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Haveforeningen Fortbos historie
Et lille jubilæumsskrift i anledning af foreningens 75 års jubilæum i april 2014
Den følgende historie fra de første år under krigen bygger på Fortbos protokol og kassebog. Fra
1950erne overtages historien af fortællinger fra folk, der stadig bor her. Vi håber, at det vil
inspirere flere til at komme med bidrag til Fortbos historie. Fortællinger og billeder er meget
velkomne!

Foto: fra bladet Kolonihaven i 1949

Haveforeningen Fortbo blev stiftet 15. april 1939. Man lejede først et stykke jord bag kastrupfortet
af gårdejer Geertsen og inddelte det i 20 haver. 1. januar 1940 udvidede man så med et stykke fra
gårdejer Lindgreen. Det blev til 36 haver mere.
Området bag Kastrupfortet er engjord, og man kan se på gamle kort, at der løb adskillige
afvandingsgrøfter gennem arealet og ned til voldgraven. Det har derfor ikke været den bedste
dyrkningsjord, og de to landmænd har nok været godt tilfredse med at kunne leje den ud til
haveforeninger.
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Foto: Kongelige Bibliotek, Området ved Kastrupfortet starten af 1930'erne

Havekolonien bliver anlagt
Da lejeaftalen var på plads, blev der lagt slagger - købt til billigste dagspris - der blev sat hegn op
mellem havestykkerne, og ud til gangene blev plantet liguster. Vand og fælles toiletter blev anlagt,
men man udsatte bygning af kontorbygning indtil videre, da ”Materialerne var alt for dyre” og så
sig i stedet om efter et hus, der alligevel skulle rives ned et andet sted.
Blandt de første Fortboer var en metalsliber, en skomager, en typograf, en arbejdsmand,
repræsentant, murer, glarmester, bladhandler - og en bogbinderske.… Hvis man læser protokollen
for de første år, kan man ellers få det indtryk, at havekolonien kun var beboet af mænd. Da en
kvinde første gang bliver citeret i protokollen, er det da også som ”Fru Kaj Nielsen.”
Den årlige haveleje var dengang cirka 55 kr. – lidt afhængigt af grundens størrelse - og kontingentet
5 kr. I det første HAVE-REGLEMENT kan man blandt andet læse, at ”Hegnet maa ikke være over
1 m højt” og at ”Skydevaaben maa ikke benyttes i Haverne”.
Fra Wibrandsvej gik en vej til Fortbo og Engdraget, som blev ”gjort istand med Mureaffald”. Langs
vejen løb i starten en åben grøft, som også tiltrak haveaffald og andet affald og dermed blev en
kilde til konflikter. Der løb grøfter mod voldgraven, og man vedtog i starten at udsætte
opfyldningen af dem til bedre tider.
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Foto: Lillian, Have 79 (år 1939)

Pengeproblemer er et af de centrale spørgsmål i protokollen – og ølskat er et af svarene. Både fra
salg i marketenderiet og til fester. I det hele taget er fester, lotterier og bankospil tilbagevendende
emner. Man solgte lodsedler, holdt lotterier og banko for at forbedre foreningens evigt skrantende
økonomi. I 1944 udsendte man for eksempel 50 lodsedler til hver have ”og den bedste Sælger vilde
blive belønnet med en Opmuntringspræmie.”
Allerede under krigen førte man forhandlinger, blandt andet gennem Kolonihaveforbundet, om at
købe jorden af de to landmænd, der ejede den. På den måde ville man blive herre på egen jord og
sikre Fortbo på langt sigt. I første omgang var resultatet, at lejemålet for den ene halvdel af jorden
blev forlænget til 1959. Den anden halvdel krævede mange forhandlinger, og det endelige køb af
Fortbos jord kom først istand i 1959.

