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HMB 100 år
Det er dog ikke kun dens huse og træer, der gør vores
by helt speciel. Der har altid været et sammenhold og et
engagement, som mange er misundelige på, og som vist
også lejlighedsvist giver den kommunale forvaltning grå
hår i hovedet. Her finder vi os ikke i noget.
I 80’erne kom der en flok driftige folk til byen, som fik
sat gang i diskussionen og beslutningsprocessen om et
medborgerhus i Hareskovby og efter lang debat med
Værløse Kommune fik sikret Annexgården, som det
fælles omdrejningspunkt for byens borgere. Gennem
hele sin levetid har HMB formået at være talerør for
Hareskovbys borgere og gennem konstruktiv dialog
med lokalpolitikerne, myndighederne og andre sikret,
at byens udvikling sker i dialog med byens borgere og i
harmoni med byens naturmæssige og kulturhistoriske
kvaliteter.

Arbejdet med at forberede jubilæumsskriftet har for en
tilflytter som mig været en rejse, som jeg under alle, der
bor i vores by. Luk øjnene et øjeblik og forestil jer at
sidde på stengærdet ved Gl. Hareskovvej med ryggen
til skoven og se mod syd ud over et bakket engområde
med små søer og vådområder bevokset med pilekrat
og anden småbevoksning. Hist og her skyder enkelte
husmandsteder op og dyr græsser på engene. Ellers er her
ikke så meget andet en fred og idyl. Og det er netop det, Den sammenhængskraft, Hareskovby besidder, kommer
som nogle driftige folk inde fra byen får øjnene op for.
ikke af sig selv. Den skal plejes og udvikles. Byens trivsel
Københavnerne vil ud af byen til frisk luft og rekreation. fremmes igennem vores foreningsliv, kirken, skolen og
biblioteket og gennem HMB’s omfattende aktivitetsDet rygtes, at der vil komme en jernbane, og en driftig
program med en bred vifte af aktiviteter for alle byens
mand bygger store sommervillaer, som bryder udsigten
borgere. Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at
over engene. Efterhånden kommer der også små koloni- lysten til at engagere sig i byen er faldende. Tværtimod.
havelignende sommerhuse til, som placeres temmelig
Hareskov Facebook gruppe er et eksempel på, hvordan
tilfældigt i landskabet. Der kommer også rigtige veje. Og nye initiativer hele tiden puster nyt liv i fælleskabet.
sådan fortsætter udviklingen i bølger. En udvikling, der
har resulteret i stort sammenrend af stilarter, stikveje og
Vi håber, at denne lille bog om Hareskovby og HMB’s
hemmelige steder. Sammen med vores mange høje træer, første 100 år vil inspirere alle byens borgere til at passe
der på mirakuløs vis bliver stående, gør det Hareskovby
på byen, hinanden og på fælleskabet.
levende og til en evig kilde til sjove opdagelser.
Leise Marud
Formand for Hareskovby MedBorgerforening
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Hvad har man været optaget af i Hareskovby
gennem de sidste 100 år?
HARESKOVBY MEDBORGERFORENING
OG DENS FORGÆNGERE FRA 1917 TIL 2017
Der har været grundejerforeninger og beboerforeninger
og medborgerforeninger i Hareskovby, så længe byen har
eksisteret. Og det vil sige fra åbningen af Slangerupbanen i 1906 og dens station i Store Hareskov. Da kom der
gang i tilflytningen både af sommerhusfolk og fastboende på Lille Værløse overdrev.

Hvordan finder man Hareskovby ?
I Hareskovby bor der nu omkring 4.000. Men
en gang var stedet ikke særlig kendt. Så det måtte
HGB råde bod på med en ansøgning til Københavns Amts Vejinspektorat 22. maj 1940:
”Da det kørende Publikum ofte har vanskeligt ved
at finde Vej til Hareskovby, anmoder HGB herved
Amtsvejinspektoratet om at faa opsat et Skilt, mærket ”Hareskovby”, paa den nordlige cykelsti over for
Hareskovvejs Udmunding i Frederiksborgvej”.
Der gik kun 7 dage, så kom svaret:
”Man er indforstået med Ønsket om, at der
opsættes et Skilt mærket ”Hareskovby ”.
Sig så ikke, at HGB ikke har indflydelse !

Det er knapt med kilder til det ældste foreningsliv i
byen, da et foreningsarkiv gik til ved Rødegårds brand
i 1940. Vi ved fra Sognerådets forhandlingsprotokol,
at overretssagfører Hans Martin Fjelsted i årtiet før den
første verdenskrig henvendte sig til kommunen som
formand for en grundejerforening.
Men foreningen, der fejres her i 2017, er stiftet i 1917
med navnet Hareskov Grundejer- og Borgerforening
(også Hareskov Borger- og Grundejerforening) Den
fik dog ikke lov at være alene på feltet ret længe. I 1920
dukkede Hareskov og Omegns ny Grundejerforening
(senere bare Hareskov Grundejerforening) op. Den
gamle forening optog både ejere og lejere, den nye kun
ejere. Det var dog upraktisk med to foreninger, bl.a.
når der skulle forhandles med kommunen, så i 1926
dannede de et fællesråd, og i 1930 skred man så til
sammenslutning under navnet Hareskovby Grundejerog Borgerforening (senere Hareskovby Grundejer- og
Beboerforening.)
Jubilæumsskriftet er udgivet
med støtte af Nordea Fonden

Mærkesager:
Der har i tidernes løb været op- og nedture for aktiviteter og
medlemstal i HGB. Fra starten af 60’erne fik HGB nyt liv gennem
Elin Helinders indsats som formand efter S.J. Nielsen. Medlemstallet
steg fra ca. 75 til 400 (af 1100 husstande). I samme periode steg indbyggertallet jævnt, og mange nye huse blev bygget. HGB pressede
derfor på for forbedringer mht. skoler og veje mv. HGB havde den
Logo for HGB fordel, at de fleste kommunalbestyrelsesmedlemmer i Værløse komog HMH
mune dengang var fra Hareskovby, i alt 7.

HMB logo:
Marcel Wennerwald
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Samtidig tog udviklingen fart i Værløse kommune under borgmester Olaf Beck, og HGB var med i kampen om
indflydelse på store sager som:
•
•
•
•
•

Overdrevsplanen (en vej syd om Hareskovby som aldrig blev vedtaget)
Kommunal grænseregulering (mageskifte af arealer med Herlev og Ballerup kommuner)
Kampen om stengærdet ved skoven og udretning af Gl. Hareskovvej
Kampen for at beholde vort posthus og eget postnummer
Bevarelse af biblioteket og flytning til en ny biblioteksbygning

Udsigt fra Rønnebærgaard, Gl. Hareskovvej 303 - ca. 1907 - I baggrunden ses Skandrups villaer. FuresøHistorien.
I 1975 var en af de største sager at bevare Hareskoven
Station, som DSB mente var overflødig. HGB påviste
ved en tælling, at stationen burde bevares, og mod at
kommunen betalte 1 mio. kr., fik vi den nuværende
station, men desværre blev den gamle stationsbygning
revet ned.

Men indviet blev stationen med alt, hvad der hører til af
rådhuspandekager og anden festivitas.
I 1970’erne startede HGB søgruppen (se opslag herom), og diskussionen om anvendelse af hjemmeværnsgården (nu Annexgården) til medborgerhus tog fart. I
oktober 1986 blev Annexgården sikret som fremtidigt
medborgerhus i Hareskovby, drevet af flere foreninger,
Samtidigt førte adgangsvejen op til stationen til langsom skulle vise sig at være Hareskovby Medborger
varig og voldsom diskussion for og imod en ny paralHus (HMH), Værløse-Farum Cykelklub, Hareskovbys
lelvej langs banen forbi stationen i Hareskovby. I starten Grundejer- og Borgerforening (HGB) og Vejforeningen
kunne (eller ville?) busserne ikke køre op til stationen,
Skandrups Allé Nord – de to sidste henholdsvis Hareselv om det jo senere viste sig ikke at være noget problem. skovbys generelle og vejens lokale grundejerforening.
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Herudover var HGB med til at løse vejproblemerne, især
omkring skolevejene, med trafikomlægning og bump.
I 1990’erne forsøgte man en fortætning i Hareskovby ved at
udstykke fra de store grunde, men det lykkedes HGB at få
vedtaget i lokalplanen, at ingen grunde i Hareskovby måtte
udstykkes på mindre end 1000 m2. Politikerne forsøgte med
flere lokalplanforslag at bryde dette krav, og HGB brøster sig
af, at det lykkedes at få forslagene forkastet, selv om våbnet
et par gange gik så vidt som til at holde beboermøder mod
kommunen.
Et af de mest indflydelsesrige borgermøder trak omkring
200 deltagere, nemlig da staten i 1991 ønskede trafikhastigheden i tæt bebyggede områder sat ned for bl.a. at spare
på benzinen. HGB nedsatte 10 arbejdsgrupper for detailområder i Hareskovby, som efter en redigering ‘nedkom’

med en betænkning med 16 prioriterede trafikønsker,
der alle i løbet af mindre end 15 år blev opfyldt, og som
kommer til udtryk i nogle af de reguleringer, der findes i
dag, bl.a. 40 km-hastighedsbegrænsning på forsøgsbasis i
hele Hareskovby, bedre vejbelysning og anlæg af vejbump og enkelte cykelstier.
I starten af det nye årtusinde begyndte diskussionen med
kommunen om bevarelse af Hareskov bibliotek. HGB
skrev til kommunen og skrev indlæg i Værløse Nyt/
Hareskov-Værløse Avis med argumentation for, hvor
vigtigt det er at have et bibliotek i bydelen.
HGB gjorde også forsøg på at få S-togene til at standse
på Hareskov Station hvert 10. min., så både H og H+
S-togene skulle stoppe her. Banestyrelsen afviste i første
omgang vort ønske.

