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Formanden har ordet 

 

Haveforeningen MAGLEHØJ bliver 50 år i 2017 på den 

nuværende adresse, men allerede til næste år kan vi fejre 100 

års fødselsdag sammen med Roskilde Haveselskab. 

Det skyldes, at H/F Maglehøj blev stiftet i 1918 men blev 

opsagt af kommunen til fraflytning 1968. 

Til erstatning fik vi så det nuværende areal, hvor den nye 

forening blev stiftet på en generalforsamling i 1967. 

 

Hvad er en kolonihave? 

Iflg. Gyldendals ”Den Store Danske”: lille jordstykke, anlagt 

på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. 

Jordstykkerne blev oprindelig fortrinsvis udlejet til 

arbejderfamilier og småhåndværkere til dyrkning af egne 

grønsager, men også et klart rekreativt, og socialt formål. 

 

I dag er mange kolonihaver ikke så meget nyttehaver, men 

mere fritidshaver, som vi slapper af i, fra hverdagens stress, 

og til hyggelig samvær, med de andre kolonister. 

 

HUSK : Snakken over hækken og deltag i vore arrangementer.  

               LAD OS KOMME HINANDEN VED. 

 

EN STOR TAK til en anden jubilar Erik Hein, som har været 

med lige fra starten, og som har været primus motor for at få 

dette Jubilæums-skrift op at stå.  

 

Med alle gode ønsker for H/F  Maglehøjs næste 50 år 

Hans Christian Kryger 

Formand H/F Maglehøj 
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Gl. Maglehøj 

”Maglehøj” har været at finde i den organiserede 
kolonihavebevægelse i Roskilde siden dennes begyndelse i 1918. 

Det første ”Maglehøj ” blev anlagt op er areal ved Maglehøjen, 

som Roskilde Kommune havde opkøbt til det dengang nystiftede 

Roskilde Haveselskab. Maglehøjen er at finde på det areal, hvor 

bl.a. Maglegårdsskolen og Roskilde andel er beliggende. Dette 
lejemål blev opsagt til udløb i 1968. 

 

 

 

Den øgede fritid, man efterhånden fik, kunne bl.a. tilbringes i 

egen kolonihave. I 1918 grundlagdes havekolonien Maglehøj, der 

endnu eksisterer. Billedet er taget kort efter oprettelsen. 

Billedet er fra det nu ”forsvundne Roskilde” v/ Eva Tonnesen 
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Til erstatning for dette indgik Roskilde Haveselskab så fra 1. 

januar 1968 en lejeaftale med Roskilde Kommune om det 

nuværende område. 

Denne lejeaftale var på 50 år, det længste lejemål der indtil da var 

indgået for et kolonihaveområde i Roskilde. I 1974 blev 

lejeaftalerne for alle kolonihaverne i Roskilde genforhandlet til 50 

år, således at det nuværende lejemål udløber i 2024. 

Den nuværende forening, som afløste den oprindelige, kom til 

verden ved en stiftende generalforsamling i november 1967 og her 

blev det besluttet at videreføre navnet fra den gamle koloni. 

Da der gennem et par år eksisterede 

kolonihaver 2 steder med betegnelsen 

”Maglehøj” kan man endnu finde vores 

forening betegnet som ”Ny Maglehøj”. 

Som bevis på vores forbindelse til det 

oprindelige ”Maglehøj” 

har vi den sten, som står i beplantningen 

ved hjørnet af Maglehøjvej og Rugmarken. Denne sten blev brugt 

som talerstol på festpladsen i det gamle ”Maglehøj ”.  
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At starte er nyt kolonihaveområde er ingen spøg. Der skal 
anlægges veje og p – pladser, plantes hække og etableres 
vandforsyning og for art få alt dette måtte der optages et 
sparekasse lån på kr. 600.000,- som skulle forrentes og afdrages 
over 20 år. 
Da renten i disse år var meget høj, betød dette en haveleje, som 
var noget højere end man tidligere havde set i Roskilde, men på 
trods af dette blev alle haverne hurtigt udlejet. I 1976 fik vi ført el 
rundt i foreningen, således at der blev mulighed for lys, varme (og 
fjernsyn). 

Efter at man var startet på det nye areal i 1968 blev der meget 
hurtigt anskaffet et hus til en tut, så man havde et sted, hvor man 
kunne få øl, sodavand og andre nødvendige ting, når man var i 
haven i weekenden. Senere fik man så bygget den nuværende 
foreningsbygning med festsal m.v. Alt dette og meget mere er 
kommet op at stå ved medlemmernes frivillige indsats. 
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HAVE  48. 