Krigen
Den 3. september 1939 holdt man den første høstfest. I protokollen står: ”Trods daarligt Vejr, og
Krigens Udbrud den samme Dag forløb Høstfesten paa en udmærket Maade, og efter Forholdene et
stort Besøg. Arrangementet blev modtaget med Tilfredshed af Medlemmerne.”
I december 39 holdt man det første andespil i Cafe Valhal med en efterfølgende ”lille Dans for
Medlemmer med Bekendte.” Formanden, Sigfred Johansen, sagde i den anledning, at det ”altid har
Betydning for en forenings Medlemmer at samles en Gang imellem, for derigennem at lære
hinanden nærmere at kende.”
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Fortbos anden sommer gik ifølge protokollen ”nogenlunde godt, naar man tog de ændrede Forhold i
Betragtning – efter April 1940.” Man havde købt en fælles slåmaskine til græs, der var blevet sat
hegn langs vejen, der var kommet nye toiletter, og marketenderiet var omtrent færdigt. ”Paa det nye
Hegn var der desværre sket Skade, forvoldt af den tyske Værnemagt, men den var rettet, og der var
betalt en Godtgørelse paa 30 Kr.”
Tyskerne havde en base ovre på Kastrup Fort og på den mark, hvor Haveforeningen Elmely ligger i
dag. De havde lyskastere og antiluftskyts for at hindre engelske fly i at nå deres mål om natten, og
det gav en del problemer for haveforeningerne i området.

Foto: 2. verdenskrig, Kastrupfortet

En beboer fra Haveforeningen Strandbo, der ligger ved Amager Strandvej lidt længere inde mod
København, fortæller: ”Vi tænkte aldrig på at flytte hjem i somrene under krigen - selv når tyskerne
fyrede granater af lige i nærheden mod de engelske flyvere. Så lå vi under vinduet, indtil der kom
en pause i skyderiet, hvor vi kunne cykle over til min farfar, der boede nogle gader væk.”
På generalforsamlingen i Fortbo i december 1941 fortalte formanden, ”at Medlemmerne i Tilfælde
af Luftalarm kunde søge Tilflugt i Laasefabrikantens beskyttelsesrum ved Hj. Af Engvej og
Wibrandtsvej.” I Engdraget havde man forsøgt at grave et beskyttelsesrum, men det var ingen
succes, for det løb hurtigt fuldt af vand. I stedet måtte man søge tilflugt i marketenderiets kælder. På
samme generalforsamling blev Fortbos bestyrelse forresten bebrejdet, at man ”efter sidste Havefest,
indbød til Familiefest, og dér kun fik danset 10 minutter inden Mørklægningen.”

