgte at sætte
kasser op, for at få brugerne til at anbringe affaldet der, men det hjalp ikke meget
på ordenen.
Med henblik på at forbedre og forskønne pladsen blev der anbragt flere kasser,
der blev plantet hække omkring telefonhuset og lavet en ensrettet aflæsningsvej
med ind- og udkørsel, men det hjalp heller ikke stort. Grundejerforeningen så
sidst i 1950erne frem til, at hver husstand fik sin egen affaldsspand. Måske ville
oplagspladsen på det tidspunkt ikke have nogen relevans: ”Men medens den
stadig eksisterede, var den et herligt sted for tingfindere”, siger Hans Christensen:
”Og således fandt min far en dag 2 skarptslebne stikvåben fra slutningen af
1800tallet, da han afleverede haveaffaldet”.

Der var også problemer med telefonen. I 1951var den slet ikke i funktion.

I 1958 krævede Sundhedskommissionen ifølge ”Sundhedsvedtægt §3”, at
oplagspladsen/lossepladsen skulle nedlægges pr. 31. juli 1959. Kravet blev udsat
til 1. oktober 1959 efter sommersæsonen.

Kloak
Der kom til at gå yderligere mange år, inden Søndergaards Villaby blev kloakeret.
Det meste af området lå i mellemzone, og i forventning om, at zonen ville blive
ændret til byzone, hvor der kunne forventes tilskud til kloakeringen, valgte man
at udsætte fuld kloakering.

Da krigen var slut, tilbød Lille Værløse kommune at lægge kloak i foreningens
veje med tilslutning til et større kloaknetværk, men det ville blive dyrt. Efter at
prisen var blevet forhandlet ned, gik man i 1946 for alvor i gang med at undersøge
mulighederne for anlæggelsen. Det trak ud, og først i 1956 nævntes det, at der
var nedlagt kloak, men kun på Højdevej nord. Højdevej nord var en af de få veje
i Søndergaards Villaby, der lå i byzone og derfor kunne opnå tilskud.
Kloakeringsspørgsmålet blev dog fortsat taget op, og hovedkloakkens forløb blev
diskuteret. Omkostningerne ville blive høje, og en reparation af vejene bagefter
var ikke med i prisforslaget.

Beboerne ville kunne tilslutte sig kloakken for egen regning, og de måtte desuden
beregne at betale en del af udgifterne til hovedledningen. Udsættelserne fortsatte,
men i 1959 ville sognerådet gennemføre kloakering trods foreningens
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betænkeligheder, og som før: ”Der er hjemmel for, at landvæsenskommissionen
kan påligne beboerne en del af udgifterne til hovedledningen”.
Forinden havde foreningen fået en detaljeret plan om, hvordan hovedkloak-
ledningen skulle føres gennem nabogrundejerforeningerne, igennem Sønder-
gaards Villaby og videre mod Ballerup. Og sognerådet var generøst: ”Medlemmer
vil have ret til detailkloakering og til at tilslutte sig”.

Elforsyning
NESA viste stadigvæk sin interesse for at sælge elektricitet gennem årene, såfremt
der var stor tilslutning fra de enkelte husstande. NESA frafaldt det sidste krav,
men deres tilbud var endda for højt, når medlemmerne også selv skulle betale for
tilslutningen ind til huset. Offentlig støtte fandtes ikke, og det viste sig desuden
(1948), at Boligministeriet(e) ikke gav materialebevilling for at indlægge
elektricitet i bestående sommerhuse. Et argument på generalforsamlingen lød:
”Hvorfor skal vi have el. nu, hvor priserne er på det allerhøjeste?”
Selv om ønsket om elektrificering fortsat ulmede, blev planerne om total
elektrificering af området henlagt igen. Nogle grundejere valgte dog at tilslutte
sig el netværket.

Transport.
Efter krigen var alt materiel på Slangerupbanen helt nedslidt, der var desuden en
let stigende konkurrence fra den øgede landevejstrafik - blandt andet buslinjer,
og banens endestation ved Lygten på Nørrebro var ikke eftertragtet. Den eneste
mulighed for at banen kunne opretholde sin drift var, at staten skulle overtage.
Det skete d. 1. april 1948. På Værløse station forløb festdagen ikke som forventet.
Stationsforstanderen havde pyntet stationen og havde opsat en æresport for med
maner at modtage det første DSB særtog, der var sendt på strækningen til
Slangerup, men toget standsede ikke i Værløse. Stor var skuffelsen!
I 1954 Indså man, at strækningen fra Farum til Slangerup måtte nedlægges af
økonomiske årsager.
DSB igangsatte reparationer af skinner og signaler, men materialemangel sinkede
processen, og total drift med dieseltræk blev først gennemført sent i 1950erne.

1951. Zonekort. Søndergårds Villaby
 ses nordøst for Søndersø ved pilen.
Skråt skraveret viser sommerhuszone
eller mellemzone. Ternet viser byzone.
Hvid viser landzone (og søer).

Værløse

Ballerup-Måløv

    Søndersø
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Pendlere til København fik dog glæde af, at hastigheden steg fra 45 til 70 km/t.
De var fortsat afhængige af toget og søgte i 1948 kommunen om at få etableret
en sti som en forlængelse af enten Højde- eller Birkevej, der kunne blive en genvej
til stationen. Et afslag begrundedes med, at der var planer om at flytte stationen.
Nu søgte man  sammen med den nystartede forening, ”Sammenslutningen af
Grundejerforeninger”  om særpriser på formiddagsafgange for foreningernes
medlemmer, men fortsat uden positivt resultat.
I 1957 blev der lavet en overgang over sporene fra Læssevej til stationsbygningen.

Naboer
Vesterbo:
Søndergårds Villaby fik nye naboer. Søndergård med resterende jorder var i
begyndelsen af 1950erne blevet solgt til DAB. Der skulle gøres plads til de mange
små rækkehuse der kaldtes Vesterbo I med øgenavnet ”Kaninburene”.

”Som led i en civilforsvarsøvelse blev gården (Søndergård) nedbrændt til grunden
for at give plads til nogle af rækkehusene i Vesterbo I, og den lille dam blev fyldt
op af hensynet til bebyggelsens parkeringsplads.”(2) ”De store træer (nu kun et),
som endnu kan ses mellem Ballerupvej og Vesterbo I, er de eneste synlige minder
om gården.” (1)

1. april 1948. En skuffet stationsfor-
stander.                        (Furesø Arkiv)

Sporovergangen på Værløse station
ses her på et senere fotografi.    (KSB)
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Bebyggelsen af Vesterbo I var
med til at sætte skub i grund-
ejerforeningens byggemodning.
I 1958 gik DAB i gang med at
bygge Langhuset som et ”super-
moderne montagebyggeri”.

Flyvestationen:
En anden nabo var Værløse
Flyvestation. I 1951 fik eska-
drille 722 opgaven som landets
eneste redningseskadrille, og i
luften over Søndergårds Villaby
så og hørte man ofte rednings-
helikoptere. I 1952 var jetfly
begyndt at flyve fra flyve-
stationen, og man var stærkt
generet af støj både fra de lavt-
flyvende jetfly og fra deres
motoropvarmning på flyvesta-
tionen. Grundejerforeningernes
Sammenslutning sendte et brev
til flyvestationen og anmodede
om, at støj fra jetfly kun måtte
ske i nattetimerne. Anmodnin-
gen er næppe blevet efterkom-
met.

Søndersø Park:
”Søndergårds Villaby endte med
parcellerne 2s og 2v eller
Søndergårdsvej nr. 59 og 60.
Herefter var der et uigennem-
trængeligt krat, som vi børn
havde hørt hed ”Verdens ende”.
Fortæller Kaare Vindfeld.

I 1958 opstod et problem.
Foreningen havde lavet en
pigtrådsspærring for enden af
Søndergårdsvej - men ukendt
nøjagtigt hvor og hvordan - mod
Søndersø Parks grundejerfor-
ening, for at forhindre, at der

1956. ”Kaninburene”.

Søndergård 1954.
       (Foto: Baltzer Andreasen)

1958. Langhusets opførelse.
       (Frederiksborg Amts Avis)

Søndergård 1954
       (Foto: Baltzer Andreasen)
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skulle blive gennemkørsel. Men spærringen var blevet gennembrudt med den
hensigt: ”...at skaffe sig adgang til videre passage”. Kommunen hævdede: ”Ingen
vej må spærres med bom!” Det betød, at de to grundejerforeninger måtte aftale
et kompromis, og de fik aftalt at anlægge en gennemgang for gående færdsel.
Den aftale medførte et nyt problem. Det følgende år oplevede beboere for enden
af Søndergårdsvej, at der blev parkeret mange biler med ærinde til Søndersø Park
ud for deres parcel. En klage til Politiet gav ikke noget resultat: ”Politiet kan ikke
give forbud mod parkering af fremmede biler”.

Salg af grunde

Hans Christensens fantasi gik lidt videre, når han som dreng legede Davy Cro-
ckett. Han kaldte det fremmede område på den vestlige side af ”Verdens ende”
for ”Wild West”.                      (Foto: Hans Christensen)

1948. Det første havehus bliver til et anneks i nyt sommerhus i 1949.
                   (Fotos: Hans Christensen)
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Salget af Grunde i Søndergaards Villaby gik godt i efterkrigsårene, og der blev
bygget flere sommerhuse, som ikke blot var skure.

I 1956 meddeltes det på generalforsamlingen, at ejendomsvurderingerne var
steget med 50-75% i området.

Selvforsyning var mange år efter krigen stadigvæk af betydning.
Kaare Vindfelds forældre slog sig bl.a. på biavl: ”Min far kastede sig over biavlen.
Han indfangede bisværme fra egen grund og nabogrunde og endte med at have
6 bistader på sommerhusgrunden. Jeg husker blandt andet at have været med til
at transportere et nyt bistade fra Værløse station til Søndergårdsvej 56”.

Bistaderne.                                (Foto: Kaare Vindfeld)
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1960 til 1974

Staten:
”Hvis krigen kommer” var navnet på en pjece, der
fra Statsministeriet blev uddelt til alle husstande i
januar 1962 under ”Den Kolde Krig”.