Mine forældre Egon og Esther Jensen var med til at sætte 4 pæle, 
til det som skulle være Deres have  

I Havehuset var der kun et rum, så der var ikke plads til at sove i 
huset om sommeren. Der var et isskab, 

hvor vi købte isblokke hos bageren, så vores mad kunne holdes 
koldt. 

                    

Der blevet dyrket alt i grøntsager, så vi var selvforsynende, det 

var jo det der var ideen med en have den gang. 

Det var her familien altid var samlet til søndagsmiddage. Det var 
her et badebassin var en zinkbalje, der var ikke legeplads på 
fællesområdet, så der måtte vi selv have gynger og sandkasser i 
haven. 

Der blev grillet, men som I tydeligt kan se var Weber Grillen ikke 
opfundet endnu. 
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Ca. i 1980 så skulle vi have mere plads, og et større hus blev sat 
på grunden. Så var der både stue, køkken, bad og værelse til, at 
sove i, så sommeren blev udnyttet bedst muligt. 

Ja dette blev til en præmiehave, hvor De kunne få præmie hver 5 
år. 

 

Der kom fjernsyn og telefon som blev flyttet fra den ene adresse 

til den anden. Det var fastnet dengang, og det kostede, ca. 400,00 

kr. at flytte den ud og det samme at flytte den tilbage. 
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Der må være fodbold i fjernsynet, så antennen må lige rettes til. 

 

Ja det var jo alletiders, med så stort et hus for så kunne vi jo låne 

det når vi skulle holde fest. Så flyttede mine forældre hjem til os i 

lejligheden. Men min mor var altid parat til at give en hånd til 

forberedelserne på festen. 

                              

Mine forældre gik bort, og ja så måtte vi jo selv købe en have. Vi 
kunne ikke undvære alt det dejlige fælleskab vi havde. 

 

Marianne Lund 
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Have 92 

Jeg vidste godt at mine forældre og søskende havde haft have her 

i maglehøj , men det er nok 46 år siden og min mor er i dag 74 år 

og det er ikke at hun husker særlig godt:-).  

Sidste år snakkede vi ikke mere om det, men i år har vi siddet i 

weekenden og kigget på gamle billeder og det er det hus min mor 

pegede på .  

På et af billederne kan man se nr. 92 på havelågen.  

Min mor og far byggede det selv den gang og tænkte at det 

kunne blive en godt historie med billeder til jubilæumet :-).  

Jeg sender lige et par billeder med og min mor har flere hvis I 

syntes det kan bruges. 

Kh Lene Petersen. Have 108 
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Have 98 Kaj Mortensen / Have 54 Vinni Mortensen 

Nu vil jeg fortælle en historie, om havelivet i Maglehøj. Mine 

forældre købte haven den 24. august 1969. Det var en dejlig tid. 

Vi boede ikke ude i haven om sommeren, men overnattede 

måske fra lørdag til søndag. Der var ingen el i huset. Vi havde 

dåsemad med, flest makrel i tomat og forloren skildpadde. Der 

var stor grøntsags have og mange stauder i haven. 

                      

Medlemsbevis                        Her er min mor og far Kaj og Tove juli 

1978.     
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Der blev bygget en lille udestue til det lille hus 

 

   

Min far var stolt af grøntsagshaven juli 78 

Så fik jeg barn (Vinni hedder jeg) Jeg var tit i haven med min søn 

Dennis. Nu er der også blevet bygget er terasse til huset.  Juni 84 

 

                   

Den lille mand skulle også tisse Juni 86 
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Haven stod snorlige men barnebarnet måtte det hele ”næsten” 

          

Der var masser af plads til leg med morfar juni 89 

 

 

Børnedag var en skøn dag med familien juli 90 
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Det bedste var at komme med morfar i tutten maj 91 

 

Haven ses tydeligt som en smuk have. Se lige transistorradioen,  

ja for der var ingen strøm juli 91 
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Fars dag, med alle børn på besøg juni 95 

            

 

Vores dejlige have overtog jeg da min sidste forældre, min far gik 

bort i 2002. Der blev stadig grillet og haven blev holdt  

Der blev holdt en årlig havefest med familien august 2007 

 

Igen en dejlig havefest september 2009  
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Så kom den tunge dag da jeg besluttede, at sælge vores gamle 

have, som vi havde haft i 42 år. Vil gerne have en med strøm i. 

