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Taarnby Villaby

Bebyggelsen med de ens og dog si forskellige huse -
beliggende i omridet ost for Amager Landevej og
nord for Salwrrksvej - kendt under navnet Taamby
Villaby, udgor en hyggelig enklave i Kastrup.

Omridet minder umiskendeligt om byggeforenings-
huse fra Osterbro og andre steder i Ksbenhavn, hvil-
ket da heller ikke er si markeligl, ni,r man kender
omridets oorindelse.

Lufifoto af Tamnby Villaby, taget 18.4. 1975
klokken 1 4.29. (Aero-kort, Dragor)



Begyndelsen til villabyen

23. november 1900 stiftes en ny forening -
Orlogsverftets Arbejdemes Byggeforening - med
maskinarbeider Th.Jensen som formand.

En tidligere forening af samme
navn blev nedlagt den 18.
november, da forsoget pf, at
opfore arbejderboliger pA den
gamle lergravs jorder pi Tingvej i
Sundby var slAet fejl. Nu sk-ulle
der satses l:rngere ude pi Arnager.
Man agiterede for tilgang af
medlemmer til foreningen ved

Th. Jensen, opslag i Kastrup by, Sundby

foreningens Sporvognsremise, pi Ilarens

forste formand Geverfabrik og pa B&W.

I slutningen af aret 1900 er man kommet si langt, at
man kan starte forhandlinger om gn.rndkob, og
arkitekt Borring udarbejder forsiag til beboelseshuse.
Disse viser sig at vare for dyre, og bestyrelsen retter
henvendelse til arkitekl Sophus Jorgensen, hvis
forslag antages Lillejuleaften 1900.

Slutsedlen pA gmnden underskrives 6. januar 1901,
og denne dag regnes for stiftelsesdagen for Taamby
Villaby.



Th.Jensens AIle senere Latyrus Alle. Ca. 1916.

Navngivingsproblemer

Navnet Taamby Villaby vedtages 26. januar 1902, og
vejene fir navnene (regnet fia Amager Landevej):
Otto Liebes Alle, Volner Kj ars Alle (Volmer Kjer
var overretssagforer for foreningen), Th.Jensens Alle
(foreningens forste formand), Skole Alle (her var
oprindeligt afsat en grund til opforelse af en skole til
villabyens bom), og Enigheds Alle (som gir parallelt
med Saltverksvej).
Lokalkendte vil straks bemerke, at nogle navne har
skiftet fia dengang: Th.Jensens Alle er blevet til



Latyrus Alle, Skole Alle er den nuverende $rus
Alle, mens Enigheds Alle er blevet til Ambra Alle.
.;Endringen af vejnavnene ser ifolge gamle vejvisere
ud til at vrre sket ca 1930-31, idet f.eks. Skole Alle
ster nevnt i vejviseren 1930, men herefter stit Pyn:s
Alle opfort som vejnarn. Miske sker rndringen i
forbindelse med opforelsen af De gamles Hjem pi
Pyrus Alle, hvor kommunen har kobt den gamle
skolegrund.

I 25 irs jubileumsskriftet for Taamby Villaby fortal-
les det, at bestSnelsen pi generalforsamlingen i 1909
foreslog at endre vejnarmene til blomsternavne,
mens andre foreslir Amagemavne. Man L-unne ikke
blive enige, men vedtog at endre navnene, og med-
lemmeme skulle indsende forslag. Ved en ekstraor-
dinrr generalforsamling besluttes det, at give alleer-
ne Amagernarine. Pi den efterfolgende generalfor-
samling moder oppositionen talstarkt op, og det
tidligere vedtagne forkastes. De gamle navne skal
indfores piny. Bestgelsen gir af, og en ny best5.,relse
skal nu nedtage de nye gadeskilte og saette de gamle
op igen.