Den geopolitiske situation var blevet forværret, og
det var nødvendigt at forberede sig på tilspidsede
og farlige tilstande som for eksempel et atommissil
angreb. Hver husstand skulle købe og opbevare en
mængde varer bestående af dåsemad, medicin,
knækbrød og drikkevand til 8 dages isolation, som
de kunne tage med i en kælder, et beskyttelsesrum
eller et andet sikkert sted.
Det skabte megen frygt blandt befolkningen, men heldigvis blev der ikke brug
for nødrationer eller beskyttelse imod atombomber.

Kommunen:
I 1963 overgik Værløse, efter godkendt ansøgning til indenrigsministeriet, fra
landkommunal til købstadskommunal styreform, den såkaldte ”Gentofte
Status”.(g)

Det var en generalplan for Værløse, som blev iværksat. Den medførte intens
aktivitet i de næste 25 år. Og den betød, at kommunen fortsat fik større
bestemmelses- og ejendomsret på alle områder. Det var hensigten at udvikle byen
til en grøn haveboligkommune. Udviklingen var stærkt i gang.

I  Værløse var tilflytnin-
gen stor. På ti år steg ind-
byggertallet fra 525 som-
merhusbeboere og 325 hel-
årsbeboere i 1952 til ca.
9.000 indbyggere i 1962.
Befolkningstallet i hele
Værløse voksede yderlig-
ere de næste 10 år fra de
9.000 beboere i 1962 til
15.000 beboere først i
1970erne.

Et stort tab var det for
kommunen, da første salen
af det gamle rådhus med Værløses vækst fortsatte eksponentielt.
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Teknisk Forvaltning og Byplanforvaltningen samt nogle sidebygninger ved en
pyromanbrand brændte ned d. 20-21/ 3 1971. Mange uerstattelige tekniske arkiver
gik op i flammer.

I 1972 åbnedes motor-
vejen til København.
Motorvejen var få må-
neder før dens åbning
blevet berømt på grund
af skandalen med ”Fi-
skebækbroens” kol-
laps. En af bropillerne
var sunket i mosen, og
det medførte, at flere
brofag knækkede sam-
men. Ingen personer
kom til skade.

I begyndelsen af 1970erne fik  Værløse kommune tildelt små arealer fra Ballerup,
Gladsakse, Hareskovby og Ved Kulhus.

I 1973 indførtes bilfrie søndage på grund af oliekrisen. Der var dejligt stille over
alt på de søndage, hvor selv en knallert kunne høres helt fra Ballerup. Selv om
de bilfrie søndage kun varede kort tid, kom cyklerne frem, og brug af cykler blev
igen moderne. Værløse Kommune anlagde flere cykelstier i årene efter. Blandt
andet blev kommunens 4 bydele forbundet med cykelstier.

Afholdshotellet, nu som moderniseret rådhus.

1972. Fiskebækbroens kollaps.
       (Foto: FuresøHistorien II)
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Søndergårds Villaby:
Før 1969 gik børnene fra Søndergårds Villaby i Værløse skole. Fra 1969 kunne
børnene gå i den nye Søndersøskole, der lå meget nærmere. Skolen var dog først
færdigbygget i 1973.

Vand
Det tidligere så store emne, vandforsyning var nu helt kommunens problem.
Parcelejerne betalte via kommunen for vandudgifter fra vej til stophane, og
forbruget blev betalt særskilt.
Men der opstod nu et andet problem, som dog ikke var af økonomisk art for
foreningen. Da vejene nogle steder blev nivelleret i 1963-66 havde det en alvorlig
indvirkning på vandrørenes frostfri dybde på 1,2 m. Nogle steder lå vandrørene
endda over vejniveau, men det blev afhjulpet.

1964 var året, hvor Friis trofast havde arbejdet i 25 år med pasning af først
vandværk og siden med pasning af haner. Friis blev hædret på generalfor-
samlingen og fik som gave – et havebord.

Veje
Vejene i Søndergårds Villaby var fortsat private i nogle år, men snerydning og
grusning foretog kommunen mod betaling. Hvor der var fortove, skulle parcel-
ejerne selv holde dem fri for sne.

Og nu skulle der ske noget drastisk med infrastrukturen. Flere sommerhusejere
var derfor – og måske med god grund - nervøse for, at området ville miste dets
landlige præg.

I 1963 og to år frem blev det store arbejde gjort med anlæg af kloak efterfulgt af
nivellering og asfaltering af veje, samt med anlæggelse af fortove og fliser.
Formanden mente, at nivelleringen, var blevet udført for voldsomt. Nogle grunde
kom som nævnt til at ligge en del højere end vejen. De berørte søgte om
erstatning, men de blev kun tilbudt 150 kr. til at få en trappe op til grunden, hvilket

Børnene hygger i haven.
   (Foto: Hans Christensen)

Og de voksne.
     (Foto: Hans Christensen)
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slet ikke var nok. Det endelige
resultat af forhandlingerne blev
ikke oplyst.
Ib Christensen forklarer sin
oplevelse af vejnivelleringen:
”Vi havde oprindelig adressen
Søndergårdsvej, og der havde vi
udgangen. Søndergårdsvej lå
”højt”, så lige efter man havde
passeret Birkevej (mod vest)
kom et kraftigt fald til en lavere
liggende del af Søndergårdsvej.
I forbindelse med kloakering og
vejanlæg valgte man at udligne
denne højdeforskel på Sønder-
gårdsvej, hvorfor der blev gravet
jord af på både Søndergårdsvej og Birkevej. Derved kom vi jo til at ligge på en
endnu højere grund i forhold til vejen, og derfor flyttede vi adressen til Birkevej
15, hvor vi, samtidig med at vores nye havemur blev bygget lige ud for vores
gadedør, fik en mindre trappe, som vi senere har nedlagt.
Afgravningen af jord på Birkevej medførte jo også, at de gamle vandrør kom til
at ligge tættere ved vejbanen. Det bevirkede så, at vi nogle år senere under en
hård frost oplevede, at vandrørene frøs.
Vi måtte kæmpe med kommunen i nogen tid, før de kom og fik rørene tøet op”.

I 1965 blev det meddelt, at kommunen ville udvide Søndergårdsvej til Mosevej,
så den blev 8 m. bred, og på et stykke videre indtil Højdevej ville vejen blive 7
m. bred. Året efter overtog kommunen Søndergårdsvej fra Ballerupvej til
Højdevej uden direkte at melde det til foreningen. Det var begyndelsen til
fuldstændig kommunal overtagelse.

1974. På Birkevej ser man den højere lig-
gende hjørnegrund set i forhold til vejni-
veau.      (Foto: Ole Peulicke)

1960erne. Hyldevej som jordvej.
     (Foto: Erna Olsen)

1974. Hyldevej med ny asfalt.
      (Foto: Ole Peulecke)
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Kommunen meddelte så i 1970, at den ville overtage alle grundejerforeningens
veje som offentlige biveje, men det ville ske gradvist efter en prioriteringsliste.
Det var heldigvis ikke et krav, at vejene skulle være istandsat inden. Kommunen
satte derpå en reparation af mange af vejene i stand. Det var Søndergårdsvejs
sideveje, der først blev repareret.

Kirkestien, som blev skolevej for mange børn, skulle vedligeholdes. Foreningen
mente, at det var rimeligt, at DAB skulle medvirke, hvor det var relevant for dem,
med klipning af hæk, anden vedligeholdelse og reparationer. Det blev dog først
i 1968, at stien blev repareret.
Efter diskussioner tilbød DAB at betale for dele af stibelysningen, men i 1969
overtog kommunen stien. Den blev en offentlig sti, hvor kommunen betalte for
renholdelse, belysning, og snerydning. Kommunen overtog helt Kirkestien i
Søndergårds Villaby i 1973, men ikke vedligeholdelsen af tilstødende hække.

Numrene på de nordlige sideveje startede ved Søndergårdsvej, men da vejene og
Kirkestien blev repareret og asfalteret i 1960erne og i 1970erne, vendte man
nummereringen, så de startede ved stien og sluttede ved Søndergårdsvej.

Affald og telefon
En mere moderne kommunal renovationsordning var tvungent sat i gang i 1960,
hvor Værløse Renovationsforretning ville tømme skarnkasser om sommeren fra

2019. Kirkestien set fra øst ved Vesterbo.         (Foto: Annette Winkel)
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15. maj til 15. august. Det blev kun til 3 tømninger det første år, viste det sig.
Udenfor sæsonen blev der tilbudt tømning mod betaling. Sommertømninger
ugentligt kom til at koste 50 kr.
Skarnkasser blev byttet gratis til poser på stativ to år efter på sognerådets
foranledning.

Som Sundhedskommissionens havde krævet det, lukkede oplagspladsen ikke
helt, men der var ved sæsonens start i foråret 1960 sat låge for pladsen, og det
indskærpedes, at den absolut kun måtte bruges til grene og til opbevaring af
slagger og grus til vejene. Tidspunkterne for brug indskrænkedes til lørdage og
søndage i et begrænset tidsrum samt i påskehelligdagene undtaget Påske Søndag.
Man ventede med længsel på Værløse Kommunes planer om en losseplads.

Oplagspladsens sidste dage var ved at være talte.
De to grunde på Højdevej syd var blevet værdifulde.
Der var i 1965 givet tilbud på køb af de to byggegrunde, men at sælge var ikke
helt nemt, for elselskabet, NESA havde i 1963 for 1.700 kr. købt sig adgang til
at bygge en transformatorstation på oplagspladsen, og ved salg måtte foreningens
eget telefon- og redskabshus flyt-
tes.
Foreningen forsøgte at få KTAS
til at opsætte en telefonboks, men
ansøgningen blev afslået, da der
var for få brugere.

I 1966 blev grundene på Højdevej
solgt. Den omstridte oplagsplads
lukkede endeligt, men transfor-
matorstationen blev stående, og
der blev anlagt en lille adgangssti
til den.

Som erstatning for oplagspladsen
blev datidens containere, dengang
kaldt ”sættevogne” eller ”kasse-
vogne”, anbragt forskellige steder på vejene med faste mellemrum. De aftog
haveaffaldet, gamle brædder, møbler og lignende. Det viste sig, at være en
tilfredsstillende ordning.