 

 Haven blev solgt på en måned i juni 2011. Det var et vemodigt 

farvel. 

 

 3 mdr. efter kunne ingen se, at jeg Vinni havde fået 2 stk. 

havepræmier i de år jeg havde haft den.  

Min/vores gamle have er igen solgt videre. 

juli 2011 Vinni Mortensen 
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Have 54 Vinni Mortensen 26. april 2011 

            

Jeg fik ny have i nr. 54. det var min kusines have jeg købte. Der 

var EL inde. Fik lavet en masse, i huset, brændeovn, vandvarmer, 

brusebad, malet o.s.v. Juli 2011 

Min søn Dennis, der nu er blevet voksen, hjalp mig, men han var 

ked af at jeg solgte morfars have. August 2011 

 

Haven har jeg også fået styr på og er rigtig glad for haven. Nu er 

jeg herude hele sommeren, ja det hele endte jo godt trods alt.  
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135. Anders Meelsen  

Vinterbilleder fra haveforeningen 
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Have 241. Diana og Erik Hein  

Vi var med på Fjordvilla, til den stiftende generalforsamling, her 

fik vi et nr. til de nye haver da gl. Maglehøj blev nedlagt og ny 

Maglehøj blev startet i 1967. 

Flere af familien havde haver i Gl. Maglehøj, så der var rimelig 

kendskab til det at have en kolonihave og det samvær der er i 

haverne, så vi var spændte på hvad det var vi gik ind til og 

hvordan de naboer vi fik, ville være. 

Den første tur på cykel langt ud over markerne med de mange 

pæle med rød top og nogle gule skilte med nr. på, var ikke let 

overskuelig, men vi fandt stedet med vores nr. på.  

Men hvad var haven og hvad var gangsti og rabat? Det var svært 

at se, men næste gang havde vi en snor med så vi kunne 

omkranse selve arealet for haven, det blev mere overskueligt. Så 

var det i gang med at grave så og plante, der skulle plantes hæk.  
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Vi fik heldigvis et skur så haveredskab, bord og stole kunne være 

på grunden. Så var det tid til at tænke på et havehus, det tog 

nogle års feriepenge og masser af nabo og familie hjælp at nå så 

langt men det var jo også her, vi holdt ferierne. 
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Tankerne går tilbage til tiden med, hygge med børnene samt alle 

de gode oplevelser, både som familie og med snakken med 

naboer, så længe vi kunne snakke over hækken, og når vi 

sammen holdt arealerne omkring P. pladsen, det er desværre i 

dag svært at samles og snakke haverne imellem, men gennem 

nogle år holdt vi en gang om året P. plads fest, og det er heldigvis 

taget op igen. 

         

Men det er godt at foreningen afholder nogle arrangementer, så 

mødes vi igen med flere af dem vi gennem årene har været 

sammen med, det plejer at være meget hyggeligt.  

Oplevelserne er forsat positive, vores børn og børnebørn er glade 

for at komme i haven. De slappe af, leger, snakker om gamle 

dage, og de plukker fortsat jordbær, ærter eller andet godt, og 

snakke om de gode gamle dage hvor de har været med til at 

bygge og grave og spille, lege mm. Så vi vil så længe helbred 

tillader det fortsætte med at dyrke kolonihaven, hygge og nyde 

blomster mv. 
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Skrevet af Britta og Marianne 2017. 

Et langt og solidt venskab startede i haveforeningen Maglehøj. Vi 

husker vores barndom i kolonien som en oase, hvor der altid var 

andre børn at lege med. Vi mødtes ofte på parkeringspladsen, 

hvor vi legede dåseskjul. I 4-5 års alderen startede vi med at kigge 

på, mens de ældre børn legede, men vi blev hurtigt inviteret med. 

Vi husker begge følelsen af, at legen var god, selvom der var et 

stort aldersspring.  

Vores vildskab i legen blev dog dæmpet af ”Waldes hoved”, som 

kiggede over hækken, og så vidste vi, at larmen var for 

øredøvende. Walde behøvede ikke sige noget, det var nok vi 

kunne se hans hoved, som stak op. Hurtigt fik vi døbt 

parkeringspladsen som ”Waldes Plads”. 

