


Af'IAGER, EN KOLONIHAVE-O

lvled f0raret og sornrnerens komme f lyt ter k0l0nr-
f lavef0lket  ud, dos s le ldent sa b0gstavel ist  s0m
pa f0rsidebl l ledet,  hvor et  hus t ransporteres
t i l  haveforeningen "StJerne. lund" ad K0nselunds
velen.
Amager har mange k0lonlhavef0refrnger,  rser i
Sundbv ol l l radet 0g pa Vestamager,  Parcei f0renrn
sen "N0ragersminde" opf0rdrede i  20-erne tr l  at
rnvestere I  lodder udstykket f ra Garden N0r-
agersmrnde. Afdraqet var 11 kr,  0m maneden,
rncl.  vand ,
l \edenf or ses
reKlame.
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Parcel f0renrngen "N0Tagersminde" vaT Lkke en
egeft l ig k0l0nihaveforenrng, rnen havde I  den
trdl lge perrode mange trak t i l  fa l les med
kol0nihaverne, Det var f0rst  0g f  ref lmest lyst-
0g sOmmerhuse, der blev t lygget 0g ofte med
k0l0r ' l lhavenusenes karakterrst lske fantasrfuld-
neo,

;-

?artet nr 2:a.

Hus fra Noragersmtnde med tarn og svalegang,
Det var a]mrndelrgt ,  at  byqqe et  grundhus 0g sA
udvide med t t lbygnlnger l  ldt  ef ter  I  rc l t ,  0f te
serdeles utradl t lonel t ,  maske en made at  fa ud



lob for en kreativi tet,  som hverdagen ikke bod,
Fra Haveforeningen "Vennelyst" pa Amagerbr0 er
"Rusbrodsbaserens drom" et godt eksempel ,  Have-
foreningen kunne i  1992 fejre 100 ars jubi leum
og fra jubi laumsbogen er folgende l i l le ci tat
om husets t i  lbI  ivel  se hentet:

"Da far som rugbrodsbager var pa 3 skif tehold,
var der Jo dagslys i  noget af fr i t iden, os sa
lavede far tarnet t11 huset hjemme i  kalderen
0m vinteren. Det runde af logkuplen er sma f ir-
kantede klodser, 0g far undlod at sette 6n
klods i ,  da der skul le vare indgang. t i l  fu91e,
som vi l le bygge rede, hvad de da ogsa gjorde.

sa byqgede far det abne lysthus efter sine egne
ideer, det skul le nok virke l idt  or lentalsk, 09
hver 1i11e klods blev skaret i  handen."

Ragnh 1l d f lundus, datter
Johan Peter Nielsen.

rugbrodsbageren

Huset blev kobt af Kolonihavef0rbundet i  195r.1,
0s man lejede en have i  "Vennelyst",  hvor det
stadig star.  Rugbrodsbagerens drom el ler
"Kuppelhuset" ses pa naste side sammen med et
kunstfardiqt udf@rt fuglebrat, ogsa fra "Venne-
lyst".



liuwilhrrt i al sin prt{.g pnra.



f len 0gsa Kastrup navde k0l0nihaver.  Pa L0kal-
histor isk Samlrng har v i  en tegntng af  Skole
haver 0g k0l0nrhaver pa l ! ]atnr.  6q af Kastrup
fra 1934, samt en f in handtegnins af  arealets
benyttelse 0g indretning med frugttraer 0g
plantebede angtvet,  l , latr ikel  6s af  Kastrup Ia
ved BredagerveJ, Sa| l l l ingen l iar  f ra 1934 desuclen
et brev t i l  Smedemester P,Fogelstrom 0m
opsetninq af t radhegn om haverne, Fra 1939
f rndes love for NaveleJerforentngen "Bredager",
samt et 0rdensreglement,hvor I  det  b] ,a,

0m Penge er
hedder i
"Spl l  af  Fodbold,  Langeboid og
forbudt paa Hovedgangen. "
Hvad angar andre gange r l la man sa selv gisne 0m,
0g grsne er net0p 0rdet for Naveforenrngen
"Bredager" i  Kastrup. LokalhistOrisk Samlrng
har iKke yderl igere kendskab t i l  disse haver og
efter lyser derfor bade oplysninger 0g eventuelt
br i leder derfra.