Maleri af Rudolf Helfrich: Hareskovby i 1965, set fra skovbrynet ved Gammel Hareskovvej ud for Månedalen. Rudolf
Helfrich flyttede i 1923 med sine forældre til Skovmose Allé 71 i Hareskovby. Han malede alene fra Hareskovområdet
mindst 60 malerier i perioden 1930-1970.
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Sankt Hans bål og Sankt Hans Prisen:
HGB startede traditionen med det årlige Skt. Hans-bål sammen med frivillige fra andre lokale foreninger. I forbindelse
med Sankt Hans bålet med bål og båltale på søen ved

Hareskov Hallen stiftede HGB i 1999 Sankt Hans Prisen.
Formålet med denne var at opmuntre beboerne i Hareskovby til aktiviteter, der medvirker til et bedre miljø i byen.

Kriterierne for at komme i betragtning er:
•
Smukke eller smukt tilpassede bygninger i Hareskovby
•
God og smuk vedligeholdelse eller istandsættelse af ældre/bevaringsværdige bygninger
•
Andre anlæg, fx. en have, der bidrager til et værdifuldt bybillede
•
Personer der har gjort en særlig indsats for bydelen

HGB skrev - og så fik Hareskovby et
bibliotek
20. april 1944, skrivelse fra HGB:

”HGB anmoder Sogneraadet om snarest at bringe Biblioteksspørgsmålet i Hareskovby i Orden. Hareskov Bibliotek ejer ikke
egen Bogbestand, men laaner hvert aar ca. 300 Bøger, hovedsagelig fra Gentofte og nogle fra Værløse. Læsestue findes ikke.
Det aarlige Udlaan er ca. 5.000 Bind, hvilket er Halvdelen
af Kommunens Udlaan...Over det Klasseværelse paa Skolen,
der benyttes til Bibliotek, findes en Tagetage, som er særdeles
velegnet til Indretning af Udlaan og Læsesal... Det er naturligt,
at Hareskov Bibliotek i lighed med Værløse faar egen Bogbestand”.
Sognerådet svarede 28. august samme år:
”Sogneraadet har vedtaget i Princippet at tiltræde et Forslag om
en Nyordning af Biblioteksforholdene i Hareskov”.
Og derefter udviklede det sig jo godt i bøgernes og læsernes
verden: Biblioteksbygningen på Poppel Allé blev taget i brug i
1976 og er i 2007 afløst af det ny og større Kombibibliotek.
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Forfatteren Aksel Sandemose
Redaktør af grundejerforeningens blad, skrev
i 1925 i bladet: ”Der er i Lille Værløse Overdrev opvokset en flække, Hareskov Villaby.
Skønt allerede over fødselsveerne, såsom
spekulationsudstykning etc. er den en del
amerikansk, har ved sig noget ufærdigt og
ledeløst, mangler aldeles den tradition, som
skaber noget homogent. Kun ganske få har
boet der i en længere årrække. De mennesker,
som har haft bopæl i villabyen 7-8 år, er ret
hurtigt talte, og jeg tvivler om, at der findes fem familier, som har boet her i tyve år.
Egnene er først under opdagelse, det svirrer
i den med projekter angående kiosker, veje,
byggeselskaber, kirke og sneplov, foruden de
evige bryderier i spørgsmålet om forbindelsen
til København. Det er i bedste forstand en
ung by, der er opdrift i den.

Man har set det særsyn, at en række foreninger med forskellige formål har etableret
”borgfred” ved at slutte sig sammen i en fælles
præsentation med ret vid myndighed, en ganske mærkelig fremtoning, der har evnen til at
distrahere sognerådet og andre organer, som
det er dets pligt at slås med, eftersom disse
organer bestandig lader sig vildlede af det faktum, at beboerne ret ofte ligger vildt i hårene
på hinanden, og så kan det kun forbløffe, når
”rådet” triner frem og taler med fuldmagt på
samtlige stridendes vegne. Denne evne til i afgørende øjeblikke at stå enige som en mur er
betegnende for de folk, der bebygger et sted
som Værløse Overdrev: Stejle, hårde naturer,
hvem storbyen ikke har kunnet optage i sig
og som alle i en eller anden hensigt er en art
flygtninge: En by af originaler”. Se side 28.

HGB i krise
Efter flere markante formænd stod HGB i 2003 uden en
frontfigur. Den daværende bestyrelse var ved at løbe træt og
besluttede at henstille til generalforsamlingen d. 13 maj

2003, at foreningen blev ophævet. I indkaldelsen til generalforsamlingen skrev bestyrelsen:

”Vi har igennem de seneste år kunnet konstatere et stadigt fald
i medlemstallet, og det er vores opfattelse, at der ikke længere er
store, fælles sager, der kan samle Hareskovbys beboere. Vi er
nået langt med trafiksikkerheden i vores bydel, men på det
seneste har vi ikke kunnet komme igennem med vore mærkesager, bl.a. kampen mod byfortætning og opsplitning af vores bydel
i 6 lokalområder med hver sin lokalplan. Vi føler derfor, at en
stor, fælles beboerforening for alle de mere end 1.400 husstande
i Hareskovby har udspillet sin rolle, og anbefaler, at foreningen
ophæves”.
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Formænd i HGB/HMB gennem 50 år:
S.J. Nielsen
- ca. 1963
Elin Helinder		
ca. 1963 – 1975
Jørgen Dybkjær
1975 - 1990
Ingvar Frier		
1990 - 1997
Kim Vestergaard Laustsen 1997 – 2000
Connie Lund Sørensen
2000 – 2002
Michael Mortensen
2002 – 2003
Egil F. Hulgaard
2003 – 2007
Lene Munch-Petersen
2007 – 2013
Anders Riiber Høj
2013 – 2014
Erik Rasmussen
2014 – 2016
Leise Marud		
2016 Heldigvis ville deltagerne på generalforsamlingen noget
andet, og det lykkedes at få valgt en ny bestyrelse, der førte
HGB videre. Den nye bestyrelses første opgave var en
høring vedr. lokalplanen for Hareskovby. Lokalplan 66a var

et brud på den lange tradition for, at området havde én
lokalplan. Men HGB kom for sent i gang, og kommunalbestyrelsen vedtog opdelingen af Hareskovby i 6 forskellige
lokalplaner. HGB gav dog ikke op, og efter 10 år lykkedes
det at få omgjort byrådets beslutning.

En taber sag
Bebyggelsen af Birkevang var endnu
en sag, der gik HGB imod. Birkevang
ville overgå til fredskov, hvis ikke
kommunen inden for et halvt år fik
planlagt anderledes, og derfor gik det
hu-hej med at få grunden solgt til
højstbydende, selv om 500 personer fra
300-400 husstande af Hareskovbys
1500 husstande skrev under på en
protest udarbejdet af borgerne på
Birkevang og HGB. Mere end 90%
af de adspurgte skrev under. Grunden
ville have været ideel som naturgrund,
eller til spejderhytte og naturlegeplads
for det fremragende spejderarbejde, der
foregår i byen.
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Endnu en gang måtte HGB erkende,
at for at få indflydelse måtte HGB
have et tidligere og tættere samarbejde
med det politiske system og blive en
troværdig samarbejdspartner og en
magtfuld modpart. For at det skulle
lykkes, måtte medlemsopbakningen
øges, og kendskabet til bestyrelsen i det
politiske system ligeså.

Stille og roligt er dette arbejde
lykkedes. HGB’s nye bestyrelse satte
sig nogle trafikpolitiske, miljømæssige
og lokalpolitiske mål, som HGB efter
nogle års arbejde kunne konstatere
var ved at være nået, f.eks. permanent
indførelse af 40 km/t-zone i Harekovby. Ideen var ikke ny. Og kort efter
indførte DSB 10 minutters drift fra
Hareskov Station med den nye køreplan fra 23. september 2007, en sag
HMB havde kæmpet vedholdende for
siden årtusindskiftet.Sådan er det ofte.
Hvad én bestyrelse har iværksat, kan
den næste måske fuldføre.

Een forening
Sideløbende blev det stadig mere tydeligt, at de to parallelle foreninger HGB og HMH (Hareskov MedborgerHus)
hørte sammen. Samtidig fik vi tvangsfusionen mellem
Værløse og Farum kommune trukket ned over os, og det
var naturligt for foreningerne at slå sig sammen, for i en
storkommune kunne mulighederne for at få lydhørhed blive
væsentligt forringet.
Fusionen mellem HGB og HMH til HMB, Hareskovby
MedBorgerforening, blev en realitet i marts 2006. Ét af
målene for den fælles forening, HMB, var at blive mere
synlig, og det lykkedes ved energisk indsats, for allerede året
efter kunne HMB konstatere, at medlemstallet var steget til
omkring 470 husstande - eller 30% af husstandene.
Dannelsen af HMB frigjorde energi til et særdeles højt aktivitetsniveau, med mere end 40 årlige velbesøgte HMB-arrangementer, såsom Debatforum, Kunstens Dag, Naturture,
Byvandringer, Fællesspisning, Vinsmagninger, Søndag på
Biblioteket, Politikermøder, Valgmøder, Fastelavn, Sankt
Hans Fest, Markedsdage, Julemarked, Sangaftener og meget
andet - arrangeret af en bred kreds af energiske medlemmer,
med Annie Klug, Børge Egelund Jørgensen, Niels Erik Olsen, Henning Bek og Lene Munck-Petersen i spidsen. Andre
HMB-aktiviteter, der blev løbet i gang, var litteraturgruppen, anført af Lisbeth Abrahamsen, samt Foreningssvøm og
Yoga-hold, opstartet af Nils Rude Petersen.

