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OF Lynæs 50 år
I år kan vi fejre 50-års jubilæum i 
vores andelshaveforening. Det var 
nemlig i 1967, det første spadestik 
blev taget.

Vi kom til at tage lidt forskud på glæder-
ne sidste år til sommerfesten, fordi der 
var nogen forvirring om, hvorvidt 50 års 
jubilæet var 2016 eller 2017. Forklarin-
gen på det er, at hovedforeningen OF 
blev stiftet i 1966, men at det først var i 
året efter, at grundene i OF Lynæs blev 
udbudt til 257 kr. stykket. Men hellere 
en fejring for meget end én for lidt.

Så i dette nummer af Lynæsposten har 
vi givet ordet til to par, der har været 
med fra starten – eller i hvert fald næ-
sten fra starten, og som i allerhøjeste 
grad har tænkt sig at blive ved med at 
være her.

Måske er der 
nogen, der un-
drer sig over, at 
et 50-års jubilæum 
ikke udløser en festmid-
dag på foreningens budget, men faktisk 
blev det foreslået for et par år siden til 
generalforsamlingen – og nedstemt. 
Derfor er maden til sommerfesten som 
sædvanlig på egen regning og risiko. 
Men det plejer jo ikke at være nogen 
hindring for, at festen bliver god – og 
lang. Hvis du ikke allerede har fundet 
den, ligger invitationen i postkassen.

Forsat god sommer!

Tekst: Lis Norup
Layout: Henrik Ludvig Christensen 
Send indlæg og forslag til: lisnorup@mail.dk

Forsidefoto Skuldeklint ligger ved kysten 
øst for Lynæs Havn. Det er en 
én kilometer lang kystskrænt, 
som det er muligt at vandre 
langs med, enten på stranden 
eller på klintens top. Udsigten 
er imponerende fl ot. Da isen 
smeltede bort efter istiden, 
afl ejrede smeltevandet mere 
end 7 meter smeltevandssand 
og – grus oven på de foldede 

lag. For lidt mere end 22.000 
år siden kom isen igen, denne 
gang fra en østlig retning, fra 
Sverige, som indholdet af sten 
viser. Moræneleret fra dette 
isfremstød er gulbrunt.

Læs mere her:
http://www.fredninger.dk/
fredning/skuldeklinten-ved-ly-
naes/
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Formandenen har ordet

Af: Mads Willads Petersen

Beskæring af 
buske og træer 
mod vejen.
Der er fl ere i år, der bygger nyt eller 
udvider, og som derfor får leveret byg-
gematerialer. Der er også medlemmer, 
som bestiller kloakmesteren til at kom-
me og tømme deres tanke. Og i sidste 
uge havde vi en ambulance med udryk-
ning til et lille barn, der havde fået no-
get galt i halsen og ikke kunne trække 
vejret. Vi har alle sammen en interes-
se i, at både store og små biler og ikke 
mindst redningskøretøjer kan færdes 
på vores veje, og det er derfor vigtigt, 
at der er fri passage. Se nu at få klippet 
den hæk og få beskåret de træer

Apropos vores veje.
Vi har forgæves forsøgt at få en entre-
prenør fra Midtsjælland til at ordne vo-
res veje og behandle dem med dustex, 
som fortalt på generalforsamlingen. 
Det er desværre mislykkedes, da han 
sprang fra midt i processen. Desværre 
fi ndes der ikke andre på Sjælland, der 
behandler grusveje med dustex. Nu 
har vi taget kontakt til en entreprenør i 
Frederiksværk, der har lovet at sende et 
tilbud i indeværende uge, på udbedring 
af vejene. 

Forhåbentligt lykkes det denne gang. 
Hos denne entreprenør kan man også 
få et ”abonnement på vedligehold”, så-
ledes at han selv tjekker, hvornår veje-
ne skal ordnes igen. Det vil vi overveje.

MobilePay
Vores MobilePay virker desværre ikke 
for øjeblikket. Vi arbejder på at fi nde en 
ny løsning.

For øvrigt er der gratis wi-fi  på terras-
sen ved fælleshuset. Koden er det sam-
me nummer som MobilePay - 40 28 33 
90

Forsikringer.
Vi har fået lokalforeningens forsikrings-
forhold  tjekket hos en forsikringsa-
gent. Agenten har fremsendt et tilbud, 
som er billigere end vores nuværende 
og mere korrekt dækkende end tidlige-
re. Bestyrelsen vil derfor tage imod det 
nye tilbud og skifte forsikringsselskab 
og dermed sikre, at vi er korrekt dæk-
ket ved indbrud,  hærværk, ulykker, ar-
bejdsskader og lignende (og så er det 
oven i købet billigere). 
 