Foto: Niels, have 131
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Samarbejdet med naboerne: marketenderiet og festerne
Haveforeningen Engdraget blev anlagt næsten samtidig med Fortbo, og i mange år havde de to
foreninger en masse fælles aktiviteter. Man mente at samarbejdet ”vilde blive til Gavn for begge
Foreninger, da de enkeltvis var for små til at gennemføre noget. Samarbejdet gjaldt ”Marketenderi,
Fester og lignende, som kan gavne begge Foreninger.” Det fremgår dog ret tydeligt af protokollen,
at samarbejdet også gav en del gnidninger.
Haveforeningen Formosa til den anden side nævnes kun få gange. Blandt andet omtales i 1942 et
nyt levende hegn af liguster, man skal have plantet imellem de to foreninger, og at man ville
fortælle Formosa, at det var rimeligt, at vinderne blev slået op i Fortbos meddelelsesskab, når de
solgte lodsedler til foreningens medlemmer.
Mellem Fortbo og Engdraget var fra starten en åben grøft, og man lagde en bro over den, så folk fra
Fortbo kunne komme over til Engdragets marketenderi. Det var en af de ting, vores naboer flyttede
med fra Amager Strandvej, hvor haveforeningen tidligere havde ligget. De to haveforeninger bidrog
begge med økonomi til at få det bygget op igen, og det var også meningen, at det skulle bidrage til
foreningernes stramme økonomi. I marketenderiet stod også fra starten områdets eneste telefon.
I sommeren 1941 holdt Fortbos bestyrelse møde med Engdraget. Man planlagde fælles sommerfest,
men man havde også drøftelser, hvor ”Formanden for Engdraget, Larsen, udtalte sin Beklagelse
over at mange Medlemmer med Bekendte, dels fra Fortbo og dels fra Engdraget havde for Vane at
købe for mange Øller i og ved Marketenderiet, og derved skabe en Stemning, som de i Engdraget
ihvert Fald, ikke kunde tolerere og vilde gribe ind i, i ethvert Tilfælde.” Og det var man enige i fra
Fortbos side.
Engdraget havde et dansegulv af træ, som blev sat op til festerne, men det blev solgt i 1942, fordi
der opstod uroligheder, når de mange unge fra området, der også kom til festerne, lod sig provokere
af tyskernes tilstedeværelse lige uden for haveforeningerne. Derefter var der ikke flere fester under
krigen.
Protokollen vender gang på gang tilbage til de evige trakasserier med marketenderiet. I Fortbo
havde man en konstant fornemmelse af, at de forskellige marketendere snød og stak penge til side,
og man skulle for eksempel ”for Kontrollen forlange en Bon, naar man laante Græsslaamaskinen.”
Senere vedtog man at beholde græsslåmaskinen i Fortbo og ikke hos marketenderen, ”da det ikke
var til at faa Pengene fra ham”. Nogle mente også i begyndelsen af 1945, at Engdraget ”kun var ude
paa at mele deres egen Kage, og udtalte, at Tiden nu var inde til at oparbejde en Stemning til, at vi
selv kunde faa eget Marketenderi.” En køberstrejke blev også foreslået, men ingen af delene blev
vist til noget, og marketenderiet lå i Engdraget indtil 1970.
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Livet i haverne
I sommeren 1944 boede 34 familier i deres haver, og det var foreløbigt rekordår. Ellers står der ikke
meget om livet i haverne, bortset fra i få glimt. For eksempel i 1942, hvor der blev anket over
husenes beliggenhed: ”Nogle laa i Skellet, andre havde Gaardplankeværk i Skellet, det tog Solen fra
andre Haver.” Gårdspladserne var en måde at få lidt privatliv på, når hække mod stierne ikke måtte
være over en meter høje. Til det udtalte formanden, at ”Vi ingen Forandringer kunde gøre, alle vilde
gerne have en Gaardsplads, og saa enedes man om det i Skellet, vi skulle gerne komme godt ud af
det med hinanden.”
Der står heller ikke meget om, hvad man dyrkede i haverne dengang. Man vedtager dog at bede en
gartner om at sprøjte foreningens roser og frugttræer, og i september 1942 huskede man
medlemmerne på at låse lågerne, så der ikke ”var for let Adgang for Fremmede at gaa ind i Haverne
og stjæle Frugt.” Hvert år blev der uddelt en præmie for den smukkeste have. I 1942 var præmien
”et smukt patineret Cigarbæger” med inskriptionen ”Fortbo 1942”.
I foråret 1941 diskuterede man et forslag om at give lov til at holde kaniner. Det blev forkastet. I
andre haveforeninger omkring København holdt man kaniner - og sågar nogle steder en gris - i
haven under besættelsen for at få et kærkomment tilskud til det rationerede kød. Familiens børn
blev ofte sendt ud for at passe dem i de perioder, hvor familierne ikke boede i haverne. De knyttede
sig selvfølgelig til dyrene, og der er hjerteskærende beskrivelser af, hvordan børnene huskede den
efterfølgende slagtning.
På et tidspunkt i 1944 var der klager over forskellige medlemmer i Fortbo, og man indførte en
paragraf i vedtægterne, hvor ”Medlemmerne er pligtige at overholde Ro og Orden og sømmelig
Adfærd i Haveforeningen, saa de faa Maaneder, vi var i Haven kunde gaa i Fred og Fordragelighed.
Fred og Ro var det eneste det drejede sig om, og vi skulde være glade for at Børnene og os selv
havde et Sted at hente Sol og Sundhed.”
Lad os lade det være det sidste ord fra Haveforeningen Fortbos protokol.
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Foto: Niels, have 131, Sommerfrokost i 2012
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Tiden efter krigen
De følgende fortællinger stammer fra nuværende medlemmer af Fortbo.
Lillian, have 77 (tidligere have 22)
Jeg begyndte at komme herude i 1956. Da har jeg ikke været mere end 19 år, det var lige, da jeg
havde lært min mand at kende. Hans tre søstre havde haver herude, så i starten kom vi bare på
besøg. Vi havde jo motorcykel, så vi var hurtigt herude.
Når så søstrene tog på sommerferie, så lånte vi et af deres huse. De skulle jo ikke stå tomme! Der
var ikke nogen af min mands søstre, der var med helt fra starten. Den første kom med i 1942, tror
jeg.
Der var lagt vand ind til husene, men man havde bare en vandhane udenfor. Og så kunne man gå ud
og hente vand i en balje. Folk havde jo lidt stauder og frugttræer – det er ligesom i dag. Under
krigen tror jeg, de dyrkede flere grøntsager.
Nogle af husene er flyttet med inde fra nogle foreninger der lå for enden af Lergravsvej. De blev
nedlagt, og så søgte man bonden om at få noget jord herude i 1939. Man tog husene med på
blokvogne – blandt andet det inderste af det, hvor jeg bor nu. Det ved jeg, fordi jeg kendte ham, der
havde det dengang. Han var en af dem, der rykkede med inde fra Lergravsvej. Jeg har tre æbletræer
i haven – jeg tror det er nogen, han har sat.
Først i 1959 blev det vores egen jord. Da var det sønnerne, der havde overtaget deres fædres jord,
og de var åbenbart ikke interesseret i at dyrke det. Så fik vi lov at købe det.
El havde de ikke i begyndelsen. Og da det så kom, havde de fælles måler. Så de var jo lidt efter
hinanden: ”Nu har hun siddet og haft lys så længe …”. Så fik de bimålere. Først omkring det
tidspunkt, da vi købte huset i 1976, fik vi trefaset strøm.
Min mand og jeg købte som sagt huset i 1976. Vi byggede den ene længe til – ellers er der ikke
ændret noget. Haven er heller ikke blevet lavet om.