HGB
og lokalsamfundets samvirke
Furesø Kommunes første år blev en konfliktfyldt periode,
som var præget af, at forvaltningen under ledelse af borgmester Jesper Bach havde stor fokus på centralisering. Det
førte til, at næsten alle kommunale faciliteter i kommunens
udkanter blev foreslået sparet væk. Værst gik det i efteråret
2008, hvor der blev fremlagt budgetforslag om både at lukke det netop indviede Hareskov Kombibibliotek og sælge
medborgerhuset Annexgården - og senere endog om at
holde op med at slå græs på fodboldbanerne i Hareskovby!
Med blot 3 dages varsel lykkedes det dog HMB at mobilisere 250 borgere til demonstration mod forslagene, som alle
blev taget af bordet, men HMB måtte dog notere en 40%
beskæring af bibliotekets bemanding.
Det stod herefter klart for bestyrelsen, at det ville gå alvorligt ud over Hareskovbys kvaliteter, hvis Byrådets
centraliseringspolitik fik lov at fortsætte. Noget måtte gøres.
HMB tog derfor, efter forslag fra Ole Thorbek, kontakt til
kommunens andre mindre lokalsamfund, som alle viste sig
at dele HMB’s frustrationer. I fællesskab stiftedes Lokalsamfundenes Samvirke, som på et velforberedt møde i februar
2009 på Hareskov Bibliotek fik held med at overbevise alle
Byrådets 8 partiledere om, at vejen frem for Furesø Kommune skulle være et positivt fokus på at understøtte ”attraktive lokalsamfund” i alle dele af kommunen. Den nye
politiske kurs blev cementeret med en udførlig samarbejdsaftale mellem kommunen, HMB og de øvrige lokalsamfunds foreninger, som blev enstemmigt tiltrådt af Byrådet i
august 2009 og kom til at præge byrådsvalget senere på året.
Kursskiftet i februar 2009 lagde grunden for den positive
udvikling og samarbejdsånd, som under en vision om ”levende og attraktive lokalsamfund” siden har karakteriseret
Furesø Kommune.
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Ring 4: HMB opnåede i begyndelsen af 2009 endnu

et vigtigt resultat for vores by, idet det ved en målrettet
indsats lykkedes HMB at få ændret Regeringens forslag om
at planlægge for en ”fuld udbygning” af Ring 4 gennem
Hareskovby. En udbygning til motorvej ville have betydet
nedrivning af 50-100 villaer langs vejen og lukning af
Åvej-krydset, så projektet ville have været en katastrofe for
Hareskovby. HMB tog kontakt til Folketingets Trafikudvalg, og i samarbejde med en bred kreds af lokale politikere
lykkedes det at få ændret formuleringen i trafikforliget til,
at der alene skal planlægges for en ”yderligere opgradering”
af Ringvejen. Derved blev boligerne og adgangsvejen til
Hareskovby reddet.

Den sidste Købmand: Lige siden Hareskovby’s sidste

købmand bukkede under i 1995, havde det været et stærkt
ønske fra HMB, at byen igen fik en lokal dagligvareforretning. Foreningens ønske fremstod dog i mange år som en
utopi og jævnlige rundringninger til diverse dagligvarekæder
var frugtesløse. Men uventede omstændigheder førte til, at
ønsket blev opfyldt. For i efteråret 2010 blev HMB kontaktet af Reitan-gruppen, som fortalte, at Aagårdens Rideskole
havde besluttet sig for at lukke, samt at grundejeren og
Reitan havde indgået aftale med henblik på, at Reitan skulle
bygge en dagligvareforretning og boliger på grundstykket.
Det blev startsskuddet på en følelsesladet proces, idet mange
naturligvis var kede af rideskolens lukning og bekymret over
byggeplanerne. Resultatet blev dog, at Hareskovby’s lokale
REMA1000 supermarked åbnede i oktober 2013 og har
udviklet sig til et populært mødested for de fleste af byens
godt 3.700 borgere.

10 år med Kunstens dag i Hareskovby
Den årligt tilbagevendende forårsbegivenhed i Hareskovby ”Kunstens dag” fejrer i år 10 året
for at have forgyldt en søndag i slutningen i april med kunst, aktiviteter og oplevelser for byens
borgere.
Initiativet kom fra Børge Egelund Jørgensen fra HMB, der sammen med Hareskov bibliotek og
Hareskov skole indbød en række lokale kunstnere til at vise mangfoldigheden af kreativitet i
Hareskovby.
Efter 5 år overtog Henning Bek stafetten som koordinator. I 2017 er Leise Marud og Rebecca
Rudd medkoordinatorer.
Det er lokale kunstnere, professionelle som amatører, der udstiller deres værker. Der udstilles
malerier, skulpturer, strik, smykker, keramik, glasarbejder mv. Spændvidden og interessen er
stor, når der måles på besøgstallet. Det er vokset hen over årene, så der nu går omkring 2.000
personer gennem udstillingen. Mange har været med alle årene.
Der satses også på børnene. Hareskov skoles børn udstiller i gymnastiksalen, og det har hvert år
været utroligt seværdigt.
På dagen er der tilbud til børn (og voksne) med stenhugning i gasbeton, tegning og maling,
strikkecafe, rakubrænding af selvdekorerede krukker og meget mere.
Udover muligheden for at købe kunst er der også et lotteri, hvor udstillerne leverer gevinsterne.
På underholdningssiden har der været sang, musik, tryllekunstner, rebslagning, frisbee kastning samt udskæring af stor træskulptur. Flere år har Værløsegarden marcheret gennem byen
som optakt, og borgmesteren plejer at holde åbningstalen.
Endelig sørger 4 klasserne hvert år (assisteret af deres forældre) for det timelige gennem cafe
Kunstpause.
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HARESKOVBY
FRITSCHE PRODUKTION

Niels Hyberst Kjeldsen

Den meget populære klovn Tapé, der er blevet
til fast underholdning på Hareskov By
Kunstens Dag. - Foto Erik Rasmussen
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Søer
og
vådområder
skaber
harmoni

B
Hareskovby er karakteriseret ved mange små og større
søer, hvoraf mange er indbyrdes forbundne, og som
tilsammen danner basis for et meget varieret plante- og
dyreliv til gavn og glæde for alle. Hareskovby har på
grund af sine mange søer været kaldt et ”mini-Finland”.
På et kort fra 1922 er det tydeligt at se den store reduktion, der siden er sket med søerne både i antal og størrelse, bl.a. på grund af forurening, tilgroning, opfyldning
og dårlig vedligeholdelse. Da søerne er en væsentlig
faktor i vores miljø, er det magtpåliggende, at der ikke
sker yderligere forringelse eller nedgang i antallet.
I 1980erne ansatte kommunen en biolog til at skrive en
rapport om søerne/vådområderne, og han viste et skræmmende billede, nemlig at fra 1950’erne til 1980’erne
forsvandt ca. 70 % af vådområderne i Værløse Kommune. Små vandhuller var fyldt op, og desuden forsvandt mindre søer pga. dræning og kloakering eller ved
tilgroning med træer og buskads.
I 1985 stiftedes på privat initiativ en Søgruppe i Hareskovby til at holde øje med søerne, til at vejlede sø-ejere i,
hvordan miljøet kan bevares, og til at være i kontakt med
kommunen. Søgruppen blev oprindeligt dannet af
12

medlemmer fra Parcelforeningen Kjeldgården, Danmarks
Naturfredningsforenings Lokalkomite og Hareskovby
Grundejer- og Borgerforening (HGB).
I 1986 udgav Værløse Kommune en vådområderapport,
der blev revideret i 2002. Rapporten indeholder oplysninger om alle registrerede søer/vådområder i kommunen. I 2002 var der ifølge rapporten 31 søer/vådområder
tilbage i Hareskovby.
Indsatsen på området vil næsten altid afhænge af den
enkelte borgers samvittighed og lyst til at bevare den
skønne natur og det dejlige område, vi har i Hareskovby,
men samtidig kræver det også en stor, fælles indsats.
Derfor besluttede bestyrelsen i HMB (Hareskovby
MedBorgerforening) i januar 2015 at genoplive Søgruppen med en vision om at medvirke til, at de mange
søer i Hareskovby bevares med et rigt plante- og dyreliv
i harmoni med omgivelserne. Søgruppen fungerer som
kontaktorgan mellem HMB og de offentlige myndigheder og vil udarbejde pjecer om vores søer, deres vedligeholdelse og bevarelse samt sø-ejernes pligter i forbindelse
hermed.
Søgruppen er et åbent udvalg, og alle kan derfor deltage
med råd og vejledning i drift og vedligeholdelse af vores
søer.

En ny lokalplan
Det seneste vigtige resultat, som skal nævnes her, er, at det
i 2016 omsider lykkedes HMB at få kommunen til at vedtage en ny, fremsynet lokalplan for hele Hareskovby. Forud
var gået 15 års vedholdende indsats, anført af utrættelige
Svend-Erik Jørgensen og Anders Riiber Høj. Undervejs gik
kommunens arbejde med lokalplanen i stå utallige gange,
men hver gang lykkedes det HMB at få løbet arbejdet i
gang igen. HMB’s ønsker til lokalplanens indhold blev undervejs kvalificeret gennem velbesøgte lokale workshops

og udvalgsarbejder, og resultatet lever i vidt omfang op til
HMB’s ønsker.
Lokalplanen danner grundlag for, at Hareskovbys særpræg
bliver fastholdt og understøttet, herunder at byens karakter
af et åbent grønt villakvarter med store grunde, der afgrænses af levende hegn, grønne vejforløb og de mange små søer
opretholdes, samt at bevaringsværdige bygninger og træer
bevares, og at kvaliteten af byrummene over årene bliver
endnu bedre.

Mose i Hareskovby, set mod Tibberup Allé, malet i 1960 af Rudolf Helfrich.
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HISTORIEN OM HARESKOVBY
Journalist ved avisen Aftenbladet,
Michael Skandrup så en mulighed
for at grundlægge en villaby i
Hareskoven, da planerne om en
kommende jernbane med en station i Hareskoven blev kendt.
Værløse Overdrev var i slutningen
af 1800-tallet beboet af ca. 100
mennesker, hvis hovedernæring var
smålandbrug. I 1899 købte Michael
Skandrup Annexgården samt flere
andre områder, og i de følgende år
byggede han flere toetagers villaer
med smukt anlagte haver på den allé,
der naturligvis fik navnet Skandrups
Allé. Disse villaer skulle være til folk,
der ønskede at bo i landlige omgivelser samtidig med, at de passede deres
arbejde i København. Turisterne blev
der også tænkt på, da Michael Skandrup iværksatte arbejdet på Hareskovpavillonen, der blev placeret tæt
ved den kommende station på en
høj bakke. Den blev færdig 1905.