Skulle telefonmuligheden bibeholdes, når grundene var solgt? Ja! Telefonhuset
blev solgt, og en lille telefonboks af træ blev bygget på hjørnet, hvor Søndersøvej
og Søndergårdsvej mødes. Brugerne, kunne købe en nøgle til boksen.

I 1970 åbnede kommunens containerplads, hvorfra affaldet blev kørt til for-
brænding. Det var tilladt dengang at samle kasserede ting som fx byggematerialer.

2019.Transformatorstationen i dag.
        (Foto: Annette Winkel)
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”Vi hentede kasserede brædder
og døre til at lave fast gulv på
loftet i vores hus ovenpå
efterisolering”. Siger Annette
Winkel.
Der kom samtidigt dagreno-
vation i kommunen. Mængden
af fyld til foreningens kasse-
vognene aftog herefter gradvist,
og antallet blev i 1974 sat ned.

Telefonboksen var blevet an-
bragt på et udsat sted. Der var
ofte indbrud. På generalfor-
samlingen i 1972 meddeltes det,
at der havde været tre indbrud indenfor to måneder. Reparationerne havde kostet
400 kr. hver gang, og automaten med pengene var blevet stjålet. Herefter blev
det bestemt, at fristelsen for tyveri skulle nedsættes. Opringninger til 01 området
blev gjort gratis.
Men var der overhovedet brug for den telefon?
Spørgsmålet blev hvert år heftigt diskuteret på generalforsamlingen. Der var
omkring 25 sommerhusejere og få andre – især teenagere udenfor forældres
nysgerrige ører, der brugte telefonen. Hvert år blev en nedlæggelse taget til
afstemning. Telefonbrugerne mødte talstærkt op, og hver gang blev forslaget
nedstemt. Det kan illustreres ved, at i 1973 stemte 30 for og 8 imod telefonen på
generalforsamlingen. Der var 38 fremmødte.

Kloak
Da foreningen i 1962 fik besked fra kommunen om, at anlæggelsen af kloak ville
begynde om 1½ år forstummede diskussionen om kloakering. Grundejer-
sammenslutningen mødtes om emnet, men der var næppe noget at gøre ved
kommunens beslutning: Kloakken skulle løbe i en dybde af 2 m. med stik til alle
grunde og med gennemløbsbrønd ved sommerhusgrunde. Arbejdet ville starte
ved Mosevej.
Arbejdet blev afsluttet i 1964.

Elektricitet
I 1960 lagde Bøgevej ud med selv at sørge for tilførsel af el.

Siden må det være gået hurtigt, for NESA blev nødt til i 1963 at bygge den
allerede omtalte transformatorstation på oplagspladsen, fordi spændingsbehovet
var vokset.

Først i 1970erne. Telefonboksen set fra
Søndergårdsvej.        (Foto: Ib Christensen)
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I 1964 meddeltes det, at der nu var ledningsnet i foreningens veje undtaget
Elmevej, der ville få elmaster.

Da der i 1965 var overvejelser om, at oplagspladsen skulle sælges, var det med
henblik på, at indtægten ville kunne bruges til vejbelysning i Søndergårds Villaby.
Vi må gå ud fra, at etableringen af vejbelysning blev foretaget efter salget året
efter.
Vejbelysningen var med lysmaster og luftledninger. Det var ikke kønt, og i 1978
var der personer i foreningen som undersøgte, om man kunne udskifte til
parkbelysning.
Det blev ikke til noget, da kommunen ikke ville betale for at nedgrave kablerne.

Kirkestien havde hidtil været uden belysning, men i 1968 blev der købt 14
lysmaster, og der kom lidt sparsom belysning. Vesterbo indvilligede i, at de ville
deltage med betaling for nogle af lygterne. Belysningen var stærkt udsat og
elpærerne var et fristende mål for hærværk, så de måtte beskyttes med ekstra
afskærmning.

TV
Først i 1970erne blev det aktuelt at diskutere TV-signalet. Kunne det være en
ide, at foreningen fik en fælles TV-antenne? Skulle der nedgraves TV-kabler?

El ledning graves ned privat mellem Bøgevej nr. 3 og nr. 5.
              (Foto: Hans Christensen)
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”Det er for risikabelt i betragtning af den hurtige tekniske udvikling på anten-
neområdet” var bemærkningen på generalforsamlingen, der foreløbigt begravede
tanker i den retning.

Naboer
Søndersø park:
Problemer med biltrafik og parkering blev de følgende år et fast emne på
generalforsamlingerne.
Der var for megen tungtvognskørsel ad Søndergårdsvej til og fra naboerne mod
vest, Søndersø Park, der havde været frugtplantage, men som nu var ved at blive
udbygget.

Trafik ved Vesterbo:
Udkørslen til Ballerupvej var fortsat for farlig, men der var for lidt trafik fra
Søndergårdsvej til, at politiet ville imødekomme et ønske om lyskryds. En lille
hjælp blev det, at busholdepladsen på Ballerupvej blev flyttet længere væk fra
hjørnet i 1971.
Parkeringen på Søndergårdsvej ved Vesterbo, der nu var færdigudbygget, var
også til gene, men det blev der ikke gjort noget ved.

Flyvestationen:
Støj fra jetfly var stadigvæk en plage i Lille Værløse, og Sammenslutningen af
Grundejerforeninger gjorde fortsat indsigelser imod den. I 1967 var der nye
forslag til flyvestationens anvendelse. Den skulle blive en flyveplads for alle
former for civilflyvning. Det indbefattede blandt andet sportsfly, lufttaxier, privat-

Kaninburene/Vesterbo i 1970’erne.                                           (Vesterbo 25 år)
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og erhvervsfly, og det ville
betyde stærkt øget aktivitet
især i weekender. Forsvars-
ministeriet fik heldigvis den
plan forpurret.
Året efter kom en ny plan.
Flyvestationen var velegnet
som charterflyveplads. Igen
protesterede Sammenslutnin-
gen af Grundejerforeninger,
og som vi ved, blev planen
ikke til noget. Flyvevåbnet
havde brug for den kapacitet
flyvestationen udgjorde.
Ved branden på Lille Værløse
Rådhus i 1971 blev også byg-
gesagsarkivet totalt ødelagt.
Arkivet indeholdt bl.a. For-
svarsministeriets tinglyste be-
stemmelser fra 1954 om, at
bygninger, træer eller andet
måtte begrænse sig til en vis
angivet højde.

I 1973 blev Grundejerne i Søndergårds Villaby orienteret om, hvad der ville
komme til at foregå, nemlig: ”..delvis gennemførte expropriationer af luftrummet
i forbindelse med indflyvningsforholdene ved Flyvestation Værløse”.
Forsvarets Bygningstjeneste havde udarbejdet en fornyet plan for Flyvestationens
indflyvningsområde i 1974. På dette grundlag krævede Forsvaret, at intet måtte
rage mere end 9, 10 eller 15 m. op. Højdebegrænsningerne skulle tinglyses på
berørte områder.
Det blev anslået, at 1500 ejendomme ville blive berørt af kravet.

Wagn Winkel fortæller: ”Inden tinglysningen blev det besluttet, at vurderings-
mænd skulle vurdere omkostningerne i forbindelse med tinglysning af en
højdekurve. Hos os på Højdevej måtte ejendomme og træer maksimalt være 15
meter høje.
Da vurderingsmændene besigtigede vores ejendom, blev det konstateret, at kun
et af vores træer var over 15 meter højt, men vi hævdede, at vi på kort sigt måtte
risikere at skulle fælde flere af vores træer, når de blev mere end 15 meter høje.
På det grundlag forlangte vi erstatning. De venlige vurderingsfolk anslog vores

1973. Kajs Avis.
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ulempe til 1500 kr. Vi kunne vælge at acceptere og modtage pengene eller vente
på en domsafsigelse.
En meget ivrig lokalpolitiker havde stærkt anbefalet, at vi skulle nægte at modtage
erstatning for eksproprieringen, da han dermed håbede, at tinglysningen ville
falde til jorden. Men vi valgte at acceptere erstatningen, da vi ikke troede på hans
argument. Mange af vores naboer nægtede, så de fik intet. Senere frafaldt
Flyvestationen sit krav, så der
var vi både heldige og 1500
kr. rigere”.

Skovhuset:
Den privat ejede ejendom,
Skovhuset blev overtaget af
kommunen i 1967 til ”byplan-
mæssige formål”, men de
næste 10 år henlå Skovhuset
som i et ”Torneroseeventyr” i
vildnis og forsømmelse.(10)

Ekspropriationserstatning til en beboer på Søndergårdsvej.

Omlægningsarbejde for tog til Svanemøllen.
    (Foto: Asgar Bergh/DJK arkiv)
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Trafik
En meget mere anvendelig Hareskovbane, der kunne gå direkte til Svanemøllen
og dermed blive tilsluttet det øvrige S-togsnet, var i udsigt, og arbejdet med
omlægningen var gået i gang.

Salg af grunde
Mulighederne for at bygge
helårshuse blev med tiden
bedre i Lille Værløse, for til
sidst at være den eneste
mulighed. I 1963 kom der et
kommunalt forbud mod at
bygge nye sommerhuse.
I Søndergårds Villaby kom
der stadigt flere helårshuse,
mens 91 grunde stod med
sommerhus eller var uden
bebyggelse. I 1970 var der
kun 51 grunde uden helårs-
huse.

Lidt om Kaare Vindfelds
oplevelser:
”Grundejerforeningen Søn-
dergårds Villabys 167 parcel-
ler domineredes i 1970´erne af helårshuse, og sommerhuslivet i foreningen havde
helt klart mistet sit landlige præg. Det var en af årsagerne til, at som-
merhusgrundene på Søndergårdsvej mellem Bøgevej og Elmevej indenfor få år
- omkring 1975 - blev bebygget med helårshuse, hvor unge børnefamilier flyttede
ind. Det gav øget liv i området med stor kontakt mellem naboerne.
Det, jeg især husker, er de pinseskovture, som på familiernes initiativ, blev
afviklet. I 1982 blev det indledt med fælles morgenbord ved svømmepølen i
Bøgevej 13, med toget til Klampenborg og indtagelse af medbragt frokost i
Dyrehaven afsluttende med en tur på Dyrehavsbakken. I 1984 gik turen til fods
til Lille Hareskov med frokost på Gisselfeldengen med deltagelse af 6-8 familier.
Dette er for at illustrere noget af det sammenhold, som har præget et lille område
af den store grundejerforening og som formentligt har udfoldet sig på lignende
vis i andre delområder af grundejerforeningen”.

