HF Skovly – 1. afsnit:
1953-54
En kold og sur vinteraften i december, hvor alle normale mennesker kun tænkte på julehygge og marcipan, holdt en lille gruppe mænd fra Skoleparken et vigtigt møde på Gl. Holte Kro.
De tænkte underligt nok på sommer. De ville have kolonihaver, og det skulle være i gåafstand fra
Skoleparken. Kommunen viste sig overraskende at være positivt indstillet og pegede på en gammel frugtplantage, der lå på Kohavevej 74. De gik i forhandling og for 72.000 danske kroner blev området købt af
den lille gruppe mænd. Mange penge og en stor beslutning. Haveforeningen Skovly var født.
Den 3. maj 1954 holdt man stiftende generalforsamling, og her blev foreningen første regler og love vedtaget.
“Enhver hæderlig mand eller kvinde kan optages”
“Bestyrelsens møder honoreres med 10 kr. pr. møde”
“Kassereren må ikke have større kontant kassebeholdning end 200 kr”
“Udbringelse af latrin og lignende må kun finde sted mellem kl. 21 aften og 8 morgen”
“Alle huse skal holdes i ordentlig og sømmelig stand”
“Tøjtørring må kun finde sted på hverdage”
“Fremmede børn tilstedes kun adgang i følge med voksne. Skydning forbudt!”
Så kom er ellers gang i de små haver og i hele området. Der blev anlagt veje og hække, og så kom der sandelig elektricitet til Skovly. Skovly fik ny formand, den legendariske Erling Ørum. Han var en haveelsker
og havekunstner af dimensioner. Hans have blev befolket med sjældne og smukke vækster, som Ørum
ikke hentede på planteskolen. men som han snakkede og smigrede sig frem til hos andre havemennesker.
Hans have blev et kunstværk med tiden. Samtidig var han handlingens mand, og som ingeniør ansat ved
Nesa havde han fingeren på pulsen. Han insisterede på brede veje og selvfølgelig el. Der skulle være fremtid i Skovly.
Der blev bygget overalt, og der var regler, som man skulle rette sig efter. Husene måtte ikke være over 10
m2, og de skulle helst ligne hinanden. Man enedes om at bygge et lille hus med tre gange ‘das’, så kunne
beboerne fra de 50 haver hygge sig lidt på rad og række. Else tog sig af at holde de tre aftrædelser, og det
gjorde hun perfekt. Man medbragte selv toiletpapir, og Else ferniserede sæderne en gang om året. ‘Natmanden’ kom to gange om ugen og hentede spandene og kørte dem væk.
Der blev puslet i haverne. Stort set alle havde nyttehaver og mange flottede sig også med prydhaver,
ikke mindst Ørum, der satte små metalskilte med navnene på latin på de fine planter. Skovly var blevet
medlem af Kolonihaveforbundet, og de sendte en konsulent, hr. Mosegård, til bedømmelse af haverne.
Der var præmieuddeling for de smukkeste og mest velholdte haver. Behøver vi at sige, at Ørum rendte
med mange førstepriser!
Der var vandhaner ud for hver parcel, og mange fik lagt vand ind i de små huse. Det var overfladevand,
derfor blev der åbnet for hele havekolonien 1. april og lukket igen den 1. oktober.
I det tidsrum måtte man godt bo i husene men ikke udenfor den afmålte tid. Det var naturligt nok for
uden vand og latrin, var der ikke så meget sjov ved de 10 kvadratmeter.
Det var dengang Skovlys bestyrelse var en autoritet. Man var selvfølgelig “De’s” og oppe på dupperne,
når bestyrelsen gik på kontrolvandring. Hvis hr. Ørum og den øvrige bestyrelse fandt ukrudt langs
vejene vankede der påtale. Det blev også hr. Ørum, der jordede ønsket om at oprette et marketenderi.
Man havde ellers kig på Elses store grund og mente, at halvdelen kunne bruges til et sted med hygge og
bægerklang. NIX sagde formanden, og sådan blev det!