Den følgende politiske udvikling
i Værløse kommune i perioden
1906-1947 kom især til at blive
præget af udviklingen i Hareskovby.
I sognerådsprotokollerne kan man
læse, hvorledes politikerne på møde
efter møde måtte tage stilling til
andragender fra Hareskov Grundejerforening om dette og hint.
Michael Skandrup nåede ikke at realisere sine drømme, da der gik 7 år
efter hans køb af grunde, inden toget
ankom, og i 1908 måtte han gå på
tvangsauktion. Køberne, overretssagfører H.M. Fjeldsted og dennes
svigerfar værkfører Ole Weirsøe,
murermestrene Niels Hald, J.P.
Jensen og L.K. Andersen, der overtog en del af hans villaer og grunde,
kom til gengæld til at nyde godt ef
deres investeringer. At Overdrevet
med alle sine vandhuller og kun
beboet af omkring 100 personer ved
århundredeskiftet skulle blive den

største bebyggelse i Værløse Kommune i løbet af 20 år, kunne ingen
have forudset. Sognerådet var derfor
hele tiden bagefter, da udviklingen
blev styrende for de politiske beslutninger og ikke omvendt. Det blev
Hareskov Grundejerforening, der
var i offensiven, når der skulle sikres
belysning, gadeskilte m.m., så det
blev en bymæssig bebyggelse og ikke
blot en samling huse på landet. Den
vigtigste sag blev et skolebyggeri
i Hareskovby. I 1911 kom der et
andragende om et skolebyggeri på
Overdrevet, som man stadig kaldte
det, da der var 30 skolesøgende
børn, der havde lang skolevej til Lille
Værløse Skole. I første omgang blev
det et nej, da det var for dyrt, men i
1912 nedsattes et udvalg til at se på
sagen, og to år efter foretog sognerådet en tur til Hareskovby i maj
måned for at se på en grund til skolen, der skulle dække Hareskovby,
Kollekolle, Bråderne og Kulhus.

En hyldest til Hareskovby
”Er De glad for Deres by og Deres skov? Lykkelig burde
De være på dette skønne sted!
Hareskov omtales første gang efter Svenskekrigen 1658 og
kaldtes da Harescouff. Endnu i Chr. VIII’s tid var her store
jagter. Først ved Slangerupbanens anlæggelse i 1906 blev
Hareskov rigtig opdaget af københavnerne. Herude finder
De alt. Her er natur som i Nordsjællands skove og masser
af små søer som i Finland. Her er jo de tusind søers land...
Jeg har selv et lille hus i Hareskovby. Skønnere plet på
Jorden findes ikke. Her ruger skovduerne. Flagspætten
tømrer løs på mit hønsehus. Blåmejserne har unger på min
vandpost. I græsplænen hopper sangdrossel, skader, alliker,
fluesnapper, kærnebider og vipstjerter. Nattergalen og
stæren synger og fløjter. Igennem hækken kommer en
14

vildandemor med 7 små ællinger sjokkende. Dér stikker en muldvarp snuden op, dér kommer et pindsvin
luskende. Om aftenen leger flagermusene tagfat rundt
om huset, uglen tuder på skorstenen, og frøerne kvækker deres kærlighedssang. I solskinnet piler små firben
omkring, og en snog spiller med tungen. Hov, dér
huggede den lille gavtyv egernet mine sidste nødder, og
dér fløj en stor guldsmed med en sommerfugl. Forleden
kom en mår pilende med et par små unger efter sig, og
græshopperne stryger violinen.
Glem hverdagens sorger, køb et hus i Hareskovby og
oplev et eventyr”
Uddrag af et essay fra 1945 i Ballerup-Måløv Avis af
Esther Margrethe Bentzen

Hareskovby i 1930’erne, hvor et stort område tæt på stationen var fuldt udstykket.
FuresøHistorien

Hareskov Villaby
På det tidspunkt, 1914, var der bygget
flere palæagtige villaer på Skandrups
Allé, Poppel Allé, Lindevej, Gl. Hareskovvej, et enkelt hus på Fjellebro (Villa Stormly) og Højsdal. Nogle af disse
villaer blev dog ikke beboet hele året,
men har været brugt som sommerhuse.
Inden da var der kommet et tilbud fra
Lunde Nielsen, der havde en privat
realhøjskole i Rosenborg i Hareskovby,
om at han mod betaling fra sognerådet
ville påtage sig at sikre undervisningen

af de 30 børn. Efter at have undersøgt
skolen, blev det et nej tak. I december
1914 købtes en grund på Poppel Allé,
og året efter bad man en arkitekt om
at tegne skolen, men derefter gik der
et par år, inden selve byggeriet kom i
gang. På det tidspunkt var Hareskovby
vokset yderligere, da udstykningerne
langs Åvej havde fundet sted, så
Hareskovby nu bestod af en vestlig og
østlig del, der lå med Kjeldgårdens og
Stormlygårdens jorde imellem sig.

Der havde aldrig ligget nogen plan for
udviklingen i Værløse kommune, og
udviklingen i Hareskovby blev et godt
eksempel på den passive holdning,
da udviklingen ikke skete pga. kommunens planlægning men snarere på
trods af denne. Det var Hareskovbys
befolkning, organiseret i Hareskov
Grundejerforening, der ved at presse
kommunen skabte den nødvendige
udbygning efterhånden som befolkningstallet eksploderede.
15

Skolen

Luftfoto fra 1950erne.
Vinkelbygningen yderst til højre er lærerbolig og klasseværelse fra 1918. De to bygninger med mansardtage er udvidelser fra 1927 og 1934.
Portbygningen, længerne (gymnastiksal og skolekøkken) nederst i billedet er udvidelse fra 1942.
Siden er skolen yderligere udbygget med hovedbygningen 1964, gymnastik- og svømmehal i
1971 og bibliotek i 2007.
Skolevej

Der var langt til skole for børnene på overdrevet først i
1900-tallet. De måtte til Lille Værløse eller til Bagsværd
Kostskole. Først i 1918 blev der oprettet en offentlig
skole i Hareskov villaby efter den 2-klassede landsbyskoleordning. Men efterhånden som børnetallet steg,
blev der oprettet flere klasser for de forskellige alderstrin.
I 1942 var man med nybygget gymnastiksal og skolekøkken i stand til at være på niveau med en fri mellemskole.
16

Med skoleloven af 1958 blev forskellen mellem landsbyog købstadskoler ophævet, og Hareskov skole var ikke
mere en landsbyskole. I 1964 blev den lange gule hovedbygning indviet, og det blev muligt at indføre realklasser.
Siden skoleloven af 1975 har det været en enhedsskole.
Den ene udvidelse efter den anden er lagt ved siden af
allerede eksisterende bygninger. Komplekset udgør nu
bygningsmæssigt lidt af et skolehistorisk frilandsmuseum.

Bygningen bagerst er fra 1934 - forrest fra 1974.

Solen 1964

Skolen 1927

Skolen 1942

Skolen 1918

17

Stationen
Hareskov station blev tegnet af arkitekt Thrue,
i 1906 - se foto næste side.
Forudsætningen for, at der kunne opstå en villa- og sommerhusby på Lille Værløse Overdrev, var jernbanen og
stationen oppe i skoven. Den åbnede i 1906, og dermed
var det muligt at pendle mellem Hareskov og Kbh. Lygten,
hovedstationen på Nørrebro, på en halv times tid. Kritik af
køreplaner og togenes kvalitet var fast emne i foreningerne.
I 1929 blev det private selskab afløst af et kommunalt aktieselskab, og i 1948 overtog DSB banen, men lige meget hjalp

det. Siden 1919 var banens elektrificering et standende
diskussionsemne. Fra begyndelsen og til omkring 1950 var
Hareskoven station ikke blot en pendlerstation, men en
af Nordsjællands mest trafikerede skovtursstationer. Det
skyldtes bl.a. et samarbejde mellem banen og Hareskov
Pavillonen.
Først i 1977 begyndte S-toget at køre på strækningen.
Forud var gået en voldsom diskussion om DSB’s planer
om at nedlægge Hareskov station. Foreningens protester og
kommunens villighed til at deltage i finansieringen af en ny
stationsbygning reddede den.

S-tog

HGB var med til at redde Hareskov Station

I 1970erne kæmpede HGB for at bevare Hareskov Station. DSB
ville nedlægge stationen, når S-tog blev indført i 1977, dvs.
at toget skulle køre uden stop Værløse-Skovbrynet. Kampen
lykkedes, bl.a. fordi kommunen gav tilskud til anlægsudgifterne
for den ny station, men den gamle stationsbygning (foto) blev
revet ned. Den var forinden blevet kendt af hvert barn i Danmark fra en TV-serie med titlen ”Tyllefyllebølleby Banegård”.
DSB ville nedlægge Hareskov Station, fordi der var for få
passagerer. Se sådan var det jo ikke i de gode gamle dage – her
er fx. en henvendelse 16. oktober 1934 fra HGB til København-Slangerup Banens driftsbestyrer, Bager:
”I Anledning af fremkomne Klager skal jeg høfligst Anmode
Dem om, at der bliver indsat en Vogn mere i Tog 17.38, da der
de sidste Gange har været for lidt Plads.
Foruden takkende Dem, tegner jeg ærbødigst:
Prokurist
Svend Nonboe, HGB
18

Stationsbygningen efter indførelse af S tog
Måske er den venlige formulering af underskriften medvirkende til, at der straks blev indsat
en ekstra 4. vogn, dog med trussel om, at den
hægtes af igen, hvis behovet ikke er tilstrækkeligt. Slangerup-Banen gik fra Nørrebro Station i
København til Slangerup via Farum.

DSB Motorvogn til Hareskov Station
fra begyndelsen af 70érne

Stationen kort efter anlæggelsen i 1906

Motortog efter DSB’s overtagelse i 1948

Den oprindelige Stationsbygning
Skovturstog 1924

19

Pavillonen

Hareskov Pavillonen, opført i 1906 af arkitekt Thrue,
med journalist Michael Hansen Skandrup som bygherre. Nedbrændt i 1950.
Den store træbygning er lige så gammel som jernbanestationen. Her holdt de lokale foreninger til med deres generalforsamlinger, møder og fester lige til 1950, da pavillonen
brændte. Fra starten og i mellemkrigstiden var den også
ramme om skovtursarrangementer med spisning og

5-øresdans på balustrade, ja endog måneskinsture, hvor
banen kørte københavnere til og fra Hareskov.
Grundejerforeningerne måtte jævnligt tage stilling til klager
over støj fra de animerede selskaber og ikke mindst
motorcykeltrafikken.

Hr. Politibetjent: Må vi blive fri for dem,
De ved nok...