 /Mads
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Mongolsk ”jurt” i Lynæs
Det var et noget usædvanligt syn i en 
haveforening i Lynæs, da Hjørdis Haack, 
Elvervænget 23, i midten af juli via Face-
book inviterede alle til at komme og se 
en meget anderledes bolig i hendes og 
gemalens have.

Der var nemlig tale om en mongolsk 
”jurt”, som er navnet på et halvkuglefor-
met fi lttelt, der benyttes af nomader på 
stepperne i Centralasien. Det er et telt 
med en ældgammel historie, og det har 
været brugt af nomaderne i årtusinder. 
Hjørdis har fået teltet foræret og agter 
at bruge det, når vejret er til det. �

Wikipedia: Jurter er almindelige i Mongoliet, 
Vestkina, Kirgisistan, Rusland og Afghanistan.

Nekrolog
Asser Carl Baltzer Jensen, Dværgbakken 35, er pludselig død den 24. juni. 

Asser var en af nybyggerne for halvtreds år siden, han var formand for 
OF Lynæs i 22 år med til tider svære perioder, hvor økonomien i foreningen 
var dårlig og oversvømmelserne talrige. Og det var ham, der stod i spidsen 
for den hårde kamp mod kommunen for at bevare området her som havefor-
ening. Asser døde af et hjertestop kun fjorten dage før, han skulle have haft 
indopereret en ny hjerteklap.

Huset på Dværgbakken blev for nogle år siden overtaget af Assers datter og 
svigersøn.

Asser blev 75 år. Han efterlader sig sin hustru Ingelise, to døtre og tre børne-
børn.

Mange kærlige tanker til familien
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Sommerportrættet

Af: Lis Norup

50 års jubilarer i OF Lynæs
Anni og Egon er i dag det eneste 
par, der kan prale af at have været 
med fra allerførste dag.

En solrig sommerdag i juni for 50 år si-
den stod Anni og Egon Nørrgaard for 
første gang på Dværgbakken 38 i Ly-
næs. De havde set i en annonce i Po-
litiken, at 152 fritidsgrunde skulle af-
sættes denne dag mellem kl. 10 og 16 
til ”ingen penge”, som der stod. De var 

kørt op i en lejet bil fra København for 
at bade i Tisvilde og besluttede at slå et 
smut rundt om det, der lød som et godt 
tilbud.

”Det var bare en stor græsmark, hvor 
der var sat pæle i jorden for at markere 
de forskellige grunde”, fortæller Egon. 
”Og på en lille bakke sad folkene fra OF 
i et telt og solgte andele. Vi skulle bare 
gå ud på marken og fi nde den grund, vi 

Anni har været sekretær på Rigshospitalet og Egon brugsuddeler i København. Nu tilbringer de 
så meget tid, som Egons helbred tillader, i deres hyggelige hus på Dværgbakken.

#1
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gerne ville have, og det gjorde vi. Men 
da vi kom tilbage, var grunden allerede 
solgt. Der var nemlig mange mennesker, 
og det gik stærkt med afsætningen.” 

Så Anni og Egon måtte skynde sig på et 
kort over området at fi nde en anden, 
der stadig var ledig. Det blev så den 
sommerhusgrund, som nu har været 
deres i et halvt århundrede. Den blev 
købt for et andelsindskud på 257 kr.

Tag værktøj med
”Hvis De ta’r de 257 kroner med, kan 
De godt tage telt og værktøj med i dag”, 
stod der i annoncen. Det var der 
mange, der havde gjort, for 
som i de bedste ameri-
kanske nybyggerdage, 
begyndte folk den kom-
mende tid at grave, ham-
re, banke og bore, stille cam-
pingvogne og telte op eller bygge 
skure som start på det, der skulle blive 
til 152 fritidshuse i OF Lynæs.

”Der var et fantastisk sammenhold, og 
vi deltes om tingene. Hvis naboen hav-
de en skovl, betød det, at du også hav-
de en skovl”, husker Anni. Og vi fulgte 
med i hinandens arbejde, stillede bor-
de op på vejen og spiste sammen og 
havde det i det hele taget herligt”.

Men der var også mange, der lod det 
blive ved telte og campingvogne i man-
ge år, for der var nemlig kun tale om et 
lejemål på ti år. Derfor var der en vis 
angst for at investere i et hus - også hos 
Anni og Egon, som boede i telt i årevis, 
indtil hunden gik gennem teltdugen, og 
de købte campingvogn i stedet. Om-

kring 1980 stod huset på Dværgbakken 
færdigbygget, som vi ser det i dag. 