Skovgrunden:
I mange år havde Skovgrunden kostet foreningen dyrt. Det ville blive for dyrt at
få anlagt en trappe med gelænder ned til søen, så det skete ikke. Grunden måtte
heller ikke bebygges, og der var ingen købere, men endda måtte foreningen betale
fuld ejendomsskat. I 1971 blev det foreslået, at grunden skulle foræres væk, men

1969. Sommerhuset på 16m2. Men sommer-
huslivet var blevet mindre attraktivt i Søn-
dergårds Villaby.          (Foto: Kaare Vindfeld)
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Lågen til FDF på stien til Søndersø.                                (Foto: Annette Winkel)

2018. FDF hytten, der i dag hedder “Kahytten“. Og trappen derned.
                   (Foto: Connie Nielsen)
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det blev forkastet. I 1974 meddelte FDF kreds 27, at de var interesserede i at
overtage skovgrunden. FDF var fritaget for at betale ejendomsskat. En aftale kom
hurtigt til forhandling.
FDF ville kunne få grunden, mod at foreningen fortsat kunne benytte stien ned
til søen, de skulle anlægge en trappe til søen, så man undgik knallertkørsel ad
skrænten, og de skulle vedligeholde trappen. Foreningen ville betale 3-400 kr.
til materialer for trappen. En overtagelse betingede dertil, at 80 % af grunden
skulle være: ”..fredet og urørt bortset fra forstmæssig pleje”.
FDF fik hurtigt bygget en hytte, men der var ingen ved FDF, der gik i gang med
at bygge trappen. En gruppe beboere gik sammen om arbejdet. Det var en solid
konstruktion af trappen og flot udført arbejde, for det er den samme trappe, vi
benytter i dag 45 år efter. Vedligeholdelsen har FDF også overladt til beboerne.
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1975 til 1989

Kommunen:
Værløses indbyggerantal var støt stigende i perioden fra ca. 17.000 til ca. 18.000
personer. Og Værløses udvikling til at blive en ny by efter den forud fastlagte
generalplan fra 1963 var nu ca. 25 år senere næsten en realitet. Generalplanen
afløstes af en Kommuneplan, der blev revideret år for år.

I 1980erne blev det sparetider for Værløse kommune. Regeringen greb ind i
kommunens økonomi, idet Værløse var blevet den 5. rigeste af landets kommuner
og derfor ikke var berettiget til støtte. I 1983 blev bloktilskuddene nedsat. Det
betød, at kommunen i de følgende år måtte kræve højere skatter, og at tidligere
planer om forbedringer på serviceområdet måtte reduceres. (4)

Endda fortsatte udviklingen i Værløse. Blandt mange andre tiltag åbnedes i 1979
Bymidtens gågade.

Værløse fik frikommune status i 1985. Det fik betydning i Værløse for blandt
andet administrationen af skole og fritidsområdet, der nu kunne forvaltes uden
hensyn til lov- og cirkulærebestemmelser.

2019. Gågaden.                                                       (Foto: Annette Winkel)
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Søndergårds Villaby:
Søndergårds Villaby fungerede som en funktionel bydel. De fleste grunde var
solgt. Der var kun 35 sommerhusbeboere og få tomme grunde. I området var der
etableret vand, kloak, elektricitet og veje. Foreningen fik dertil i 1984 na-
turgasnet, og fra 1988 fik den hybridnet.
De attraktive servicemuligheder betød, at det for endnu flere var tid til at skifte
sommerhuset ud med et helårshus.

Naboen, Skovhuset åbner som udstillingshus i 1977 med en Henry Heerup
udstilling.

Affald og telefon
I 1975 var telefonskuret i så dårlig stand, at telefonen måtte tages ind om vinteren.
Det lykkedes året efter foreningen at nedstemme den på generalforsamlingen.

Otto, Der solgte juleneg, kom ofte for-
bi på Søndergårdsvej.
       (Furesø Arkiv)

1977. Henry Heerup Skov-
husplakat. (Ved Finn Bech,
Kirsten og Per Engelhard)

1980. Telefonboksen blev til
blomsterkasse.
            (Foto: Ib  Christensen)

2019. De sørgelige rester af blomster-
kassen efter vejarbejde.
         (Foto: Annette Winkel)



57

Herefter afmeldtes telefonen. En offentlig telefonboks på hjørnet af Sønder-
gårdsvej og Ballerupvej blev en nødvendig, men dårlig erstatning, da den ofte
var udsat for hærværk.
Foreningens telefonboks blev solgt til Hr. Axel Hvidtfeldt ved en ”Vårfest” i
1976, fundamentet blev af Hans Klausager Madsen omdannet til blomsterkasse
med roser. Roserne blev desværre stjålet få år efter.

Ordningen med affaldscontainere i foreningen fungerede fortsat, men antallet
reduceredes. Vest forbrænding I/S tog pris efter containernes vægt, og det var
dyrt.
”En af containerne havde plads ud for vores parcel”, fortæller Annette Winkel:
”Vi var glade for, at vi ikke skulle gå langt med haveaffald, men det kunne være
besværligt at rydde op omkring den. Vores to små piger elskede, når den var der.
De mente modsat os voksne, at de kunne finde noget blandt skraldet, de kunne
bruge, og de slæbte det med ind. Det meste kom ud igen, men de havde i mange
år en lille udstoppet, halvnøgen væsel, som de havde reddet sig, til at pryde deres
vindueskarm”.

I 1987 ændredes kommunens containerplads til genbrugsstation med et lille
offentligt genbrugsaflukke. Af hensyn til miljøet skulle affaldet nu sorteres, og
det var ikke længere tilladt at samle genbrugsting på pladsen bortset fra i det
nævnte aflukke.
Værløses første forbrændingsanlæg i Kirke Værløse, der var blevet brugt før
Vestforbrænding, blev revet ned samme år.

Trafik
Endelig skete der noget positivt med togforbindelsen. Den 25. april 1976 var
omlægningen af forbindelsen til København færdig. Toget kørte herefter ikke
længere til Lygten ved
Nørrebro station, men over
Ryparken til Svanemøllen
station og var dermed
tilsluttet bybanenettet.

Ib Christensen fortæller:
”I midten af 70’erne var
det slut med Hareskovba-
nen, og Værløse blev
tilsluttet S-togs nettet. Den
19. april 1976 – 2. Påske-
dag - blev der mulighed
for at tage afsked med den
gamle bane. Et særtog,
damplokomotiv P 826

Veterantoget på Værløse station.
                  (Foto: Ib Christensen)
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plus gamle personvogne kørte afskedstur fra Lygten Station på Nørrebro til Farum
og retur. Et tilløbsstykke og en festlig afslutning på en tog æra”.
Dieseltog måtte have endestation på Svanemøllen.

Året efter den 24. september blev det moderne S-tog med 20 minutters drift
indviet under stor festivitas. Transporten mellem Værløse og København kunne
nu tilbagelægges på ca. ½ time.

Sidste DSB styrevogn sendes fra den
gamle Værløse station.      (KSB)

1976. Lygten station på Nørrebro luk-
kes skilt.          (KSB)

1976. Den ny midlertidige Værløse stationsbygning.                                 (KSB)
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1990 til 2004

Kommunen:
Befolkningstallet i Værløse
steg i perioden fra ca. 17.400
til ca. 18.600.

Lille Værløse var nu blevet så
stor, at man i 1991 efter
ansøgning til Kulturministe-
riet fik lov til at kalde byen for
kun Værløse.  Det ”Lille”
måtte forsvinde til manges
fortrydelse.

Værløse Vest bebyggelsen,
Ryget Skovby blev solgt og
udstykket i 1995 med stor
byggeaktivitet i årene der-
efter af 60 lejeboliger og 25
andelsboliger. I 1999 blev
området udvidet, og mange
flere boliger blev bygget. Det
blev en lille by i byen.

Værløse by fejrede stor 750
års jubilæumsfest d. 16 sep-
tember 1999 med middel-
aldermarked og med heldags-
besøg af Dronning Margrethe
og Prins Henrik.

Søndergårds Villaby:
Det besluttes i 1995, at for-
handlingsprotokollerne for
Søndergårds Villaby sammen
med gemte brevvekslinger
gennem årene, skulle afleveres
til Arkivet, der lå i Ellens Lyst
ved siden af Bymidten indtil
kommunesammenslutningen.
Kort efter blev bygningen
solgt som privatbolig.

Det nye Værløse byskilt

1992. Rådhuset ligger nu på Stiager

2019. Ellens Lyst.         (Foto: Annette Winkel)
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Søndergårds Villaby var ved at blive et sølvbryllupskvarter, hvor de store årgange
af huskøbere fra efterkrigsårene stadigvæk boede i deres huse. Men en udskiftning
var på vej, og der kunne høres legende børn i haverne.

Veje
Udbygningen af Ryget Skovby fra 1995 og i årene derefter medførte, at
trafikbelastningen på Kirke Værløsevej blev kraftigt forøget. I myldretiden kunne
man nu se, at bilister brugte vejene i grundejerforeningen Ved Søndersø og i
Søndergårds Villaby, når de skulle køre mellem Kirke Værløsevej og Balle-
rupvej. De brugte ruten: Søndersø Park – Enebærvej – Gyvelvej – Sønder-
gårdsvej eller alternativt: Elmevej – Søndergårdsvej. Man kontaktede Kommu-
nen, som tilbød, at den ville betale for en lukning af Enebærvej mod Søndersø
Park, og den ville tillade, at grundejerforeningen, såfremt der var 60% tilslutning
for det, selv anlagde bump på Elmevej og Søndergårdsvej, som ville nedsætte
hastigheden til 40 km. i timen. Ved Generalforsamlingen i 1997 blev det
konstateret, at der var stor tilslutning til forslaget.