Denne forvirring og splittelse i foreningen omking
vejnavnene afspejler splittelsen generelt i foreningen.
Der har tidligere vrret adskillige svardslag om sko-
nomiske forhold, hvilket si tidligt som i 1904 bevir-
kede, at en diskussionsklub - Skumlerklubben - blev



stiftet. I 1905 blev best5.relsen ogsi udskiftet pga.
uoverensstemmelser.

Jo, uenighedeme var mange og udskiftningen af
gadenavnet Enigheds Alle var mdske pi sin plads.

Men heldigvis fulgte rolige ir, og det, som det hele
drejede sig om, nemlig husene, de udftldte til frrlde
deres funl,1ion.

narnlra taarnDy vl aoy pa votmer Nels A e.
1914.

Rigest Ita vehstrc:
1 r@kke: ?, ?, Harau Kolding, Toue BirkJnln, ?, ?, ?, ?, Else, Bertha, ?, ?,
2 lekke: ?, Niels Holn, ?, ?, Knxd, Enk Kolding
3 rekke: ?, Anne Grethe Ja ow, VolnerJensen, ?. ?, ?, 2, ?, Helge Birhotn,



Ilusene

Arkitekt Sophus
Jorgensen tegnede 5
hustlper af for-
skellig storrelse og
udseende og pris.

Ambra Alle 29.

Husene blev opfort i etaper - ialt 180. Gas blev fort
fra Ksbenhavn i 1908, elektricitet blev indlagt i
1912, men farst i 1929 blev vand indlagt i husene.
Nogle huse fremstar i dag med lode mursten, andre
med gule, atter
andre er pudsede.

Latyrus Alle 23



Tanker fra 75 irs jubilreumsskriftet
"Uden fortid, absolut ingen fremtid! Ord af amager-
digteren Klaus Rifujerg.
En kll,nge af Taamby Villabys bedagede beboere
fandt foniden fortreffelig.
Mindes med glade en munter barndom med masser
afmuligheder for leg.

' Bedst var miske arealet sst for Skole Alle. Nu er
naleret "Pynrs".

' En tumleplads med tottet gres og tuer, afgr:enset af
den vrldige skelvold.
[Ier fandt vi fortrinligt materiale til fantastiske fast-
ninger.
Vi forsvarer villabyen!
Madrasser og udtjente mobler
- kaskader afkassabelt gods
stakkedes til sommerens Sanl,t Hans bil.
Der stod vi med glodende kinder mens gnisterne floj.
Det var fsr fomuftige folk opfandt Renholdningssel-

, skabet!
Ved vintertide - ved fastelavn - svans vi selvsnittede
koller i knusende slag
tevende tondeme sonder og sammen.
Vi mindes venlige husmodre, hvis ebleskiver vi
fortrrede.
Ved aftenstide vandrede de voksne mod Kastruplund
eller Ny Kro til kameval.
Mi vi ikke veere med? Hvem der bare var voksen!
Med mittc vi vere, da samtlige greb skovl og spade.



Sanunen skabte vi stien mod vest. Nybyggemcs ad-
gang til Arnagerlandevej.
Faeilesprojektet skabte sammenhold. Fellesskab og
selvforsyring en nodvendighed.
Detailhandlere dukkede op pi ENIGFIEDS Alle.
Ak, nu er navnet 'Ambra".

Ingen mangel pi manufakturvarer i nummer 15.
Betagende blandet landhandel i nummel 19. Byens
bedste brod i nunrmer 32.
I Otto Liebes Alle kunne man kobe kobmandsvarer.
Latyrus Alle bod pi brendsel.
Nok var vi isolerede, men vi holdt sammen.
Det merkede i i bom af de praegtige pionerer.
Men der var fremtidstanker i foretagenet.
For os var visse sjeldenheder en selvfolge:
spildevandsafl ob, rendestensbronde
- og vejene kunne vigte sig af pregtige petroleruns-
blus.
Tindlende lys, der gav tryghed og fortalle orn frem-
skridtsvilie!"

Taarnby Vilaby 25 dr. 1926.
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