Foto: Lillian, have 77
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Efter at vi havde holdt vores 50 års jubilæum i 1989 blev man enige om, at det kunne være
hyggeligt at holde sommerfester. Før det var det bare fugleskydning, man holdt. Man solgte billetter
til det, så der kom også folk udefra. Til sidst var der for lidt tilslutning, og man kunne ikke få nogen
til at passe banerne.
Min mand døde i 1994, og siden har jeg passet kolonihaven alene. Jeg er foreningens kasserer. Det
har jeg været i omkring 30 år. De vidste jo, at jeg havde været ansat et sted, hvor jeg arbejdede med
lønregistrering, og så spurgte de: ”Kunne du ikke lige …?” Og så bliver man jo bidt af det.
Jeg sagde for nogle år siden, at når jeg fik en lejlighed med altan, ville jeg sælge min have. Men jeg
solgte den jo ikke – det var ikke nok med en altan. Det, jeg savner, når jeg er hjemme er, at man
snakker mere sammen. Man siger kun lige goddag på trappen. Der er bare et andet miljø her i
Fortbo end hjemme.

Foto: Lillian, have 77
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Foto: Tine, have 83 i 1980'erne

Foto: Tine, have 83 i 2012
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Preben, have 139 (tidligere have 55)
Jeg var omkring fem år, da mine forældre købte kolonihaven i 1955. Jeg kan huske, at min far kørte
direkte fra arbejde ud og købte haven – uden at min mor vidste det. Så kom han hjem og fortalte, at
han havde købt kolonihave. Min farfar havde et sommerhus nede på Italiensvej, og da han så den,
sagde han, at han ville bytte lige over. Det sagde min far så nej til.
Det første jeg husker, var markerne udenom. Markerne og grøfterne. Alt ovre ved Jorisvej var
marker. Toget på Amagerbanen kom fire gange om dagen, og så fes vi ud og lagde mønter og
ølkapsler på skinnerne. Så blev de helt flade.

Foto: Lillian, Have 77, "Gå ikke over sporet, der kommer tog" / Efternedlæggelse af Amagerbanen