Værløse udviklingsplan til 1997                          (Geostyrelsen kt 25 2008/TRB)
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Året efter ønskede beboerne på Hyldevej yderligere 2 vejbump anlagt på
Søndergårdsvej imod Ballerupvej, hvis de kunne dele udgifterne med Vesterbo.
Efter en del diskussion blev de ekstra bump nedstemt ved generalforsamlingen
i år 2000.

I 1998 blev der konstateret for-
urening fra 3 renserier på hen-
holdsvis Kirke Værløsevej og
Ballerupvej. Det skulle udbedres
ved boringer ved renserierne,
hvor vandet blev renset. Fra
boringerne skulle slammet føres
videre med kloaksystemet, mens
det rene vand skulle samles og i
et rør føres ned til Søndersø via
Elmevej og ad stien for enden af
Elmevej. Der blev søgt og givet
tilladelse til nedgravning af røret
i vejen.

November 1997. Internt kort over vejbump.

Snerydningtilbud i Værløse 2006-07
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Det var kun de store vejstrøg, der fik god snerydning.
Som et yderligere bidrag til trafiksaneringen blev det foreslået i 2002, at
Søndersøvej kunne lukkes i trekanten ved Søndergårdsvej med 3 plantekasser.
Kommunen modsatte sig. Det var ikke tilladt i Værløse at bruge plantekasser.
Men så kunne det blive en løsning med cement. Forslaget blev efter stor uenighed
nedstemt.

I 2002 henvendte en gruppe
af nabogrundejerforeninger
og boligselskaber sig til Søn-
dergårds Villaby for at få
tilslutning til en samlet hen-
vendelse om foreningens
gamle ønske om en trafikre-
gulering af udkørslen fra
Søndergårdsvej til Ballerup-
vej. Selv denne mere massive
henvendelse gav ikke noget
positivt resultat.

Affald
Fra 1992 blev grundejerne serviceret med en kommunal flismaskine -  først to
og siden en gang årligt - for at begrænse mængden af haveaffald til bortkørsel.
Grundejerforeningen sørgede fortsat for, at containere blev opstillet forskellige
steder i området, men der var af og til problemer med at holde ”de grønne
containere” kun til haveaffald fri for andet affald, og så blev tømningen til mere
end det dobbelte af prisen for en såkaldt ”skidtcontainer” med blandet affald.
Haveaffald kostede 180 kr. pr. ton og blandet affald 495 kr. pr. ton i 1994.
Fra 1996 til 2003 blev det bestemt, at der kun skulle være en skidtcontainer årligt.
Den måtte til gengæld ikke anvendes til haveaffald og heller ikke til jord og

Højdevej snerydning 2010
         (Foto: Connie Nielsen)

2019. Den problematiske udkørsel.
      (Foto: Annette Winkel)

Snerydning på Højdevej da de fik
fælles sneryder.
    (Foto: Connie Nielsen)



63

murbrokker. Containere til haveaffald fortsatte, men altså uden andet affald. I
2003 var det helt slut med skidtcontainere.

Den større bevidsthed om bevarelse af miljøet bredte sig. Sidst i 1990erne kom
en ny generel affaldsplan i kommunen med begyndende genbrug og sortering på
genbrugsstationen af f. eks. papir, glas og kompost, og kommunen omdelte en
lille folder: ”Have uden kemi”.

Elforsyning
I 1993 forbedrede og rensede NESA vejbelysningen. En sådan lampepudsning -
oplyste NESA - varede i 5 år. De gjorde samtidigt opmærksom på,  at parcelejerne
skulle holde ledningerne til vejbelysning ud for deres grund frie for grene, men
NESA ville gerne mod en ganske pæn betaling foretage en sådan beskæring.

TV og internet
Det delvist statslige selskab Tele Danmark A/S viste sig ikke at være særligt
samarbejdsvilligt, og deres betjening var dyr. I 1998 søgte Søndergårds Villaby
sammen med Nørreskov Park at få nedsatte takster for en kollektiv internet
forbindelse hos TDC A/S, som selskabet nu hed efter en privatisering. Det gav
ikke noget resultat. Henvendelser årene efter heller ikke. Firmaet Stofa kunne
heller ikke give noget tilbud, da foreningen lå for langt fra Stofas kabler. Det
ville kræve en ny modtagerstation, og da der ikke var flere end 250 abonnenter
i foreningen, ville det blive for dyrt. Det betød faktisk, at TDC havde monopol.

Containerskrivelse fra 2002 1996. Orden på affaldssystemet.



64

Det kunne med stor undren konstateres, at kunderne betalte forskelligt for den
samme service.
TDC meddelte, at kunder kunne henvende sig individuelt og søge om en
nedsættelse af abonnementet. Der kunne ikke blive tale om kollektive aftaler.
I et brev fra 2002 meddelte TDC, at abonnementsprisen for hver enkelt afhang
af tilmeldingstidspunktet for serviceaftalen.
Det viste sig, at nogle grundejere havde betalt for at lægge kabler uden at sikre
sig, at kablerne blev grundejernes ejendom. De tilhørte dermed TDC, der tog
betaling af nye beboere på ejendommen for tilførsel af signaler. Hvis kunderne
skulle have en ny leverandør, skulle denne etablere et nyt net, eller de kunne leje
sig ind hos TDC til ublu priser.
Mens abonnementspriserne for levering af signal til almindeligt TV eventuelt
kunne forhandles ned for enkelte forbrugere, blev man informeret om, at der ikke
ville blive særaftaler, når det gjaldt pris på ”hurtigt internet”, der ville komme
snart.

Fra 2003 kunne kontingentet til Grundejerforeningen sendes via betalingsservice,
og beskeder kunne sendes med e-mail.

Søndersø.                                                                         (Foto: Annette Winkel)
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Naboer
Søndersø:
I 1991 indkaldte kommunalbestyrelsen grundejerforeninger og andre
interesserede til orientering angående en ny pleje- og landskabsplan for området
omkring Søndersø. Der var stort fremmøde. ”Søndersøgruppen” havde tilsyn
med og planlagde naturpleje i området omkring Søndersø. Den bestod af en lille
gruppe repræsentanter fra kommunen, naturgrupper, Kbh. Vandværk, Kbh.
Skovdistrikt, Flyvestation Værløse og en enkelt repræsentant fra samtlige
tilstødende grundejerforeninger, herunder Søndergårds Villaby.

Efter undersøgelser af overfladevand i Søndersø gav Københavns Vandforsyning
tilladelse til badning 2 steder ved søen i år 2000 i en 3-årig forsøgsperiode, og
efter de 3 år blev perioden forlænget.

Flyvestationen:

Et nyt forsvarsforlig bestemte i 1999, at al flyvning fra Værløse skulle flyttes til
jyske flyvestationer. De sidste fly med hjemsted i Værløse forlod flyvepladsen i
2004. Siden blev der mere stille i luftrummet over Værløse, og den dag- og natlige
lyd af flyenes motoropvarmning forstummede. Tidligere frygt omkring, hvad
flyvestationen kunne udvikle sig til, fortsatte dog. Hvad kunne der nu ske herefter?

Vandtårnet på Flyvestationen.
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Skovhuset:
Efter en renovering af Skovhuset fik dets bestyrelse planer om en helt ny
benyttelse af området omkring huset. I 2004 sendte Værløse Kommune, der ejede
Skovhuset, en orientering til de nærmeste naboer om, at der var planer om at
anbringe et antal skulpturer og at etablere en naturlegeplads på området mellem
Skovhuset og Søndergårds Villaby.
Grundejerforeningen undersøgte, om der var tilslutning til projektet, og det kunne
konstateres, at enkelte skulpturer i skoven accepteredes, mens tilslutningen til
naturlegepladsen var blandet. Indsigelserne bestod dels af frygt for parkeringsrod
på vejene og for larm, men først og fremmest var det ønsket om legepladsens
fodboldmål og især bålpladsen, der havde modstand.
Byplanudvalget valgte at udsætte Skovhusets planer.

Skovhuset sommer.
 (Foto Niels Plum

og Finn Bech)

Skovhuset vinter.
(Foto: Niels Plum

og Finn Bech)



67

2005 til 2019
Værløse- og Farum kommuner:

Kommunalreformen i 2007 resulte-
rede i en sammenlægning af Farum-
og Værløse Kommune. Farum
Kommune var præget af borgmester
Peter Brixtoftes (V) mange lidt vilde
dispositioner med store byggerier
og sale- og lease-back arrange-
menter, mens Værløse var en
traditionelt styret konservativ kom-
mune med en sund økonomi. Der
var derfor stor modstand fra
Værløses side omkring sammen-
lægningen, som til sidst blev
tvangsgennemført af Indenrigsmini-
steriet. Som et plaster på såret fik
den samlede Furesø Kommune årligt kr. 50 mio. frem til 2021samt et stort 30 års
statslån til udligning af Farums gæld. Det blev yderligere besluttet, at Farum
borgerne skulle bevare Farum Kommunes lidt højere skat i nogle år, bl.a. fordi
Farums økonomiske forpligtelser belastede den nye Furesø Kommunes økonomi.
I ”morgengave” tilbød man, at kommunen kunne overtage arealerne på
Flyvestationen, når denne blev forladt i 2007 – 2008. Det endte i et nej tak på
grund af voldsomme forureninger, som kunne løbe op i mere end arealernes
værdi.(5)

Værløse byråd måtte bruge flere år, inden de havde
lavet en udførlig og omfattende kommunal plan for de
forskellige lokalområder i Værløse Kommune. Inden
den ny kommuneplan blev vedtaget skulle plan-
forslagene efter sammenlægningen videreføres i en ny
og samlet kommuneplan, og den skulle udtrykke,
hvordan delområderne i den tidligere Værløse
kommune måtte bruges og bebygges i fremtiden.
Begrænsninger omhandlende hensyn til miljø,
naturbeskyttelses- og skovlov skulle også fremgå.
Da der var sket en del ændringer siden de gamle
kommuneplaner, betød det, at lokalplan 56 for
foreningens område måtte revideres. Lokalplanen blev
sendt i høring fra den 7. juli til den 15. september 2009.
Herefter forelå den endelige ”LOKALPLAN NR. 56
med TILLÆG NR. 1”. (5)

Furesø kommune skilt.
             (Foto: Annette Winkel)
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6. oktober 2017 indviedes Furesø Kommunes
nye rådhus, ”Sløjfen” på Stiager i Værløse.
Bygningen binder det tidligere rådhus i
Værløse fra 1992-93 sammen med en ny fløj.
Med i det delvis nye rådhus samles flere
funktioner på et sted med henblik på en mere
rationel drift.