          

Vi husker tydeligt, da vi var små børn, at brandvæsenet en gang 

årligt kom og sprøjtede skum. Vi skulle finde små juice i skummet. 
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I vores første leveår var det mest på parkeringspladsen, at legene 

foregik, og vi alle var sammen. Vi mødtes ofte på den ”store 

boldbane” ved Tutten, hvor de unge fra hele haveforeningen 

samledes. Når vi skulle fortælle vores forældre, hvor vi gik hen, 

var der ingen tvivl, når vi sagde ”den store mose”, ”den lille 

mose”, ”det grønne område” og ”boldbanen”. I de unge år 

samledes vi på boldbanen, hvor drengene spillede fodbold og vi 

piger i sjældne tilfælde fik lov at deltage, men det var også helt ok 

at kigge på, der var jo nogle meget søde drenge.  

 Twiggis diskotek diskede op med musik en gang om året i 

lokalerne ved Tutten. Her mødtes alle unge og dansede.  

 

Vi husker det som om, at størstedelen af haverne var med ved 

alle fester. Når vi i dag besøger vores forældre i Maglehøj oplever 

vi, at det er en noget mindre målgruppe, som deltager. Er det 

mon sådan, at beboerne generelt i dag holder sig mere for sig 

selv end tidligere, og ikke naturligt deltager i det som tilbydes i 

foreningen? Vi husker ikke at der var tvivl om vi skulle deltage – 

det gjorde man jo, og det var sjovt. 
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Have 243 Maj-Britt og Poul Bøgh Andersen 

Poul købte haven i maj 1980, her var et træhus som ikke var 

meget værd, så det stod på nyt byggeri, som efter nedrivning, tog 

fart. 

 

        

I tiden under byggeri var der ikke tid (og lyst) til at passe haven, 

så det var heldigt at arbejde sammen med en pige der gerne ville 

hjælpe med havearbejdet. Selv om toiletforholdet var en tønde i 

redskabsskuret, som kunne volde problemer, især sammen med 

lånt arbejdstøj. 
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Efter vinteren var der fortsat meget at gøre ved huset. 

I løbet af 1981 – 83 blev huset færdigt og der blev holdt 

rejsegilde, og havearbejdet skulle fortsat passes,  

det førte til giftemål i 1984 og Maj-Britt var nu fast partner. 
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Poul har gennem alle årene medvirket aktivt for foreningen, både 

når der blev åbnet for vandet, Poul ved hvor stophanerne er og 

han kan udbedre eventuelle småskader på vandledningerne, eller 

andre opgaver som festtelt, dansegulv, hylder til børnedagene 

mv. 

Maj-Britt er også aktiv uden for egen have. Maj-brit har været 

foreningens formand over flere perioder, der er altid fuld fart på 

enten til havefesterne, til sækkevæddeløb med de andre ”børn” 

eller når heksen skal hentes til bålet. Men der er også tid til at 

nyde områderne. 
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Have 244 Peter og Gertrud 

                  

Peter og Gertrud fik haven i 1967, hvor det var en bar mark. 
Gertrud i fuld sving, med Motorvejen i baggrunden. Med et stort 
arbejde, fik de gjort  haven både frugtbar og hyggelig.      

 

                   

                                                             Gertruds 50 års dag 1968. 

Se også have 236 
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Have 236 Ib og Dorthe Trolle             

Efter alle de gode oplevelser i forældrenes kolonihave 244, købte 
Ib og Dorte selv en have tæt på, i foråret 1978, det blev en hvor 
tidligere lejer var opsagt. 

 

                            

Der anlægges urtehave.  Og der bygges hus på haven 

                         

Og så er det ind imellem vinter, 1979 Med sne der får alle haver 

til at se pæne ud 
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Men efter vinter kommer sommeren 

        

Børnedag med brandvæsnet og Roskilde Tidenes cykeltur 1983 

Og arrangementer med lege 2015.  Vi slikker solskin 2016 

            

Skiftende årstider men det bliver sommer igen. 
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Formænd gennem perioden 

 

År. Navn 

1967 – 1972 Egon Larsen 

1972 – 1978 Erling Storgaard 

1978 – 1979 Jens Frøslev 

1979 – 1982 Otto Husmann 

1982 – 1985 Sigurd Carlsen 

1985 – 1989 John Pedersen 

1989 – 1997 Søren Andresen 

1997 – 2001 August Peterson 

2001 – 2005 Kate Nelausen 

2005 – 2009 Maj-Britt Andersen 

2009 – 2011 Flemming Dahl Greisen 

2011 – 2013 Maj-Britt Andersen 

2013-2015 Hans Bøttcher 

2015 - Hans Chr. Kryger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foreningens årlige begivenhed, præmie for veldyrket have 
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Her starten på den gamle Maglehøj 

 

Den øgede fritid, man efterhånden fik, kunne bl.a. tilbringes i egen kolonihave. I 1918 grundlagdes 

havekolonien Maglehøj, der endnu eksisterer. Billedet er taget kort efter oprettelsen. 