Brev fra HGB 3. august 1944 til:
Hr. Politibetjent Godske
”På HGBs Generalforsaming drøftede man bl.a. den
Støj og Gadeuorden, der meget ofte forekommer i
Tidsrummet mellem kl. 23 og 00.30, især Lørdag og
Søndag, naar Gæsterne forlader Hareskov Pavillonen.
Man enedes om at rette en Henvendelse til Dem
om at skride haardt ind over for dette Uvæsen, der
udøves af Personer, der sikkert ikke er Dem ukendte,
til Gavn for Byens Borgere, som for Urostifterne selv.
Det er vort Haab, at De vil tage kraftigt fat paa
denne Sag”.

20

Gæsterne nyder udsigten fra Hareskov Pavillonens terrasse. FuresøHistorien.

Hans Jepsen Brandt var restauratør
på Hareskov Pavillonen fra 19081930. I den tid gjorde han stedet til
et populært tilholdssted, ikke kun for
lokale, men også for københavnere,
der ønskede at bruge dagen væk fra
byens trængsel og larm. Maden var
god og priserne rimelige, og især den
nye københavnerret ”Flammemad” var
populær.

Tekst til billederne: Reklametegning af Pavillionen, modsat side - Øverst:
Gæsterne nyder udsigten fra terrassen kort efter opførelsen - Der var også underholdning uden for pavillonen med karrussel m.v. - Pavillonen på bakken - Nederst t.v. beskeden genopførelse efter branden i 1950. - Nederst t.h. byggearbejde
i 1905 med udsigt til villaerne på Skandrups allé.
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Annexgården
Annexgården, Skandrups Allé 7, er oprindeligt bygget som
landbrugsejendom i 1840-50 og havde et par ejere, indtil
den blev købt som sommerbolig i 1899 af M. Skandrup,
der stod for de første udstykninger og villabebyggelser.
Gården er bygget om op til flere gange, senest i 1920erne,
og fungerede i mellemkrigstiden som rekreationshjem. Efter
2. verdenskrig blev den af Værløse Kommune udlejet til
hjemmeværnet. Denne lejekontrakt udløb 31. marts 1986.
Allerede i 1983 stiftedes foreningen Hareskovby Medborger
Hus, HMH, som gik i gang med via hektisk aktivitet at
(be)vise behovet for et medborgerhus i Hareskovby. Slaget
med kommunen bølgede frem og tilbage i de følgende par
år. Gennembruddet kom, da Kurt Bork Christensen fra
Venstre, ”havde stukket fingeren i Hareskovbys nærende
demokratiske mulde og nu under stort bifald gik ind for

etablering af medborgerhuset” (citat fra Annexgårdens
20-års jubilæumsskrift). Betingelsen var, at også andre
foreninger skulle have ret til at benytte huset. Hermed var
Annexgården sikret som fremtidigt medborgerhus i Hareskovby drevet af Hareskovby Medborger Hus, HMH, Hareskovby Grundejer- og Borgerforening, HGB, Vejforeningen
Skandrups Allé Nord og Værløse-Farum Cykelklub. Den
officielle indvielse af Annexgården som medborgerhus fandt
sted den 11. oktober 1986, hvor Kurt Bork Christensen og
borgmester Ernst Ellgaard sammen klippede snoren over.
Foreningerne fungerer nu som styregruppe for huset og dets
daglige drift.
Husets gamle stuer og dets veludstyrede køkken har siden
dannet ramme om utallige foreningsaktiviteter og private
fester (se siderne 38 og 39).

Lang kamp for at få eget hus
Næsten 20 år før det lykkedes, havde HGB en
drøm om at få en foreningsbygning i Hareskovby. HGB sendte sit ønske til Værløse Kommune 8. april 1969 med bl.a. ordene:
”HGBs bestyrelse har ved flere lejligheder drøftet
planer om opførelse af tidssvarende lokaler… til
møder og private sammenkomster… De muligheder, der tilbyder sig i forbindelse med skolelokaler er
utidssvarende. De er for få, for små og skaber ikke
de rammer og den atmosfære, der kræves af forsamlingslokaler i dag.
Kan kommunen: 1) Yde kontant tilskud? 2)
Stille grund til rådighed? 3) Yde garanti ved låntagning? 4) Yde driftstilskud? Yde teknisk bistand?
Kapitalen tænkes bl.a. tilvejebragt gennem
aktietegning blandt interesserede” skriver HGB og
slutter brevet med at erkende: ”Forslaget kan måske
umiddelbart virke urealistisk…”
Først i 1986 blev Annexgården, Skandrups
Allé 7, medborgerhus. Det skete især efter indsats fra Medborgerhusforeningen og kommunalbestyrelsesmedlem Kurt Bork Christensen.
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2 stk. fotos fra Kunstens Dag i Hareskovby
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Kirken

Hareskov kirke af arkitekt Knud V. Barfoed
kort efter opførelsen i 1929...

En privatmand i Hareskov gav i 1923 tilsagn om en gave på 10.000 kr. hvis et kirkebyggeri var i gang
efter 5 år. Efter ihærdige indsamlinger, basarer og vellykkede ansøgninger hos stat og kommune lykkedes
det. Kirken blev indviet i 1929. En del af den oprindelige donation blev konverteret til kirkegård.

...og som den ser ud i dag med korudvidelsen af
arkitekt Rudolf Gram fra 1977 og det udvidede
skib af arkitekt Simon Christiansen fra 1993.
24

Skovlyst

Det hele startede 1894, på samme sted, i et lille træhus med muret skorsten; Skovlyst, på hjørnet af Ravnehusvej og Skovlystvej.
Hurtigt blev det stedet, hvor hovedstadens borgere og overdrevets bønder mødtes med madpakker og skovturstemning. I weekenden var her musik og dans og, fortæller lokalhistorisk arkiv’s billeder, der var sågar en kanonfotograf, så man kunne blive
foreviget i de muntre omgivelser.

Det gamle stendige langs Gammel Hareskovvej
HMB har i 2016 lavet en frivillig samarbejdsaftale med
Naturstyrelsen om vedligehold af det historiske stendige
langs Gammel Hareskovvej. Stendiget er fra 1770’erne og
beskyttet af museumsloven, men Naturstyrelsen mangler
resurser til en ordentlig vedligeholdelse, herunder fjernelse
af opvæksten foran og på diget. Vi startede i efteråret 2016
med at rense stendiget, og i 2017 vil vi fortsætte det hyggelige arbejde Jo flere vi er, jo grundigere kan vi udføre arbejdet og komme helt i bund med oprensning og restaurering. Vi starter den 6. maj og vil fortsætte sæsonen igennem.
Bare et par timer hver gang.

Privatfoto
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Gasværket

1927 blev der bygget et gasværk på Birkevangen, arkitekt
Kai Gottlob. Produktionen måtte dog ophøre allerede i
1937, men bygningen fortsatte som fordelingscentral for
gas fra Strandvejens Gasværk. Gasværket og dets priser er
et af de mange praktiske foretagender, som grundejerforeningerne beskæftigede sig indgående med i mellemkrigstiden, da de moderne, tekniske bekvemmeligheder blev til.
Sidst i 1970’erne blev den gamle gasværksbygning omdannet til klublokaler for byens ungdom og i 1980 til kommunal ungdomsklub, hvilket den er den dag i dag. Det
betyder, at alle skolebørn fra Hareskov skole efter skoletid i
de sidste 37 år har tilbragt mange timer dér med allehånde
fritidssysler.
Der var to vandværker. Et gammelt fra 1906, der havde
en vindmølle, på bakken, hvor vandværket har pumper også
i dag, og en vandbeholder ved Hareskov Pavillonen, som
senere blev flyttet op i skoven. Et nyere, ”Højbo”, på Marie
Allé med vandtårn, som leverede vand til Åvejskvarteret.
Deres kapacitet slog ikke til i hele byen, og mange havde
derfor brønde. Grundejerforeningerne diskuterede sammenlægning og udvidelse af vandværkerne i mange år, indtil
kommunen tog over i 1968 og opførte det nuværende værk
i 1976.

Kloakering var også et af mellemkrigstidens store projek-

ter. Folk havde septiktanke med udløb til moserne, ja måske
direkte udløb, for terrænet er kuperet og vanskeligt at
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Før Hareskovby blev kloakeret i
1950’erne var den, som der stod
et sted, en “stinkrende” med åbne
kloakker, hvor der flød lidt af hvert.
Septiktanke var derfor en stor salgsvare.

Hareskov gasværk mens der endnu var en gastank ved værket. Bygget af arkitekt Kai Gottlob i 1927.

kloakere. Først midt i 1930erne blev der lagt en samlet
plan, som gradvis blev realiseret med nødtørftige mekaniske
rensninger ved udløb i Værebro å. Senere er kloakvandet
ført til et rensningsanlæg ved Måløv.
Et andet problem var renovation, og i 1929 ansøgte
Hareskov Grundejerforening om at få skarnkasser ved
husene samt en losseplads, hvilket sognerådet vedtog at
undersøge. Der blev senere anvist en losseplads bag ved
gasværket, men der var fortsat problemer med rotter, da
mange ikke havde skarnkasser med låg og smed en del affald
i moser og grusgrave.
Københavns Vandforsyning forlangte i 1949 et biologisk rensningsanlæg af hensyn til drikkevandsreservoiret
Søndersø, som åen løber forbi. Rensningsanlægget, der blev
færdigt i 1954, kom til at ligge ved Ravnehusvej.

Diverse om Foreningen
Midlerne skal frugtbargøres

Da HGB blev stiftet i 1917,
kostede det 2 kr. i indskud at blive
medlem og 3 kr. i årskontingent.
Helt frem til 1950’erne var kontingentet under en tier pr. år, og
budgettet var under 1.000 kr.,
svarende til ca. 55.000 nutidskroner.
Pengene blev dengang mest brugt
til møder og festlige sammenkomster, men et eksempel på en ekstraordinær investering var i 1941.
Da købte foreningenn for 22 kr. 6
bænke, som blev sat op forskellige
steder i Hareskovby ”til hvileplads
på vej til station eller rutebil”. Det
var jo under 2. verdenskrig, hvor
de fleste måtte gå, fordi man ikke
kunne skaffe cykeldæk m.m.
Omkring 1930 var kontingentet
4 kr. Det kan ikke have givet store
indtægter. Alligevel er det præciseret i vedtægterne, at ”Foreningens
Midler frugtbargøres efter Bestyrelsens Skøn”, desuden at bestyrelsen er
ulønnet, og at den kontante kassebeholdning ikke må overstige 300 kr.