Foreningen halveret i 1982
Efter de første ti år blev lejemålene 
nemlig kun forlænget med et år ad gan-
gen. Kommunen ville have fat i grunde-
ne for at skabe et rekreativt område, 
og medlemmer i OF Lynæs kæmpe-
de hårdt i lang tid for at bevare deres 
kolonihaver. Enden på stridighederne 
blev i 1982, at 75 familier måtte fl ytte til 
OF i Torup. Hele huse blev løftet op og 
fl yttet, hvis det kunne lade sig gøre, og 
haveforeningens område i Lynæs blev 

kraftigt beskåret. Alt det, der i dag er 
skov- og naturområde på beg-

ge sider af indkørslen til Tor-
nerosekæret, var dengang 
også fritidshuse og grunde.

Det var en utryg tid, husker 
Anni og Egon, men i 1992 købte OF 

grunden af kommunen, og i dag er der 
ingen, der kan jages væk fra det, der nu 
er en andelshaveforening og ikke læn-
gere kolonihaver. 

Ånden er blevet noget anderledes, der 
er mindre fællesskab, end der har væ-
ret, selv om de personligt har holdt fast 
i deres mangeårige venner og faste tra-
ditioner med gule-ærter-middage, whi-
sky-klub og petanque-aftener. 

Men tiden har jo også ændret sig, er 
de enige om. Og de elsker stadig deres 
sted, som har dannet rammen om et 
tæt familieliv med børn og børnebørn i 
det meste af deres 57-årige ægteskab. 
 
 �
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Sommerportrættet #2

Af: Lis Norup

Toilettet var et hul i jorden
Dorthe og Leif har været med i de 
fl este af de 50 år i Lynæs, og fami-
lien er vokset stærkt, siden de blev 
gift på kongebrev som henholdsvis 
18 og 20 årige.

Ingen har kørt gennem OF Lynæs uden 
at bemærke det hvidmalede hus i det 
første sving med en overdådig blom-
sterrigdom, haveskulpturer og et altid 
hejst Dannebrog på fl agstangen.

Her bor Dorthe og Leif Leander, og det 
har de gjort siden 1973. De har holdt 

55 års bryllupsdag, og det er med tiden 
blevet til 4 børn, 8 børnebørn og 5 ol-
debørn.

14 m2 og hjerterum
Det var Leifs forældre, der købte huset 
for 44 år siden. 14 m2 var det oprindeli-
ge hus, hvilket ikke var nogen hindring 
for, at de ofte overnattede 6-7 menne-
sker der dog slog et telt op i haven, hvis 
der var fl ere.

Leif har selv bygget til i årenes løb, og i 
dag har de alle moderne faciliteter og 

Dorthe og Leif bor i deres hus fra marts til oktober, og Leif holder fællesarealerne ved lige.
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bor fast i huset fra sidst i marts til ef-
terårsferien er slut. Og det har de gjort 
i alle årene.

”Det var 21 herrer, der etablerede OF 
ved et møde i Birkerød for 50 år siden”, 
fortæller Leif. ”Frølunde og Lynæs var 
de første områder, der blev købt. I 
dag er der i alt otte haveforenin-
ger under OF”.

”Dengang var der godt 150 
parceller og 4-5 indkørsler til 
området. Det ændrede sig, 
efter at halvdelen blev fl yt-
tet til Torup. Nu er der som 
bekendt kun 75 parceller og 
den ene indkørsel”.

Hul i jorden, lokum og das
Og så var det hele jo lidt mere primitivt 
dengang. Et hul i jorden med et bræt 
over som toilet, og så fl yttede man lidt 
rundt på det. I en periode var det en oli-
etønde, der var gravet ned i haven og 
senere et das i et skur, som fl ere stadig 
har. Det er 15 år siden, at vi fi k tømme-
tanke. Men rindende vand har vi haft 
fra starten, fordi jeg var chauff ør hos 
VVS-fi rmaet Brdr. Dahl. Elektricitet fi k 
de også for 15 år siden.

”Inden vi fi k el, plejede jeg at tænde 30 
stearinlys i huset, så folk stoppede op 
udenfor og kiggede ind”, fortæller Dor-
the, som er den, der står for udsmyk-
ning og hygge i og omkring huset. 

Også Dorthe og Leif savner lidt den 
gamle kolonihaveånd, ligesom Anni og 
Egon gør. 