Billedet er fra det nu ”forsvundne Roskilde” v/ Eva Tonnesen 

Gl. Maglehøj 

”Maglehøj” har været at finde i den organiserede kolonihavebevægelse i Roskilde siden 

dennes begyndelse i 1918. 

Det første ”Maglehøj ” blev anlagt op er areal ved Maglehøjen, som Roskilde Kommune 

havde opkøbt og udlejet til det dengang nystiftede Roskilde Haveselskab. Maglehøjen er 

at finde på det areal, hvor bl.a. Maglegårdsskolen og Roskilde andel er beliggende. Dette 



lejemål blev opsagt til udløb i 1968. 

Til erstatning for dette indgik Roskilde Haveselskab så fra 1. januar 1968 en lejeaftale 

med Roskilde Kommune om det nuværende område. 

Denne lejeaftale var på 50 år, det længste lejemål der indtil da var indgået for et 

kolonihaveområde i Roskilde. I 1974 blev lejeaftalerne for alle kolonihaverne i Roskilde 

genforhandlet til 50 år, således at det nuværende lejemål udløber i 2024. 

Den nuværende forening, som afløste den oprindelige, kom til verden ved en stiftende 

generalforsamling i november 1967 og her blev det besluttet at videreføre navnet fra den 

gamle koloni. 

Da der gennem et par år eksisterede kolonihaver 2 steder med betegnelsen ”Maglehøj” 

kan man endnu finde vores forening betegnet som ”Ny Maglehøj”. 

Som bevis på vores forbindelse til det oprindelige 

”Maglehøj” 

har vi den sten, som står i beplantningen ved hjørnet af 

Maglehøjvej og Rugmarken. Denne sten blev brugt som 

talerstol på festpladsen i det gamle ”Maglehøj ”. 

At starte er nyt kolonihaveområde er ingen spøg. Der skal 

anlægges veje og p – pladser, plantes hække og etableres vandforsyning og for art få alt 

dette måtte der optages et sparekasse lån på kr. 600.000,- som skulle forrentes og afdrage 

over 20 år. 

Da renten i disse år var meget høj, betød dette en haveleje, som var noget højere end 

man tidligere havde set i Roskilde, men på trods af dette blev alle haverne hurtigt 

udlejet. I 1976 fik vi ført el rundt i foreningen, således at der blev mulighed for lys, 

varme (og fjernsyn). 

Efter at man var startet på det nye areal i 1968 blev der meget hurtigt anskaffet et hus til 

en tut, så man havde et sted, hvor man kunne få øl, sodavand og andre nødvendige ting, 

når man var i haven i weekenden. Senere fik man så bygget den nuværende 

foreningsbygning med festsal m.v. Alt dette og meget mere er kommet op at stå ved 

medlemmernes frivillige indsats. 

 



 

 

Bidrag ydere der vil medvirke 

Have nr. Navn Andet 

48 Egon og Esther Jensen  

92 Lene Petersen  

98 / 54 Kaj Mortensen / Vinni  

109 Benny Rasmussen  

135 Anders Meehlsen  

236 Dorthe og Ib Trolle Billedgalleri 

241 Diana og Erik Hein Brittas barneoplevelser 

243 Majbrit og Poul Andersen  

244 Herluf og Gertrud Billedgalleri 

269 Jørgen Ingen historie endnu 

   

Formænd  Gennem perioden  

 Bente S Rasmussen  
 

 

Formænd gennem perioden 

 

År. Navn 

1967 – 1972 Egon Larsen 

1972 – 1978 Erling Storgaard 

1978 – 1979 Jens Frøslev 

1979 – 1982 Otto Husmann 

1982 – 1985 Sigurd Carlsen 

1985 – 1989 John Pedersen 

1989 – 1997 Søren Andresen 

1997 – 2001 August Peterson 

2001 – 2005 Kate Nelausen 

2005 – 2009 Maj-Britt Andersen 

2009 – 2011 Flemming Dahl Greisen 

2011 – 2013 Maj-Britt Andersen 

2013-2015 Hans Bøttcher 

2015 - Hans Chr. Kryger 
 

 