Furesø rådhus, Sløjfen. Indviet i 2017.                            (Foto: Annette Winkel)

1988. Sommerhuset der skal falde.
                    (Foto: Hans Christensen)

Det nye hus placeres.
          (Tegning: Hans Christensen)
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Søndergaards Villaby:
Midt i 1990erne startede den store boligboble. På generalforsamlingen i 2005
blev det i protokollen oplyst, at der på mindre end 10 år fra 1995 til 2004 var sket
en fordobling af kvadratmeter priserne i grundejerforeningen.
I 2019 var alle grundene i Søndergaards Villaby solgt, og der var ikke flere
sommerhuse tilbage.

Mange nye købere af huse valgte nu at rive et bestående helårshus ned for at
bygge et nyt moderne hus, der levede op til nutidens bygningskrav.

Vand

Efter Værløse Vandværk I/S havde overtaget vandforsyningen i Søndergårds
Villaby sidst i 1940erne, var der helt tyst om vandrelaterede forsyningsspørgsmål
i Forhandlingsprotokollerne indtil 2010. Da blev det meddelt, at den kommende
vandforsyning fra Værløse kommunale vandværker og Andelsselskabet Farum
Vandværk var sammenlagt og privatiseret (ejet af forbrugerne), og det ville levere
vand til og blive afregnet af Furesøs borgere under navnet ”Furesø Vandforsyning
a.m.b.a.”
Mange af vandrørene i vejene blev udskiftet, og nogle parcelejere, der havde
tilsluttet vand fra vejen til egen vandmåler med jernrør, måtte skifte til plastikrør
for egen regning. Netop i Jubilæumsåret gennemføres omfattende udskiftning af
vandledninger og stik.

2010. Furesø vandforsyning.
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Frostfri dybde for vandrør var
nu ikke længere 1,2 m, men
0,7 m.

Affald
Miljøministeriets bestemte en
affaldsstrategi for 2005-2016
med 123 opgaver, der om-
handlede retningslinjer for
sortering og genanvendelse,
kriterier for farligt affald og
meget mere. Der blev stillet
yderligere store krav til
borgerne.
I Værløse var en gruppe
østeuropæere begyndt at op-
holde sig fast på genbrugspladsen i åbningstiden for at bemægtige sig
genbrugsting, og da de tilmed chikanerede vagterne, tog kommunen beslutningen
om at lukke genbrugshuset og at fortsætte stedet udelukkende som containerplads.
Det nærmeste genbrugshus fandtes derefter i Farum.

Den årlige ordning med skidtcontainer og flismaskine fortsatte til 2009.
Foreningen havde desuden mulighed for i en periode at få stort forbrugsaffald
afhentet af renovationsselskabet en gang om måneden efter forudbestilling.
Det har været diskuteret i mange år, om der overhovedet var brug for con-
tainerordningen, men da fyldningsgraden igennem alle årene har været for-
holdsvis høj, har man hvert år på generalforsamlingen besluttet at fortsætte med
ordningen.

De sidste år er det blevet muligt at få 3 små sorte affaldscontainere til sortering
af affald ved hver husstand. Der hersker stor tvivl om denne løsning er den rigtige.

TV og internet
I 2006 blev der nedlagt kabler til fibernet i foreningen. Med fibernet kunne
tilbydes: ”Lynhurtigt internet, digitalt tv, billig internettelefoni og Video on
Demand” (tv, telefon og internet). Det kostede en engangsafgift for at få

De nye affaldscontainere.
        (Foto: Annette Winkel)

Hjemmesiden.
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fibernettet lagt ind til huset, og herefter måtte abonnenten selv finde
underleverandør til tjenester installeret i huset.

Grundejerforeningens domæne: soendergaardsvillaby.dk blev købt i 2005.

Elforsyning
NESA udskiftede de gamle luftledninger til vejbelysning i 2006. Foreningen fik
Jordkabler. Samtidig blev de gamle lygtepæle, som flere igennem en del år havde
ønsket det, udskiftet.
Fortovene var blevet renoveret året før, og nu skulle de igen brækkes op.

Klimatilpasning
Klimaforskerne havde gennem flere år observeret et stigende antal voldsomme
regnskyl.  2. juli 2011 ødelagde et voldsomt skybrud over københavnsområdet
herunder Furesø Kommune veje og ejendomme for flere milliarder kroner. I
Søndergårds Villaby blev et stort antal ejendomme oversvømmet af de ukon-
trollerede vandmængder med omfattende skader til følge. Det erkendtes, at det
ældre kloaksystem ikke kunne magte opgaven. Furesø Kommune udvalgte et
antal kritiske områder i kommunen, og vores område blev udvalgt som pilot-
projekt. Det stærkt skrånende terræn fra Langhuset ned mod Søndersø ville
resultere i stigende problemer for området. Første forslag fra ingeniørfirmaet
Niras blev forkastet, og efter flere års drøftelser med de berørte grundejer-

2019. Plan over klimatilpasning.
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foreninger blev der i 2018 fremlagt et nyt forslag fra Ingeniørfirmaet COWI.
Idegrundlaget var at forhøje kantsten på en del veje samt at anlægge en grøft i
hele Søndergårdsvejs længde, for derfra at lede vandet gennem fire underborede
rørsystemer ned i Søndersø. Vi må sige farvel til fortovet på nordsiden af
Søndergårdsvej, som helt ændrer udseende, og det medfører, at grundejerne på
nordsiden af vejen må have omlagt deres indkørsler. Arbejdet forventes afsluttet
med udgangen af 2019. Udgiften er uden direkte udgift for foreningens
medlemmer.(5)

Naboer
Søndersø:
Mulighederne for tiltag omkring Søndersø var store efter flyvestationens lukning.
Der blev dannet en undergruppe i Søndersøgruppen, ”Søforeningen”, og hver af
de omkringliggende grundejerforeninger fik en repræsentant i gruppen. De valgte
personer kunne dermed deltage i en årlig besigtigelsestur og blive orienteret, når
der blev lavet aftaler om plejetiltag, men rettigheder og indsigelsesmuligheder
havde personerne ikke.

Furesø Kommune overtog Søndersø og områderne omkring søen i 2012. Hidtil
havde benyttelsen af Søndersø og områderne omkring søen været stærkt
begrænsede, da søen havde været vandreservoir for Københavns Kommune.
Furesø Kommune ønskede at åbne op for nye muligheder og indkaldte repræsen-
tanter for grundejerforeningerne, sportsklubber, fiskeriforeningerne, Danmarks
Naturfredningsforening, Friluftsrådet og naturligvis kommunens miljøfolk med
henblik på at udarbejde bestemmelser for brugen af Søndersø og de omliggende
områder. Det var svære forhandlinger, og Søndergaards Villaby fik bl.a. nej til
sejlads i kanoer og små joller. Teltslagning og åben ild blev forbudt. Tilsvarende
med ridning. Men der blev åbnet op for fiskeri fra søbredden. Fiskeriforeningerne
fik som de eneste lov til at sejle på søen og fik tilladelse til elmotorer. Badebroer
var et stort ønske, men mange indvendinger fra naturfredningsforeningen
resulterede i, at der kun kunne etableres én badebro på nordsiden ud for

2018. Badebroen under opførelse.
(Foto: ”Ved Søndersøs” hjemmeside)

2019. Badebroen, vinter.
         (Foto: Annette Winkel)
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foreningens område. Kommunen havde ingen penge til projektet, men de tre
grundejerforeninger på nordsiden, Triatlonklubben og Friluftsrådet betalte de
direkte udgifter til broen. Badebroen er blevet et elsket sted for både børn og
voksne, og den benyttes flittigt hele året af folk fra det meste af Værløse.(5)

Flyvestationen:
Den forladte flyvestation blev i 2005 foreslået fredet, men en miljørapport
afslørede ved overtagelsen, at visse områder var stærkt forurenede, og
fredningen måtte opgives. Da Forsvaret nægtede at rense de forurenede steder,
takkede Værløse (Furesø) kommune nej til at overtage Flyvestationen. Staten
har siden sørget for afværgeboringer på flere steder, hvor ca. 800 kubikmeter/ton
forurenet grundvand dagligt pumpes op og renses.
De store friarealer benyttes i dag livligt af byens borgere og af sportsklubber. En
enkelt gang om året afholdes Store Flyvedag med meget stor tilskuerdeltagelse.
Furesø Kommune fik overdraget at disponere planmæssigt over de sydlige
områder, som nu er under bebyggelse med flere end 400 nye boliger.(5)

Ydungård en ny nabo:
Gennem flere år havde en gruppe borgere forgæves arbejdet på at bygge et privat
seniorbofællesskab Ydungård på Langhusets grund, der hvor byggelegepladsen
før lå. Først da DAB/VAB kom ind i billedet og foreslog 36 almene seniorboliger,
kom der gang i projektet. Vilhelm Lauritzens Tegnestue udarbejdede projekt for
boligerne, hvilket blev præsenteret for de omliggende naboer og vores

Store flyvedag  på flyvestationen.            (Ballerupbladet)
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grundejerforening. Projektet indebar terrænreguleringer på indtil 2,5 meters
højde, ligesom hele stykket med skov mod syd og vest skulle fældes. Det ville
give området en helt anden karakter og fjerne enhver form for ugenerthed for de
naboliggende ejendomme. Selv om der var indarbejdet forsinkelsesbassiner, så
skulle ekstremt regnvand ledes direkte ud i vores område, hvilket var en
yderligere anstødssten. Der var ikke udarbejdet lokalplan for området, og først
efter at projektet var præsenteret, gik man i gang med lokalplanen. Det udløste
mange velovervejede kommentarer i høringsfasen, og Søndergaards Villaby afgav
da også et kritisk men konstruktivt høringssvar. Resultatet af høringen blev, at
Lokalplanen blev vedtaget, men at enkelte forhold blev korrigeret bl.a. maksimal
terrænregulering på 1,7 meter, og at ”skovstykket” skulle genplantes for at skabe
ugenerthed for begge parter. Man må sige, at sagen burde have været udført i
omvendt rækkefølge: Lokalplan først med rammebetingelser og derefter
projektudarbejdelse.(5)

2019. Byggestedet for Ydungård.
               (Foto: Annette Winkel)



75

Generalforsamlinger gennem 100 år

Igen er vi tilbage til 1919 som udgangspunkt:
Efter den første generalforsamling blev møderne i mange år - for at være i
nærheden af foreningens medlemmer - afholdt i København i februar måned på
”Søpaviljonen”, i Empiresalen på Blegdamsvej, i Frederiksberg Selskabslokaler
eller i ”Folkets Hus” på Enghavevej.