En upolitisk forening i 100 år Hareskovhistorie.dk
…”Foreningen er upolitisk”.Det har
været gyldne ord i vores forening i
årtier. Uanset hvor tit vedtægterne
er blevet ændret, har ordet upolitisk
overlevet, selv om det jo faktisk er
umuligt at leve et liv uden at være
politisk. Så den seneste definitionsændring i foreningens vedtægter
er nok den mest præcise karakteristik, man kan nå: ”Foreningen er
partipolitisk uafhængig.
Også hovedformålet med foreningen er bevaret i vedtægterne gennem
stort set alle årene, f.eks.
”Foreningens Formaal er at arbejde
hen til en heldig og betryggende Udvikling af Forholdene i Hareskovby
og Omegn saaledes at man med
større Vægt og afgørende Betydning
kan varetage fælles Interesser over for
Kommune, Amt og Ministeriet”.
Sammenlign med formuleringen i
dag (se www.hareskovbymedborgerforening.dk). Teksten er ændret,
men tanken er uændret.

Sophies hus – med eller uden skorsten?
I mange år var Hareskovby et rekreativt område for sommerhusbeboere. Og nogle af dem ville, af forskellige
grunde, gerne gøre deres fritidshus til fast bopæl. Men der
skal jo varme til om vinteren, og derfor dette nødråb til
HGB, udateret, men vist nok fra 1940erne:
”Hvad er grunden til, at jeg ikke maa faa Skorsten på mit
hus i Hareskoven og ikke bo derude om Vinteren? Det er et
pænt lille Hus. Skorstenen skulle stå for enden af Huset, og
Kakkelovnen i en Niche uden for Stuen. Der er meget som
kunne være mere nødvendig at nægte.
Jeg sætter mit Haab til Dem om, at De vil tage Dem lidt af
denne Sag, for jeg har ikke Raad til at bo 2 steder”.
Ærbødigst
Sophie Jacobsen
Nørre Allé 17, 2. sal, København N
Poppel Allé 10, Hareskovby

En gruppe aktive nuværende og
tidligere hareskovborgere startede
for mere end 10 år siden en systematisk fotografering af alle ejendomme i Hareskovby. Efter nogle
år lykkedes det at få etableret en
hjemmeside, hvor alle disse fotos
nu indgår. Sideløbende hermed
startede indsamling af gamle fotos
og fortællinger fra vores by. Disse er
også i stort antal blevet lagt ind på
hjemmesiden. Gå ind på hjemmesiden www.Hareskovhistorie.dk
og dan dig et godt og uddybende
indtryk af Hareskovbys historie
gennem mere end 100 år via de ca.
7.000 elementer, som indgår. Vi
forsøger desuden hele tiden at supplere med fotos af de nye/ændrede
ejendomme, som kommer til.
Ligger du inde med billeder eller
andet materiale, som vi må få eller
låne, er du meget velkommen til at
kontakte Mogens Persson via mailen:
umvpersson@gmail.com
Hareskovhistorie er fast tilknyttet
Furesø museers arkiv og Hareskov
Medborgerforening. Vi afleverer kopi af alle vore materialer til
arkivet.

Desværre fortæller arkiverne ikke, om Sophie fik sin skorsten. Hun kan have fået afslag, fordi hverken HGB eller
sognerådet var ivrig for at give tilladelser, der kunne føre
til ulovlig helårsbeboelse i primitive træhuse med dårlige
sanitære forhold. Det kunne få Hareskovby til at ligne et
Klondyke i stedet for et flot villakvarter i et af Københavns
smukkeste naturområder. Endnu i 1950erne blev Hareskovby omtalt som ”stinkrenden” pga. den dårlige kloakering, og helt op i 1960erne brugte man septiktanke.
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Aksel Sandemose
I 1924 lejede familien Sandemose med 3 små børn
sig ind i et baghus, en ombygget staldlænge, på
Skandrups Allé 37 (nu nr. 51). Aksel Sandemose
begyndte at skrive artikler til Hareskov Grundejerblad, og i 1925 blev han ansvarshavende redaktør.
Hans artikler var ofte provokerende og ironiske
og gav et tidsbillede af Hareskovby i 1920érne.
F.eks. skrev han i bladet 15. maj 1925: ”(…)det
er en Kendsgerning, at de Myg, der opererer i Hareskov Villaby, er noget ganske for sig, de er graadige
som 3-Ugers Ællinger og drikker Kristenblod med et
Begær, der ikke giver eventyrlige Vampyrer og Hekse
noget efter. Sommeren igennem gaar vi og ser ud som
var vi halet baglæns gennem Helvede, men vi bider
Smerten i os og snakker om, hvor dejligt der er herude, jovist! her er ikke Spor af dejligt, for her er Myg,
her er Myg, siger jeg, hvis samlede Blodforbrug er nok
til ti Pund sorte Pølser om Dagen fra Maj til August
(…) Moralen: Ned med Myggene! Det tegner til et
frugtbart Aar! Ned med dem! 5 liter Petroleum eller
Raaolie i hver Dam hver 14. Dag! Ingen Vand i Urtepotter, Spande, Skaale, Tagrender eller noget andet
Sted, hvor det ikke kan faa Afløb. Krigen kan føres
med ringe Midler, hvorfor da holde Fred med disse
Skabninger, hvis Stik ikke så sjældent volder svære
Betændelser og Død?”.
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En ung udgave af Aksel Sandemose med sine to børn og
huset som han boede i på Skandrups Allé 37.

Hvorfor skal Hareskovby have sin egen avis ?
HGB var bladudgiver i nogle år. Foreningen udgav ”Hareskov-Værløse Avis”
fra 1928. Første april 1932 overdrog
HGB ”Hareskov-Værløse Avis” til
bogtrykker W.M. Møller, Brønshøj,
men efter aftale ophørte udgivelsen i
juni 1938.
Og det var jo et savn, så S.T. Lindbæk
foreslog i 1943 at sætte bladet i gang
igen med denne begrundelse:
”Enhver normalt tænkende Grundejer
maa selvfølgelig være interesseret i Byens
gode Udvikling. Den vil være stærkt
hæmmet, naar man mangler et Publikationsmiddel. Vi har i de senere Aar
maattet nøjes med de sparsomme Smuler
af lokal Interesse, som Bagsværd Avertissementsbladet naadigst har tildelt os.

Kaj Øgaard Sørensen

Man har ofte, naar der har været forsøgt
at samle Folk om en eller anden Ting
af Interesse her i Hareskovby, hørt den
Vending: ”Det kan De godt opgive, for i
Hareskov kan de ikke enes om at lave noget”. Lad os gøre dette til Løgn! – og lad
os faa vort pæne lille lokale Blad genoprettet. Har vi først det, kan vi gennem
det som Talerør faa udrettet mange Ting
til Gavn for vor By og Sammenholdet”
HGB fulgte ikke brevskriverens ønske,
men i 1945 begyndte postbud Kaj
Øgaard Sørensen at udgive sin egen
avis med HGB-avisens gamle navn,
altså ”Hareskov-Værløse Avis”, senere
mest kendt under det uofficielle navn
”Kajs avis”. Avisen udkom kontinuerligt indtil 2006 og er bl.a. blevet
hædret med sit eget lille museum
(indviet 2004) i tilknytning til museet
i Værløse.
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Vejene
Der har været tre vejproblemer i Hareskovby gennem
tiderne. Vejene fra og til byen, Gammel Hareskovvej samt
de mindre villaveje.
Vejen fra Værløse Overdrev til København gik ad Åvej over
Hjortespring til Frederikssundsvej og ind. Først i 1929 blev
forbindelsen til Bagsværd ad vejen sønden om skoven, der
hidtil kun havde været en markvej, anlagt.
I 1940erne blev Ring 4 anlagt gennem Hareskovbys sydøstlige hjørne og efterlod en lille del af byen på dens østlige
side.
Gammel Hareskovvej langs skovbrynet er forlængelsen af
Fægyden, og efter at Værløse Overdrev blev udstykket i
1794, var den adgangsvejen til de 13 syd- og nordgående
parceller, som hørte til gårdene i Lille Værløse.

Gammel Hareskovvej skabte problemer efterhånden som
biltrafikken tog til. Vejen var for smal til at tage den lokale
og den gennemkørende trafik. Især var den gal i Månedalspassagen. Det gav anledning til en langvarig og voldsom
diskussion i 1970erne og 80erne, hvor Grundejerforeningen
var ude med planer om en parallelvej fra Fægyden langs
jernbanen forbi stationen og helt til kommunegrænsen
mod Gladsaxe. Et andet forslag lod denne vej munde ud i
Skovmose Allé. Forslagene sigtede på bedre tilkørselsforhold
til den nye S-station, bedre forhold for de bløde trafikanter
og for butikkerne langs vejen og omledning af den gennemkørende trafik. Det hele endte dog med et minimumsforslag
om udbedring af Månedalsstrækningen.

Et kommunalt forslag til parallelvej langs banen med
udmunding i et lyskryds ved Skovmose Allé.

Krydset Åvej/Gammel Hareskovvej i1930erne, da der endnu
var hestevogne til.
Det forslag, der blev enden på den lange og hidsige diskussion. En
udvidelse af Månedalspassagen og bibeholdelse af stationsvejen.

Hvad skal vejen hedde?
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I 1943 foreslog HGB i samarbejde med mindre lokale
grundejerforeninger nye vejnavne i Hareskovby, bl.a.
fordi sognerådet havde foreslået at opkalde nogle veje
efter personer, der endnu var i live, og det syntes foreningen ikke var ”passende”. HGB foreslog i stedet, at vejene
kunne få fugle- eller dyrenavne.

Sognerådet ”købte” ikke de konkrete navne-ideer, men
HGBs forslag om trænavne blev til gengæld brugt i
Ballerup Kommune på nogle veje, der senere er blevet
en del af Hareskovby, nemlig Rønne Allé, Elme Allé og
Bøgevej. På samme tid blev vejen forbi Gasværket døbt
Birkevang. Værløse Sogneråd syntes derimod godt om
blomsternavne. Derfor fik vi Anemonevej, Vildrosevej og
Kløvervej.