”Det var jo hele ideen med arbejderbe-
vægelsen, der lå i OF’s etablering. Og 
det var jo udelukkende håndværkere 
dengang. Smede, tømrere og så vide-

re. Vi er ikke så mange tilbage fra 
den tid. I dag er det i højere grad 

kunstnere og akademikere, der 
bor her.”

Leif og Dorthe er medlem af 
de samme gule-ærter og whi-
sky-klubber som Anni og Egon, 
så den gamle ånd kan blive dyr-

ket og holdt i live. De er en 12-
14 stykker. ”Der var noget mere 

sammenhold i gamle dage og ingen 
hække”, siger de samstemmigt. 

Og apropos hække, så har Leif i de 
sidste 11 år været den, der holder alle 
fællesarealerne ved lige, slår græsset, 
klipper hækkene og sørger for, at store 
biler kan komme ind på området uden 
at komme i karambolage med bevoks-
ningen.  

 
 
 �
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Hvad stilheden gør ved os

V i skal ikke bo der, mig og manden 
og hunden, men der er ikke læn-
gere derhen, end at vi kan tage 

en hurtig beslutning og være 
der på under et par timer. 

Få ro, læse og skrive og 
gøre alle de enkle ting, 
som et hus og en have 
kræver. Togturen er en 
langsom transformati-
on. Man stiger på linje 
E til Hillerød på Køben-
havns Hovedbanegård, 
ør og multitaskende som 
altid, og når man når til Hille-
rød og stiger om til Grisen mod Hun-
dested, er det indre barometer ved at 
være skiftet til stille. Omkring én breder 
det milde nordsjællandske landskab 
sig ud, og byerne har pjattede navne, 
folk har god tid. Fra vores trinbræt går 
vi det meste af vejen gennem den lille 
skov, som omgiver vores haveforening, 

helt omsluttet af natur under dække af 
grene, der kun delvist gennemlyses af 
solen. Forleden puslede noget i krattet, 
jeg kiggede bymenneskeængstelig der-
ind og opdagede at jeg blev beluret af 
et ungt rådyr, som gloede nysgerrigt 
efter mig.

Om natten er der fuldstændig bælg-
mørkt, og min indre byjøde er stadig 

lidt usikker på alt det mørke, man fi n-
der uden for byen. Jeg kan stadig ikke 
lide at cykle, men kompost optager 

mig. Jeg elsker mine gummistøv-
ler, har lavet verdens bedste 

æblekage af vores egne 
cox orange og ved, hvad 
overraskende mange 
slags værktøj hedder. 
En eller anden tavs vi-
den sidder der alligevel 
i kroppen fra barndom-

men i min mors og mine 
bedsteforældres hus og 

have, dengang inden jeg 
blev bymenneske.

Jeg tænker, at vi er blevet lidt forført af 
byens evige aktivitet og tilsyneladende 
fællesskab til at glemme dette vigtige, 
at vi har brug for at føle os som en del 
af den store natur og leve på lige for 
med de andre arter. Det er jo det, man 
lærer i sin have og sit hus: at naturen 

For et par år siden skrev Heidi Laura, 

Nøkkevangen, i Weekendavisen om 

den glæde og fred, som opstår i hende 

allerede i toget på vej til Lynæs. Vi har 

fået lov at bringe et par uddrag fra 

hendes klumme Levned og Meninger.
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Kursus i hjertestarter
Fremmødet var fi nt, da leverandøren 
af foreningens nye hjertestarter i juni 
havde arrangeret en times kursus i før-
stehjælp og betjening af hjertestarte-
ren. Det var en Michael, som er brand-
mand i Hundested, der demonstrerede 
hjertemassage og genstart af hjertet 
på en dukke. Og alle, der havde lyst, 
fi k lov at prøve. Den nye hjertestarter 
hænger på bagsiden af fælleshuset.

hele tiden presser sig på og vil indtage 
ens territorium, overgro ens ejendele og 
spise ens mad, og man forsvarer sindigt 
sit lille territorium under skyldig hensyn 
til, at alle de andre arter jo også 
bare vil leve og formere sig. 

På friske efterårsmorge-
ner sidder min kæreste i 
stolen ved vinduet med 
sin kaff e og ser på den 
blandede fl ok af fugle, 
som frekventerer vores fo-
derbræt under efterårstræk-
ket. Er det virkelig en isfugl der? 
Og en vims rødhals. En fasan dukker 
op ud på dagen og tager for sig, og en 
stadig federe mus piler frem og tilbage 
og henter forråd hjem til vinteren. Vi 
tænker, at dens tyveri fra fuglene må-
ske holder den væk fra huset. Haha, 
bymennesker! Hunden er ved at dø af 

ophidselse og kan tilbringe en hel dag 
med at observere dyrelivet, rystende 
i sin lille jagthundekrop. Vi selv bliver 
rørte over, hvordan alle disse arter le-

ver sammen og også sammen med 
os.