Der var gennemgang til Engdraget, og derinde lå en marketender i mange år. Der kunne man købe
alt, hvad man skulle bruge. Også is til isskabet. Isvognen kom med isen, og så tog vi en syl og
hakkede et stykke af. Og det havde vi så i isskabet – i stedet for et køleskab. Det var primitivt, men
det virkede.
Vi var fire i familien. Min far byggede et soveværelse og en lidt større stue til, så vi kunne være der.
Han var kommunalarbejder, og han havde jo ikke forstand på at bygge, men han gjorde det så godt,
han kunne. Jeg kan huske, at da han var færdig med tilbygningen, kom bestyrelsen og spurgte, hvad
det var for en garage, han havde bygget.
Dengang havde vi en bestyrelse, som hver søndag gik hele haveforeningen igennem, og hvis der var
en hæk, der var for høj, så blev der sagt, ”den skal klippes”. Den måtte være 1,25, tror jeg. Og hvis
der var græs eller ukrudt uden for hækken, så skulle det væk! Formanden og næstformanden var
brødre. De var her altid, og de var nogle små paver. De bestemte alt.
Min familie boede her hele sommeren. Vi flyttede ud i april eller maj – og så hjem i august. Vi sov i
køjesenge, og jeg kan huske, at når vi gik i seng, så tog vi tøjet med og lagde det under lagnet, så
det ikke var så koldt, når man skulle have det på om morgenen. Vi havde en gasovn og et
gaskomfur – det var den varme, der var. Det var skide koldt, men sådan var det bare.
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Jeg kan huske, vi havde skraldebøtter, sådan nogle store metalbøtter. Hver torsdag, så skulle de
stilles op på pladsen, hvor toiletterne lå dengang. Fredag morgen blev de tømt. Jeg havde en
kammerat, og vi stillede folks skraldebøtter derop for dem torsdag aften, og så stillede vi dem
tilbage i haverne dagen efter. Det fik vi en krone for fra hver – det var en god forretning. Og derfor
kendte man alle.
Vi stjal jo pærer og æbler ligesom alle drenge gør, og kørte sæbekassebil. En gang imellem kom vi
til at køre den gennem hækken, men så trak vi den bare ud igen og kørte videre. Det skete der ikke
noget ved - alle kendte os jo.
Og så var der også fugleskydning hvert år. Det var en stor træfugl, nærmest en ørn. Der hvor man
skulle ramme, var der jernplader. Så skulle man skyde hoved og hale og vinger og kløer af den, og
så blev man fuglekonge, når det sidste røg ned. Det var det store rykind dér om sommeren. Der var
også roulette, ligesom vi har endnu.
I haven var der træer og en græsplæne, og så var der blomster. Jeg tror, vi havde tre træer – et
blommetræ, et æbletræ og så et pæretræ. Pæretræet har vi endnu.
Siden er gården i vores have blevet overdækket, og der er kommet vandvarmer. På et tidspunkt er
der også kommet nyt tag, og da der kom kloak, fik vi lavet toilet - ellers er der ikke ændret så
meget. Min kone og jeg bor i huset nu.