De lokale veje var alle oprindeligt markveje. Senere blev de
private villaveje og skulle anlægges og vedligeholdes i fællesskab af beboerne, som dannede vejforeninger. Det kom
der megen diskussion ud af, også i grundejerforeningerne,
bl.a. om anlæggelsen af de tværgående veje Tibberup Allé og
Skovbovænget. Den sidste var indtil 1940 opdelt i Skovsvinget ved Skovmose Allé, Kirkestien mellem den og det
oprindelige Skovbovænge fra svinget efter kirken til kommunegrænsen mod Ballerup. Med omdannelse af Kirkestien
til vej blev hele strækningen navngivet Skovbovænget, som
vi kender det i dag.
De ældste villaveje er Skandrups Allé mod nord, Poppel Allé
og Lindevej. Åvej, som oprindeligt hed Hjortespringvej,
kom til med udstykningen af Mathias Gård i 1918.
Under besættelsen blev Kjeldgården udstykket og først efter
krigen i 1950erne Stormlygård. Efterhånden er mange af
disse veje overtaget af kommunen, men en del er stadig væk
private.

Vejbelysningen.
HGB har tidligere haft problemer med belysning,
fremgår det af en HGB-skrivelse 15. august 1931:
”Foreningen anmoder Sogneraadet om, at to af
Gadelygterne paa Hareskovvej må blive sænket til en
saadan Højde, at man med den foreskrevne Stang til at
udskifte de elektriske Lamper, kan naa disse”.
Den 9. november 1937 var den også gal, fremgår det
af skrivelse til sognerådet i Værløse:
”Der er ret ofte Kludder med Vejbelysningen, og som
Regel er det kun en Bagatel, som kan ordnes paa et
Øjeblik, men da Vejmand Christensen, som passer
Belysningen, ikke har Telefon, og som Følge heraf er
meget vanskelig at faa fat paa, gaar der for lang Tid,
inden Lyset bliver bragt i Orden...Vi anbefaler Mekaniker Hoff, Skandrups Allé, som for nylig har faaet
installeret Telefon”.

Småhuse og et sommerhus på den private, delvis istandgjorte (asfalterede) Kjeldgårdsvej midt i 1940erne. T.v.
Anemonevej der endnu ikke er anlagt. Bemærk byens
sidste eksisterende sommerhus i baggrunden.

Det går forrygende stærkt
- over 20 km/timen !

Trafikken i Hareskovby har tit været genstand for
HGBs indsats. Her er et eksempel på en henvendelse
fra HGB 10. juli 1933 til politimesteren i Søndre Birk
pga. klager fra medlemmer, der bor på Hareskovvej.
Klagen drejer sig om:
1) Den ved Benyttelse af fri Udblæsning foraarsagede
Støjplage fra Motorcykler
2) At den af Politiet paa Strækningen fra Hareskov Pavillonen gennem Villabyen til Hjortespringvej paabudte
Hastighed af 20 Km. overhovedet ikke respekteres, idet
ganske særlig Motorcyklisterne meget ofte farer gennem
Byen med en Hastighed af mindst 50-60 Km.
Med Hensyn til den af Politiet paabudte Hastighed af
20 Km igennem Villabyen tillader vi os at bemærke, at
det er muligt, at denne er ansat vel lavt, naar det meget
bakkede Terræn tages i Betragtning, og det vilde maaske være mere rimeligt at forhøje den tilladte Hastighed
til 30 Km og saa til Gengæld forlange denne overholdt”
18. oktober sender HGB et fornøjet brev til politimesteren:
”Den af Politimesteren foranstaltede skærpede Kontrol
med Motorkørslen paa Vejene i Hareskov Villaby har
givet godt Resultat, saaledes at vi nu næsten er helt
fri for den meget generende Motorstøj, og vi bringer
herved Politimesteren og vort lokale politi vor Tak for
det gode Resultat”.
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Busbetjeningen i Hareskovby
Fra/til Husum/Herlev

Fra/til Lyngby/Bagsværd

Vognmand R.J. Nielsen oprettede i august 1925 en busrute
fra Husum (endestationen for sporvognslinie 5 ) til Hareskovby v/ Hareskov Pavillionen. Her ses bus nr. 9 omkring
1930 ved pavillionen. På skiltet ved bussen er opslået en
køreplan samt angivelse af ”Kun Holdeplads for Rutebilen”.
I baggrunden skimtes skovløberhuset, som for nylig er
blevet renoveret. Beboerne i Hareskovby var utålmodige
for at få etableret denne busforbindelse, da man var meget
utilfreds med den lokale Slangerupbane. Blandt ordførerne
var forfatteren Aksel Sandemose, der boede i Hareskovby,
og som fra 1925 var redaktør af Hareskov Grundejerblad.
Fra juni 1948 blev ruten forlænget videre til Lille Værløse
og Kirke Værløse. På det tidspunkt var busselskabet blevet
til Herlev Ruterne A/S og busruten var blevet til linie 151.

Vognmændene Therkildsen etablerede fra januar 1949 en
yderligere busforbindelse for Hareskovby. Man kørte fra
Lyngby via Bagsværd ad Ring 4 til Hareskovby. De første
år gik ruten ned ad Åvej og tilbage til Bagsværd via Gl.
Hareskovvej og Skovdiget. Sidst i 1952 udvidedes kørslen i
Hareskovby, da ruten blev omlagt fra Åvej til Tibberup Alle
og Skovmose Alle og retur ad tidligere rute. I oktober 1978
forlængedes ruten til Lille Værløse. Samtidig ændredes ruteføringen til fra/til Bagsværd til at gå forbi Skovbrynet
station ad Skovdiget i begge retninger. Videre ad Gl. Hareskovvej, Åvej, Tibberup Alle, Skovmose Alle og tilbage til
Gl. Hareskovvej og videre til Lille Værløse. Nogle vogne
vendte dog især om aftenen, ved Poppel Alle. Her ses en bus
i 1981 ved Poppel Alle.

Foto i Brønshøj Lokalhistoriske Byarkiv

Foto af Claus Hansen- Sporvejshistorisk Selskab

Små dagligdags problemer
Helbredet:

Når vi går i hundene...

Blandt de øvrige spørgsmål, som sognerådet skulle tage stilling til, var borgernes mulighed for at komme til læge. Man
besluttede i 1911, at Chr. Mørch skulle have en ugentlig
konsultation i Lille Værløse, Kirke Værløse og Hareskovby.
Først i 1923 fik kommunen en praktiserende læge, da dr.
A.A. Larsen flyttede til Hareskovby. I 1924 fik Farum Apotek tilladelse til at oprette et håndkøbsudsalg på Gl. Hareskovvej 329 i en aviskiosk.

Intet er nyt under Solen. Heller ikke menneskers eller dyrs
måde at opføre sig på. Citat fra formandens beretning i
1977:
”Af mindre klager, men ikke mindre ubehagelige, får vi henvendelser om hunde: Hunde der støjer døgnet rundt.
Hunde der både forskrækker og fortrædiger. Hunde der
både løse og i snor sviner på fortove og i haver. Tænk sig:
Man lader sin hund sætte sig ved andre menneskers indgange og opkørsler og fortove. Tænker de mennesker ikke?
Hvad med de små børn og vore ældre og handicappede.
Måske skal der en hårdere politik til?”
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Mennesker i Hareskovby

Hareskovby har gennem alle årene været befolket af energiske, initiativrige mennesker
med mange forskellige interesser og talenter, så der er nok historier at tage af.
Bernhard Christensen (1906-2004)
var komponist og organist og boede
mange år på Poppel Allé 71. Han arbejdede bl.a. sammen med Poul Henningsen i 1930’erne (se billede) om
revyviser (Ta’ og kys det hele fra mig,
Byens lys, Nå), litteraturforskeren Sven
Møller Kristensen om jazzoratorierne
(De 24 timer, Skolen paa Ho’det) og
Herman D. Koppel (Sangen om Larsen). Også klassisk musik.

Frk. Esther Bentzen, der ejede Noahs Ark.

Ældre Hareskov-borgere husker frk.
Esther Bentzen som indehaver af
”Noahs Ark”, Lindevej 43, en mini-zoo
med ca. 200 dyr af forskellig art, åben
for publikum 3 dage om ugen i sommersæsonen – og årsag til voldsomme
nabostridigheder pga. lugt og støj og
overtrædelse af områdets servitutter.
HGB blev i 1953 bedt om at gå ind i
sagen, men henviste til civilt søgsmål.

Aksel Larsen kom til Hareskovby i
1923 og blev den første læge i byen.
Doktor Larsen behandlede alle
patienter og var interesseret i, at der
var gode sundhedskår. Han var en af
initiativtagerne til Hareskov Tennisklub i 1924. I 1925 blev han

Den livlige aktivitet på Hareskov
Station blev i 42 år myndigt styret
af stationsforstanderinde Else Marie
Christensen. Som stationsforstanderinde var det hendes ansvar, at
pendlerne til København kom afsted
om morgenen. Nogle gange blev det
nødvendigt at holde toget tilbage, så
de morgensløve kunne nå det, men
så fik de også en røffel med på vejen.
Iskiosken blev drevet sammen med
datteren.
formand for sundhedskommissionen
i Værløse, hvor han blandt andet
arbejdede med underernærede børn.
Politisk set var Larsen en kontroversiel figur, idet han var medlem
af DNSAP. Det var dog ikke noget,
som fyldte meget i byen, bortset fra
den første tid efter befrielsen. Doktor Larsen blev ved med at praktisere
til 1962.