Søpavillonen1920. (postkort)

Folkets hus på Enghavevej.              (Postkort)
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Når de faste steder ikke var
tilgængelige, mødtes man i
forskellige selskabslokaler
eller på restauranter. Delta-
gerantallet steg i takt med, at
der efterhånden solgtes flere
og flere grunde i Søndergårds
Villaby.
Det blev først i 1968, at ge-
neralforsamlingerne perma-
nent flyttede til Lille Vær-
løse, hvor antallet af med-
lemmer, der havde etableret
sig med helårshuse på deres
grunde i Søndergårds Villaby,
var i overtal. Møderne var i
mange år først på Lille Værløse Skole og siden på Syvstjerneskolen.
I 1982 valgte bestyrelsen at overgå til at mødes i ”Spisekrogen” på Bymidten
ovenpå den daværende Brugsen (nu Røde Kors genbrug) for at deltagerne efter
mødet - delvist for egen regning - kunne få lidt at spise. Det blev en succes med
mange flere fremmødte. Men året efter lukkede Spisekrogen.

I en del år mødtes man så på Furesøbad Terrasse til generalforsamling og koldt
bord. Foreningsgebyret steg hastigt med 50 kr. pr. år for at dække udgifterne for
forplejningen. Det faste sted, man valgte at mødes, blev nu - og i de følgende
tolv år - Værløse Bio og Cafe med bespisning og med forevisning af en god film
i pausen eller efter mødet. Det var populært! Højdepunktet af underholdningen
var det år, da taget i stormvejret med et kæmpe brag fløj af biografen under
forevisning af filmen: ”19 røde roser”. Forsamlingen blev inviteret til at se filmen
en anden dag.
Efterhånden følte bestyrel-
sen, at faciliteterne i den
gamle Værløse Bio og Cafe
var utilfredsstillende. Med-
lemmerne af bestyrelsen
skulle under selve mødet
sidde på en scene i stegende
varme fra projektørerne, hvor
de blev blændet af lyset, og
det sidste år havde de end
ikke nogen højtaler til
rådighed.

1981. ”Spisekrogen” på 1. etage over Brugsen
på Bymidten.        (Foto: Inge Olsen)

1979. Værløse Bio med servering på 1. Sal.
     (Foto: I.M.O. Furesø Arkiv)
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I 2003 mødtes grundejerforeningen i Værløse Biblioteks Multisal uden
bespisning, og deltagerantallet blev næsten halveret.
Men så fandt bestyrelsen en udvej. Det nært liggende udstillingshus, Skovhuset
kunne danne rammerne om en hyggelig generalforsamling med efterfølgende
bespisning af mad udefra. Som medlemmer i Skovhuset kunne foreningen leje
sig ind for en aften. Skovhusmøderne fortsatte indtil 2011, hvor Skovhuset ikke
tilbød at udleje lokalerne længere.
Bestyrelsen fandt så frem til, at de kunne mødes i Søndersøhallens Cafeteria, og
generalforsamlingerne fortsatte her i 5 år. Året derefter blev det i den nyind-
rettede Satellitten på Værløse Bymidte, og derpå mødtes man i Søndersøhallens
Kantine.
Skovhuset var ejet af kom-
munen, og kommunale lo-
kaler skulle være mulige at
bruge, når de var ubenyttede.
Det påpegede bestyrelsen
overfor Skovhusets ledelse,
og endelig i 2016 kunne Søn-
dersøs Villaby igen få lov til
for et lille vederlag at mødes
i Skovhuset med mad udefra.
Grundejerforeningens gene-
ralforsamling nr. 100 blev
holdt i Skovhuset.

Karakteren af generalforsamlingerne har naturligvis ændret sig meget gennem
de 100 år. I starten var det de helt nære problemer, man beskæftigede sig med
for at få sommerbyen til at fungere. Herefter blev den meste infrastruktur på
foreningens område gradvist og hurtigt overtaget af kommunen i takt med, at
sommerbyen blev til helårs by. Derefter var den lokale telefonboks I mange år

Indgang til Skovhuset. (Foto: Annette Winkel)
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et tiltrækningsplaster til møderne. Men det var samvær og fælles bespisning, der
fik Grundejerne til at møde talstærkt op.

Et fast emne til diskussion har fortsat været placeringen af containere – hvor og
hvornår? Men hvert år har bestyrelsen også haft på generalforsamlingernes
dagsorden at informere medlemmerne mere generelt om kommunale projekter,
om farer som fx tyverier, om husisolering, om klimatilpasning og om tiltag i
nabolaget, der havde og har betydning for grundejerforeningens beboere. Senest
er der efter en beslutning på generalforsamlingen blevet opsat en hjertestarter på
Søndersøvej nær ved udkørslen til Søndergårdsvej.

Hjertestarter.
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Fester gennem 100 år

I 1944 havde Søndergaards Villaby eksisteret i 25 år. På et bestyrelsesmøde på
Lille Værløses Afholdscafe diskuterede man, hvad et jubilæums festudvalg var
kommet frem til: ”Forslag om fælles Smørebrød & Kaffe (4 kr. 3 stk.) og at
Foreningen var Vært ved en Bowle (koster kr. 200)”. Efter festen hed det: ”25
års Jubilæumsfesten d. 24/6 kostede Foreningen Kr. 158,66 hvoraf Kr. 80,00
til Punchbowle”. Ved omtalen på Generalforsamlingen handlede det også mest
om Økonomi: ”Foreningens Jubilæumsfest havde været vellykket og udgifterne
havde været meget beskedne for Foreningen”. Der var ingen yderligere
forklaringer. Ingen nulevende har hørt om denne fest.

I 1969 havde Søndergårds Villaby 50 års jubilæum. Året før var et festudvalg
blevet nedsat, og foreningen bidrog med 7.000 kr. til en vellykket fest, der varede
lige til kl. 03.

Ib Christensen fortæller om oplevelsen:
”På en kold vinterdag i februar 1964 flyttede vi ind i vores nybyggede typehus.
Da var vi helårsbeboere nr. 23 i foreningen.  Men allerede 5 år senere var der
over 100 ”nybyggere”, hovedsageligt unge familier, så der var meget børneliv
på vejene, som jo nu var blevet
civiliserede.
Ikke underligt, at der var stor tilslutning
til foreningens 50 års jubilæumsfest i
juni 1969. Der var afgjort behov for at
stifte nye bekendtskaber og få ”hilst på”.
Festen foregik på Syvstjerneskolen, hvor
foreningen med medlemmernes godken-
else brugte 7-8.000 kroner af midlerne, så
der kunne trakteres med både smørebrød,
øl og snaps, kaffe, musik til dans og senere
pølsevogn. Vin var dog for egen regning.
Aftenens overraskelse var at Ove Sprogø
dukkede op og underholdt i en rimelig
stund.  Han diverterede i hvert fald med
både ”Fandens Oldemor”, og ”Vi er alle i
samme båd”.
Vi fik mange nye og holdbare venskaber
den aften”.
Stor succes!

Nogle medlemmer ønskede igen fest i 1972, men forslaget blev nedstemt.
Ib Christensen husker også de næste store fester i foreningen med 140 deltagere.
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”I foråret 1976 syntes der igen at være
’behov’ for festligheder. Ingen særlig
anledning i foreningen, men en aktiv gruppe
satte sig i sving med en tilmelingsliste. De
påtog sig til gengæld også at ville arrangere
festen. Tilslutningen var stor fra både
fastboende og sommerhusbeboere.
Det blev til en Vårfest i maj 1976. Også
denne gang var Syvstjerneskolen en fin
lokalitet til sammenkomsten.  Den foregik i
gymnastiksalen, hvor vi om formiddagen
havde pyntet med nyudsprungen bøg og flag.
Vi medbragte også haveparasollerne, så vi
helt kunne forestille os at være i det grønne.
Jeg tror vi var over 100.
Vi fik denne aften en rigtig 3 retters middag
og musikken var tilstede fra starten, så vi
kunne starte ballet allerede mellem retterne.
Helt fint. Det var også ved den lejlighed at ”telefonhuset”- telefonen var nu
afskaffet - blev auktioneret bort. Husker ikke hvad prisen blev, men det blev som
nævnt købt af familien Hvidtfeldt (Bøgevej 4), som skulle parkere græs-
slåmaskinen i den lille boks.
Det blev der nu ikke noget af, for endnu en køber fra Bøgevej kom på banen og
afkøbte huset fra Hvidtfeldts.
Det må have været en ganske vellykket aften, for vi husker at vandre tilbage til
hjemmet i den lyse nat lige før solen stod op”.

Vårfesten havde et efterspil.  I aftenens løb fik deltagerne udleveret en lille pose
med solsikkefrø. Det skete med besked om at gå hjem og så frøene og se dem
udvikle sig til høje planter.  Når man i begyndelsen af august mente at have et
flot eksemplar, afleverede man en ”måleseddel” med højden på solsikken.
Arrangørerne ville komme på kontrol, og en vinder af konkurrencen ville blive
fundet.  Dog skulle spændingen holdes ved lige, så det ville først blive
offentliggjort ved en
sommerudflugt, Solsikkefe-
sten den 15. august 1976, på
et markstykke nede ved
Søndersø (mod vest). Det blev
en frokosttur med picnic-
kurve, mange deltagende børn
og glade medlemmer i strå-
lende solskin.
Solsikkekonkurrencen blev
vundet af sommerhusbe- Vindernes måleseddel ved Solsikkefesten.
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boerne frøkenerne Møller, Søndersøvej 21.  Husker ikke med hvilken solsikke-
højde, de vandt, men det var en fin afslutning på sommerens festligheder.