Foto: Lillan, have 79
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Kirsten og Thomas, have 36 (tidligere have 2)
Vi købte vores have i april 1989. Det var det år, der skulle være 50 års jubilæum, og vi kunne ikke
komme med til festen, for vi havde jo ikke været med til at spare op. Noget af kontingentet fra
tidligere år var gået til jubilæumsfesten, der skulle foregå ude i nogle selskabslokaler på Amager.
Det havde vi jo ikke bidraget til, så vi gik glip af suppe, steg og is.
Der var også en enlig kvinde, der havde spurgt, om hun måtte tage en veninde med til festen, og det
var noget rod, for veninden boede her jo ikke. Men kvinden der ville tage hende med, havde jo
betalt samme kontingent som et ægtepar. Det var der en masse ballade om i foreningen, og det
splittede også lidt bestyrelsen. Måske var det en af grundene til, at der lige var kommet ny
bestyrelse i Fortbo, da vi flyttede ind.
Der har været strammere og slappere i bestyrelsen - og den nye formand var heldigvis ret
flegmatisk, så der kom fred igen. Den forrige formand var en kradsbørstig herre. Han kom ned, da
vi lige havde købt huset og sagde: ”De der glade sommerhusfarver – skal vi ikke lige se at få dem
malet over?”
Tænk, at han ville komme og blande sig – vi havde lige købt vores røde hus med de lyseblå døre og
vinduer. I øvrigt var det jo ikke noget, der var regler for. Så sagde Thomas: ”Hvad angår det
æstetiske, så er min kone helt enerådende.” Det var virkelig et kultursammenstød.
Det var også den afgåede formand, der sagde: ”Når man skal ind til den nye formand, så skal man
have en plæneklipper med. Der er ukrudt over det hele.” Den nye formand sagde: ”Så, så, sæsonen
er lige startet – skal vi ikke lige tage det lidt roligt!”
Vi havnede faktisk herude, fordi vi havde fundet et hus inde i Formosa, som vi havde forelsket os i.
Så gik vi lige ind og kiggede i Fortbo, og så var der nogle meget venlige mennesker, der sagde
”kom og se, der er et hus til salg her.” Det var dem der boede på hjørnet af vores gang. De hentede
en nøgle og viste det frem, og de var virkeligt søde. Da vi flyttede ind, stod der en lille blomst og
”Velkommen til foreningen.” Det var fra forældrene til dem vi købte huset af, der stadig boede her
i Fortbo. Det var simpelthen så rørende.
Da vi rykkede ind, var vi jo ret unge. Vores naboer på alle sider var mellem 70 og 90. Vi var klart
de unge, og alle var meget interesserede i, om vi ikke snart skulle have nogle børn. ”Jo, jo, sagde vi.
Giv os lige lidt tid.”
Dengang var der en telefonboks, som stod i skellet ind til Engdraget og havde indgang fra begge
foreninger. Man havde ikke råd til, at hver forening havde sin. Det er jo luksus! Vi brugte den også.
Jeg kan huske, at hvis man ville snakke længe, skulle man lave en aftale om, at den anden ringede
op. Det blev de næste i køen sure over. Så skulle de jo stå og vente.
Så var der fugleskydning – det stoppede først, da Lillians mand døde. Det var ham, der hvert år
byggede fuglen, man skød efter. Alle havde et nummer, og så blev man råbt op, når det var ens tur.
Folk holdt træf nede i deres haver, og så kom de op til festen heroppe bagefter. Så var der roulette
og enarmede tyveknægte. Og så blev der drukket. Meget.
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Der var jo også "søndagsskolen". Det var bestyrelsen med flere, der mødtes oppe i foreningshuset
på festpladsen hver søndag kl. 10. Pæne i tøjet. Når de gik tilbage til haverne ved frokosttid, var
deres balancegang noget påvirket.
Og så var der sommerfesten, den har stort set ikke ændret sig. Jeg kan huske, at der stod i
indbydelsen, at der var en kylling pr. person. Vi troede, ellers man skulle have mad med selv. Da vi
så ankom, fandt vi ud af, at kyllingen skulle drikkes! Da vi startede, var alle mand af huse til den
fest - så var sæsonen i gang! Indholdet af sommerfesten er stadig det samme med lotteri og den
slags, men der kommer måske ikke helt så mange mennesker. Dengang var alle fra Amager, og de
boede lige i nærheden. Der var faktisk mange dengang, der ikke overnattede herude, men de var her
hver dag, fordi de boede så tæt på.
Ved siden af Formosa lå det, vi kaldte Feddet – der hvor vi parkerer nu. Der havde vi nyttehaver.
Der var vel 50 små haver, og det var Formosa, der bestyrede det. Så betalte man for vand og fik en
nøgle. Jeg ved ikke, hvor længe de havde ligget der, men de var der, da vi kom, og vi var flere fra
Fortbo, der havde have derovre. Så mødte man også nogen fra de andre foreninger. Det var næsten
kun mænd, der kom og dyrkede deres lille have og nød en bajer. Så havde de en havestol og en
nedgravet kasse, der kunne holde øllerne kolde. Og så en parasol. Vi havde 80 kvadratmeter med
grøntsager. Kartofler og løg og gulerødder, bønner, spidskål og morgenfruer. Vi prøvede alt muligt,
og vi havde jo ikke haft nyttehave før, så det var ikke det hele, der lykkedes. Det var fantastiske
haver med udsigt lige ned til voldgraven. Senere blev de nedlagt, da man skulle anlægge et
overløbsbassin for regnvand, inden det løb ud i Øresund. Det var omkring 1998.

Foto: Thomas, have 36 (Kirsten og Alma på Feddet)
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Den største ændring herude i vores tid har nok været udskiftningen i beboerne. Vi stak jo noget ud i
starten, men vi blev meget sødt accepteret og taget godt imod. Folk var også meget tolerante over
for børnene, og der var mange børn, da vores unger var små. På det tidspunkt begyndte der at ske
noget med nogle andre typer, der kom ind. Før havde det været generation efter generation – nu
blev det mere nogen, der kendte nogen, som så kender nogen andre. Vi har også været skyld i, at
flere er havnet herude. Nu er der jo flere familier fra Vesterbro.

Foto: Metrobyggeriet ca. år 2005

Foto: Niels, have 131, Loppemarked på vendepladsen forår 2012
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Foto: Niels, Have 131 (Nogle huse har også navne…)

Foto: Niels, Have 131, "Ved Sporet" 2008 og 2013
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Tekst: Indsamlet og skrevet sammen af Louise Windfeldt, have 73 (tidligere have 19)
Foto: Leveret af flere beboer i haverne
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