Maleren Rudolf Helfrich (1912-2003)
flyttede i 1923 med sine forældre fra
Søborg til Skovmose Allé 71 i Hareskovby, hvor faderen havde en cigarfabrik. Helfrich blev også cigarmager, men
forlod faget for at blive kunstmaler. Han
var meget produktiv og malede alene fra
Hareskov-området mindst 60 malerier i
perioden 1930-1970. 43 af malerierne,
inkl. billedet her, er nu i Værløse
Lokalhistoriske arkiv.
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Butikker i Hareskovby
Den lille villaby på Lille Værløse Overdrev voksede sig hurtigt stor og driftig. Man havde både brug for købmænd,
manufakturhandlere, skomagere, vaskerier og meget mere. I 1947 havde Hareskovby 9 købmænd. Især de hjemmegående husmødre var med til at få butikkerne til at løbe rundt. Man kunne købe alt fra dagligvarer til håndkøbsmedicin.
Da kvinderne kom på arbejdsmarkedet, og folk begyndte at handle i store supermarkeder i de omliggende byer,
forsvandt specialbutikkerne en for en, og i 1995 måtte den sidste købmand i Hareskovby dreje nøglen om. I 2013
åbnede Rema1000 en filial i byen, og det blev igen muligt at købe et bredt udvalg af dagligvarer i Hareskovby.

Manufaktur og Trikotage,
Gl. Hareskovvej 307 - 309.

Ismejeriet, Gl. Hareskevvej 309.

Købmand Dahl, den ældste købmandsforretning,Gl. Hareskovvej 331.Mange år senere flyttede frisør Aagaard ind.

EIFI’s kiosk, Gl. Hareskovvej 315.
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Skole købmanden, Poppel Allé.

Cykel forretningen, Skovbovænget 11.

Bagergården, Gl. Hareskovvej 321.

Købmand Olsen, Skovmosealle 4.

Huse i Hareskovby

Husene i Hareskovby fortæller om byens brogede byggehistorie. Pragtvillaerne på Skandrups Allé og Poppel Allé,
der blev opført i begyndelsen, var tiltænkt de velhavende københavnere, men mange københavnere valgte i stedet at
bygge sommerhuse på de naturskønne arealer. Efter 1. verdenskrig dominerede mere beskedne huse og bungalows,
der afspejlede tilflytningen af arbejder-, håndværker- og funktionærfamilier. Det brogede billede af sommerhuse og
helårshuse blev i løbet af 1960’erne og 1970’erne afløst af parcelhusbyggeri.

Landbrugsejendon, Mathias Gård, 18 - hundredetallet.

”Skyttens Hus” - Gammel Hareskovvej omkring nr. 351. Opført 1886. Set fra øst ca. 1920, nu nedrevet.

Villa 1903, Dr. Larsens hus, Gl. Hareskovvej 330.
Murmestervilla 1920-erne, Skovbovænget 47.

Bungalov, 1930’erne, Skovmose allé 32.

Typehus 1960’erne, Lindevej 27.
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Grænseflytningen
I 1974 blev grænsen mellem Hareskovby og den nordlige
del af Egebjerg - også kaldet Hareskovvang - i Ballerup
kommune flyttet lidt ind i Egebjerg, så sidevejene til
Skovbovænget - Rosen Allé, Elme Allé, Gran Allé og
Elmekrogen - blev en del af Hareskovby. Egebjerg nord var
et yderområde i Ballerup kommune og børn herfra havde
efter aftale mellem Ballerup og Værløse gået i Hareskov

skole siden dens oprettelse i 1918, ligesom beboere i Hareskovvang havde benyttet idrætsklub og kirke i Hareskovby.
Indlemmelsen havde længe været diskuteret, men først i
1972 åbnede en følgelovgivning til kommunalreformen i
1970 mulighed for det. En beboerafstemning gav flertal for
Hareskovby i det nævnte område. Grundejerforeningen i
Hareskovby var positivt stemt for grænsereguleringen

Foreninger i Hareskovby
Så snart de første beboere slog sig ned i Hareskov
Villaby, som byen hed de første årtier, organiserede
man sig i fællesskaber. Meget tyder på, at grundejer- og
borgerforeninger var de første. De nye husejere havde
brug for at finde fælles løsninger på en masse praktiske
spørgsmål, f.eks anlæg af veje, vandforsyning o.s.v.
Den første kendte forening er Hareskov Grundejer- og
Borgerforening, nu Hareskovby Medborgerforening,
stiftet 1917.
Et lokalsamfund uden en idrætsforening er utænkelig i
Danmark, og i 1924 fik Hareskovby sin første idrætsforening – Hareskov Tennisklub – et mødested for
byens sociale elite. På behørig vis blev foreningen stiftet
på Hareskov Pavillonen, og rammefabrikant P. Jensen
stillede en grund gratis til rådighed på Skovbovænget
71, hvor klubben stadig holder til. I 1941 blev fodboldbanen ved Birkevangen anlagt og Hareskov Idrætsforening dannet – grundejerforeningen støttede med 100 kr.
- hovedsageligt med henblik på fodbold, men skolens
gymnastiksal fra 1942 gav også mulighed for indendørs
aktiviteter såsom gymnastik, tennis, badminton, håndbold og dans.
Idrætsanlæggene er siden udvidet betydeligt. Der er nu
tre fodboldbaner og et klubhus, som blev bygget i 1994.
Hareskovhallen (44x22 m) på Månedalsstien blev bygget i 1979 med kondirum, klublokaler og cafeteria og
er nu rammen om mange forskellige idrætter, herunder
volleyball, badminiton og håndbold. Der kommer
løbende nye idrætsgrene til, hvor især udendørsaktiviteter er populære. Mountainbiking er nærmest blevet et
varemærke for byen med anlægget af en af Danmarks
længste mountainbike ruter i de omkringliggnede
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skove, som trækker folk til fra hele hovedstadsområdet.
I 2009 ombyggede MBT Tours det gamle bageri på Gl.
Hareskovvej til et udgangspunkt for mountainbike-entusiasterne. Byen huser også en af Danmarks største
skiklubber Skiklubben Hareskov. Hareskov Tri, byens
triatlonklub afvikler de traditionsrige 4-årstider løb,
ligesom OK Skærmen, Hareskovs orienteringsløbsklub
er flittigere brugere af skoven. I 2016 fik fodboldklubben det længe ventede tilsagn om en kunstgræsbane,
der skal placeres ved Månedalsstien, men som i skrivende stund stadig afventer en afgørelse fra Natur- og
Miljøklagenævnet. Yoga er en anden sportsgren, der har
indtaget byen med hele to yogastudier og et yogahold
under HMB.
Som det fremgår, af foreningsfortegnelsen overfor, er
der mange foreninger i Hareskovby med vidt forskellige
formål, men alligevel også en række udfordringer, som
bedst tackles ved en koordineret indsat. HMB arrangerede derfor i januar 2017 et ”foreningstopmøde”,
hvor fællesnævnere og forskelligheder blev trukket frem
såsom fælles initiativer vedrørende veje, initiativer for
unge (12-18 år) og fælles idrætsklubtiltag. Det vil HMB
følge op på i den kommende tid.

Foreninger i Hareskovby i 2017
HareskovbyMedBorgerforening, HMB

Foto: Niels Plum

Hareskov -Værløse Tennisklub
Hareskov Håndbold
Hareskov IF Fodbold
HIF Svøm
Værløse Farum Cykelklub
Hareskov Badminton
Skiklubben Hareskov
Haretri
Hareskov Frisbee Klub
Værløse Volleybold Klub
Ravnehus Spejderne
OK Skærmen - Orienterinsløb
Hareskov Skole
Åkanden Lokalråd
Bøgely Lokalråd
Hareskov Børnehus
Hareskov FFO
Hareskov Lilleskole
Hareskov Menighedsråd
Ungerådet

Foto: Niels Plum

Gran Alle, grundejerforening
Hareskovvang, grundejerforening
Højsdals Have, grundejerforening
Kjeldgaarden, parcelforening
Lindevej 6-10, grundejerforening
Poppel Allé og Bakkevej, vejforening
Ravnehusgrundene, grundejerforening
Ravnehusparkens Grundejerforening
Skandrups Alle Nord, vejforening
Skov Alle, vejforening
Stormlygård Nord, grundejerforening
Stormlygård Syd, grundejerforening
Åsletten, grundejerforening
Skandrups Alle Syd
Enighedsvejs Vejlaug
SØ 77, Sølaug af 19. aug. 1997
37

Fællesspisning og fællesfester i Hareskovby
mange venskaber blev til og fælleskabet, der har formet
byens udvikling blev cementeret.
I næsten 15 år kørte fællesmiddagene på fuld kraft, men
efterhånden som generationens børn blev større, faldt
behovet for at mødes og aktiviteterne ebbede ud. Men nye
kræfter kom til og fra 2003 kørte arrangementerne igen
med stor begejstring blandt medlemmer hver måned frem
til ca. 2011. Der blev etableret kokkeskole for en periode og
der blev eksperimenteret med forskellige former for spisearrangementer. Det var populært og var et velbesøgt arrangement.
Efter et par år med et nyt generationsskifte i 2010’erne,
30 år efter den første fællesmiddag, er det igen basis for
fællesmiddage. Den første blev holdt til Mortens aften i
2015 med fuldt hus til and, flødekartofler og ristede skumfiduser i haven over bålfad. En ny generation er kommet til,
der har lysten til at mødes over et måltid mad. Selvom der
er flere tilbud og børnefamilierne er travlere end i 80’erne,
er der stadig behov for det fællesskab og den ramme som
HMB og Annexgården er i Hareskovby.

I starten af 80’erne begyndte et generationsskifte i byen.
Nye folk kom til, der ville noget med fælleskabet i Hareskovby. Initiativerne blev drevet af bla. Yvonne Lund, Bjarne T. Rasmussen, Leo Møller og Lene Bang. Et af initiativerne var månedlige fællesmiddage, som startede i 1984,
to år før Annexgården blev medborgerhus. Middagene blev
holdt rundt omkring i byen bla. i det gamle spejderhus,
Egely og i foldboldklubhuset.
Det var kernen omkring HMB, der i samarbejde med Kurt
Bork fra cykelklubben fik tilkæmpet sig Annexgården og et
helt nyt samlingssted for byen borgere var født. Fællesmiddagene fortsatte derfor nu i Annexgården om lørdagen tit
med festlige temaer, som de flotte plakater fra Lene Bang
bevidner. Plakaterne blev hængt op rundt omkring i byen
for at trække folk til. I starten var der behov for møbler
og andet inventar til Annexgården og Den Blå Stue blev
oprettet i længen ud mod vejen, hvor borgerene i byen
kunne aflevere deres brugte ting og overskuddet fra salget
gik til at købe inventar.
Fællesmiddagene var et mødested for børn og voksne hvor
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Lene Bang
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