60 års jubilæet i 1979 blev ikke fejret, selv om foreningen havde tilbudt en støtte
på 10.000 kr. til en fest, men der var ingen opbakning. Pengene blev så i stedet
brugt til mad ved generalforsamlingerne.

Grundejerforeningens 75 års jubilæums fest blev afholdt den 27. august 1994,
husker Steen Blomquist:
”Festen blev afholdt som en familiefest med 172 deltagere, heraf 40 børn. Der
var mange medlemmer involveret i såvel festens forberedelse som i dens
afholdelse. Kaj Gummisko underholdt børnene om eftermiddagen, og om aftenen
var der middag med levende musik i telte opstillet på FDF Skovgrunden ved
Søndersø. Der var til lejligheden skrevet en sang udformet som en avis –

Frokosten i det fri.                       (Foto: Ib Christensen)

Søndergårdsavisen og sang.
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Søndergårdsavisen – hvor avisens overskrifter, artikler og annoncer fra en ende
af blev sunget på melodien ”Nu går våren gennem Nyhavn”. Festen sluttede med
dans og musik til langt over midnat. Grundejerforeningen støttede festen med
20.000 kr.”

2019 Sct. Hans 100 års jubilæumskomsammen med bål ved FDF hytten og
med udskænkning af fadøl.

2019. Skovgrundens bålplads klar til
Sct. Hans fest. (Foto: Annette Winkel)

2019. Nu er ølteltet sat op.
       (Foto: Carsten A. Hansen)

Indbydelsen.

Per Lausen holder båltalen.
       (Foto: Carsten A. Hansen)

2019. Vi venter på talen.
         (Foto: Annette Winkel)
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Annette Winkels oplevelse:
”Det var hyggeligt efter i et par år at have deltaget i Sct. Hans arrangementet ved
FDF-hytten, at samles igen med mange beboere til samvær, tale og bål. Mange
havde brugt energi på at lave bål med en flot heks samt at slæbe ting til fadøl og
et par borde og stole ned ad bakken til Skovgrunden ved FDF hytten. Vores
barnebarn på 6 år havde som os andre hygget sig bravt, men skuffelsen var stor,
da han ikke på denne meget lyse aften måtte blive længe nok oppe til at se heksen
brænde. Det var almindelig skoledag dagen efter”.

Sct. Hans fester

Igennem årene er Sct. Hans sammenkomster et af de sociale samvær, der har haft
størst opbakning.
Tidligere er nævnt de Sct. Hansbål, der blev afbrændt ved højde-vandbeholderen
på Birkevej i mange år i 1970erne.
Ib Christensen husker også en dejlig og stort iværksat Sct. Hans fest på
Fiskerigrunden, en grund som fiskeforeningen ejede på Søndersøvej 31.
Der har med sikkerhed været mange, men måske nu glemte Sct. Hansfester privat
eller i venners lag.

Fastelavn
I 2012 genoptog foreningen den hyggelige årlige tradition med tøndeslagning
ved Fastelavn. Udklædte Børn i to aldersgrupper har kæmpet for at slå bunden
ud af den solide tønde og så slå den sidste stav ned, inden Kattedronningen og
Kattekongen kunne krones. Der har altid været stor forventning og glæde blandt
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børnene over al den sunde slik, som væltede ud af tønderne. Både børn og voksne
kunne bagefter hygge sig med en kop kaffe eller et glas saftevand og en
fastelavnsbolle.
Normalt har der deltaget omkring 60 personer. Tøndeslagningen er blevet afholdt
og afholdes i en stor carport på Søndersøvej 19. Et godt socialt arrangement, hvor
tønderne er så solide, at der må hjælpes lidt til med tøndebåndene.

Fastelavn.       (Fotos: Carsten A. Hansen)
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Vejfester
I tresserne og halvfjerdserne, hvor mange byggede villaer, var der megen
festlighed på vejene. Alle var nybyggere med store fælles interesser. Traditionen
om socialt samvær er blevet holdt i hævd, også fordi man gerne ville byde nye
beboere velkommen. Op gennem tiden har der bl.a. været holdt vejfester på bl.
a. Højdevej, Bøgevej og Søndersøvej. Nogle steder med medbragte madkurve,
andre med fælles buffet, men fælles for dem alle er at have en festlig aften, hvor
børn, unge og voksne mødes og lærer hinanden godt at kende.(5)

Evy Jørgensen fortæller om socialt sammenhold på Bøgevej:
”I 1994 købte vi en sommerhusgrund – en af de sidste eller næsten sidste på vejen.
Det skulle hurtigt vise sig, at vi var havnet på en vej, hvor halvdelen af vejen
bestod af jævnaldrende par som os selv og med børn, der enten var 1-2 år ældre
eller samme alder.

Søndersøvej invitation 2019.

                                    Vejfest  på Højdevej.  (Foto: Connie Nielsen)
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Udover de jævnaldrende par, bestod vejen også af par med voksne børn, der enten
var flyttet eller flyttede, få år efter vi kom.
I løbet af få år var vejen godt fyldt op med børn, der var næsten jævnaldrende.
Der gik ikke mange år, før vi fik gang i vejarrangementer – og som hurtigt blev
til traditioner.
Da børnene var små, var det ”Fastelaven” med tøndeslagning og fælles kaffe/ka-
gebord. Der var rigeligt til, at vi kunne lave vores egen fest, da der var 11 børn
samt alle vejens øvrige beboere, der syntes, at det var hyggeligt at mødes.

Der blev også arrangeret vejfester – som fortsat er en fast tradition for vejen, og
hvor alle meget gerne deltager og bidrager. Vi skiftes til at holde vejfesten og
afholder det med en fælles buffet.
Ind i mellem kan der også - ud i det blå – hurtigt blive arrangeret et kaffebord på
vejen med medbragt hjemmebag eller lidt andet sødt.
En anden fast tradition er gløgg på Terrassen, som vi afholder hvert år – her får
vi alle ønsket hinanden en glædelig jul og får et tilbageblik på året, der næsten
er gået. Endnu en hyggelig tradition som alle også med glæde deltager i på trods
af, at det som udgangspunkt er udendørs. Det er dog sket, at vi alle er trukket
indenfor på grund af meget dårligt vejr.
Som beboer på vejen er vi flest af den opfattelse af at bo på en vej med et stort
fællesskab.
I 2002 tog 6 af familierne på skiferie sammen og gentog det i et par år. Til stor
succes for både os voksne og vores børn. Og nu, hvor vores børn er næsten
voksne, og de fleste er flyttet hjemmefra, er der stadigvæk fælles interesser, der
samler os. Senest var 6 familier på weekendtur, som var en sølvbryllupsgave til
det ene par. Og her kunne vi alle se tilbage på, at da vi flyttede til vejen, var det
et sølvbryllupskvarter, og nu er vi selv en del af den ”alder”. I alle de år, hvor vi
har boet på vejen, har der ikke været mange salg, og de nye, der er flyttet ind, er
alle faldet godt ind i fællesskabet.

Søndergårds Villaby er et godt sted at bo: Natur, skønne omgivelser, samvær,
nær ved alt og nemt at føle sig hjemme.”

De næste 100 år tager vi hul på nu

Per Lausen, bestyrelsesmedlem i Søndergårds Villaby oplyser:
”Ved den kommende generalforsamling i marts tilstræber vi at gøre selve
generalforsamlingen kort for derefter at fortsætte med en lidt mere festlig
spisning end vi plejer. Det er tanken, at Jubilæumsskriftet i pausen skal
præsenteres. Når gæsterne går hjem, får de et eksemplar med, men der udlægges
et eksemplar på hvert bord, så medlemmerne kan tage det i øjesyn. Skovhuset
vil danne en fin ramme om vores kombinerede generalforsamling og jubilæums-
fest”.
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”Vedstående kort er tegnet på grundlag af udskiftningskortet fra 1775, et
matrikelkort fra 1957 og kort fra 1981 suppleret med bygninger opført frem til
1987. Matrikelkortet fra 1957 viser den bugtede Lille Værløsevej, Bygaden
med Værløsestrædet og Gadekærsvej, Skovgårds alle og Højeloftvej, som førte
til Fiskebæk. Disse veje samt Søvej og Birkedalsvej kan genfindes med
omtrent samme linjeføring på udskiftningskortet. De med sort viste gårde er
indtegnet på kortet fra 1957, men Skovgården var dog nedbrændt allerede i
1954.”(3)
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Noter

a. Ny Vestergaard med jorder lå nord for Søndergård. Gården var en ud-
flyttergård fra Annexgaard, (Vestergaard), som lå i Lille Værløse, hvor
der i dag er biograf.

b. Værløse Station lå indtil 1977 for enden af Læssevej.

c. Værløse var en Sognekommune, som indtil 1970 var betegnelsen for en
kommune uden købstadsstatus. Sognerådet svarede før 1970 til den
nuværende kommunalbestyrelse.

d. Jernbaneskyld 1907-1933: Beboerne, i kommunerne hvor toget kørte,
betalte en procentdel af deres ejendoms værdistigning til den jernbane,
der havde gjort det mere attraktivt at bo nær ved den. (EPV Danmark)

e. Boligministeriet overtog i 1947 byplanslovgivningen fra Indenrigsmi-
nisteriet.(3)

f. Fingerplanens zonedelinger: Inderzone (byzone), mellemzone (områ-
der, der kunne overgå til byzone) og yderzone (landzone). Søndergårds
Villaby med de mange sommerhuse lå i mellemzonen. Kun Sønder-
gårdsvej indtil Højdevej, Mosevej og Højdevej nord lå i byzonen.

g. Styreformen kaldtes Gentoftestatus. Det betød at Lille Værløse fik
købstadslignende status, og sognerådsformanden blev borgmester.(3)

h. Det blev meget senere og til alles undren afsløret, at stierne ned til
Søndersø ved Højdevej og for enden af Elmevej tilhørte DAB.

i. Navnet Søndergaard er som stavet indtil retskrivningsreformen i 1948.

j. Hartkorn er en enhed for værdien af jord bestemt ud fra jordens ydeev-
ne 1662-1903. Vandområder som søer og moser har ingen hartkorns-
værdi.