Flyt dog ud alle I forgældede 
byboere, tænker jeg, når jeg 
kører forbi de mange huse 
til salg i det kønne område. 
Man er evigt velkommen i 

tennisklubben herude, nabo-
erne er fl inke, man kan sagtens 

få økologisk mad i fi neste kvalitet 
i butikkerne, naturen er sjæleløften-
de og helt ærligt, man behøver jo ikke 
tage til København mere end en gang 
om ugen eller to. Ja, jeg er virkelig ble-
vet provinsfetichist. Og er lidt uventet 
kommet hjem til naturen – på deltid.  �
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Cph Garden 
den første store have-
udstilling i Danmark
Cph Garden i Valby Parken var en vir-
kelig festlig haveudstilling med fl ot-
te temahaver, planteboder og cham-
pagnebar - for bare at nævne lidt af 
det jeg så på en solbeskinnet onsdag 
sidst i juni.

Det var sjovt at se showhaverne, hvor 
tendenserne tydeligt gik i retning af "vil-
de" og lidt rodede haver med plads til 
både havens vilde dyr, børn, høns og 
køkkenhave. Det er da ihvertfald godt 
nyt for alle os der ikke 
har tid til at holde have 
på den gammeldags og 
snorlige måde...

Der var mange blandt 
publikum som snakkede 
om at Dorte Kvist tema-
have burde have vundet 
- men nu var det altså 
Nete Højlund og Julinana 
som vandt guld. Jeg syn-
tes også bedst om Dorte 
Kvist have, som hun hav-
de kaldt "Vild og vidun-
derlig oase".

Det var også interessant at se at der 
var vandbassiner i næsten alle show-
haverne. Måske en idé her i Lynæs, 
hvor vi har for rigeligt med vand. Der 

var ihvertfald mange løsninger at vælge 
imellem, blandt andet en med kanter i 
genbrugsplast.

Så var der selvfølglig 
masser af planteboder, 
og Silvan havde et stort 
telt med slagtilbud på 
havegrej. Det var svært 
ikke at forkøbe sig, og 
der var mange andre 
damer med stråhatte 
der slæbte på al det de 
havde købt. 

Det er det Danske Ha-
veselskab som arran-
gerer Cph Garden, og 
medlemmer får gratis 
adgang.

Se alle showhaverne her: https://ha-
veselskabet.dk/cphgarden/otte-show-
haver

Sara, Bloksbjerget 20

Dorte Kvist’s showhave
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Kort & Godt

Tomme � asker 
Desværre henter kommunen ikke 
tomme fl asker hos os. Så de skal afl e-
veres i supermarkedernes containere.

Trailer 
Du kan reservere traileren om sønda-
gen i fælleshuset mellem 11 og 12 ved 
at skrive dig på i kalenderen. 

Vaskemaskine 
Den nye vaske- maskine bliver 
heldigvis benyttet fl ittigt. En vask koster 
30 kr., og du kan betale ved at lægge 
pengene i postkassen eller over Mobile 
Pay: 4028 3390

Græsslåning i kontortiden
Lige den årlige erindring om, at mo-
torredskaber såsom plæneklippere og 
motorsave må bruges fra 9 – 18 alle 
hverdage. Søndage og helligdage dog 
kun fra 9 – 12.

Hækkeklipning
Træer og buske vokser overraskende 
hurtigt hvert eneste år og skal holdes 
nede, så de ikke generer de store og 
små biler, der har ærinder i vores om-
råde. Helt præcise mål kan du læse 
mere om i den hvide mappe.

Husnumre på postkasserne
Kommunen forlanger, at 
vi skal have husnumre 
på vores postkasser. Det 
handler om sikkerhed og 
hurtig hjælp, hvis uheldet 
er ude, og en ambulance 
skal fi nde rundt. Der er 
stadig huse uden numre 
– og navne – så endnu en 

appel om at få det bragt 
i orden.

Hvis din postkasse er 
groet til eller den helt 
mangler, skal du sørge 
for at få klippet den fri 
eller opsat en ny.

og knap så

HUSK fælles arbejdsdag søndag den 17. sep. kl. 10 ved fælleshuset

Har du ideer eller indlæg til bladet, så send indlæg og forslag til: 
lisnorup@mail.dk
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