Spi  l

Pasn i  ng af haven
kolonl f ravebeboere,

en v lg t  rg " rngrediens" f  or



LIDT OI,I KOLONIHAVENS HISTORIE

Kolonihaven bj iver betrastet som n09et unikt
dansk - ossa i  udlandet. Hvem kender ikke den
danske havekoloni Solvang I  U.S,A,,  som er et
yndet tur istmAl,
lvlan kender t i l  smahaver helt  t i lbage fra
middelalderen, hvor de Ia udenfor byens mure,
0s blev dyrket af borgerne, og havde t i l  formal
at forsyne borgerne l I led grontsager. Kongens
Have l igger pa et sadant areal.
I  1828 udsendte Frederrk Vl et cirkulare, hvori
kobstederne blev palagt at oprette haver som en
social  foranstaltnlng for at hjalpe de
fatt isste. Det blev desuden havdet, at
havearbejdet kunne Iede t i l  adrLrel ished os
befordre sundheden. Arbejdet med haverne havde
ifolge P0l i t ikens "K0l0nihavebogen" ogsa t i l
f0rmal at h0jne arbeJdsmoralen, s0m det hast iqt
v0ksende industr isamfund havde beh0v f0r.  Et af
direkt iverne for haverne Iod derfor s€ledes:

"Ti i  Arbejdet me Brugeren ikke benytte fremmed
Bistand, vere sr9 af Parcel lrsterne el ler
Andre, men han skal udfore det ved egne Krafter
samt ved sln Kones 0s sine Borns Hjalp."

Ved arhundredesk r f tet kom der r  igt  ig gang



kolonlnaverne, Def forste 0rganlsere0e
navef0renifq opstod i  1884 I  Alborg, os I  1908
dannedes "Kolonlhavef0rbufdet f0r Danmark" 1
K0l lenhavn, Det var en interesse0rganisat ion,
hvrs vrgtrgste opgave var at fa gennemf0rt en
^1 .a ' le .  p0 l -  rL  for  na.^F0 e  .ng^ fn6.
K0l0nrl iaver er udelukkende et fanomen, sOnl
kendes fra st0rbyer,  De blev 0f test  anlagt I
ldkanten af  byerne, og rsaT vaT ar l re jdere
ini t lat lvtagere t i l  f0renlngsdannelseT, Haverne
havde saledes f lere funktr0ner,  dels var de en
kompensat i0n f0r  t range os dar l ise leJlrgheder,
oq dels gav de et  t i lskud t l i  kosten og lkke
mlndst et  rekreat ivt  f f  ls ted,
Pa bi l ledet ses arbeldsrfand Chr.Jensen 0g hans
kone car0l1ne saf i r t  gester en sondag morgen
1895,



Det unikt  dafske ved k0l0nlhaverne kommer t t l
udtryk ved de mange f lagstanger,  som al t td
preger bi l ledet af  en k0l0nihave. l len det er
n0k rkke mange haveforentnger,  der kan prale af
at  have et  spi  i t f laq s0m grundplan. H/F
N0rdre Vang f0t0graferet  f ra Iuf ten l igner
um i  skende l  lqt  Dannebrog, og
k0lon ihavebevagel  sens stol thed fremqar tvdelrgt
af  det  l r l le drgt ,  som ledsager bi l ledet I
N0rdre Vangs jubi laumsskr i f t  f ra 1987 |
"Pa dette Iuft fotO - I  iqger H/F Ncrdre Vang
f lot ,
som et splr t f iag - og er nok sa stol t ,
Over den mennesKemasse - der lever der.
F0r det var dem - der med sl td, slab og meget
f t L  l - ,

f rk skabt et fr isted - fOr sommerl ialvAr,
t i l  glade f0r kolonrhavef0lk -  I  al le kar,"
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