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Taarnby Villaby
Bebyggelsen
medde ensog dogsi forskelligehusebeliggendei omridet ost for AmagerLandevejog
nord for Salwrrksvej - kendt undernavnetTaamby
Villaby,udgorenhyggeligenklavei Kastrup.
Omridet minder umiskendeligtom byggeforeningshusefra Osterbroog andrestederi Ksbenhavn,hvilket da heller ikke er si markeligl, ni,r man kender
omridetsoorindelse.

Lufifoto af TamnbyVillaby,taget 18.4.1975
klokken14.29.(Aero-kort,Dragor)

Begyndelsentil villabyen
23. november 1900 stiftes en ny forening OrlogsverftetsArbejdemesByggeforening- med
maskinarbeider
Th.Jensen
somformand.

Th.Jensen,
foreningens
forsteformand

En tidligere forening af samme
navn blev nedlagt den 18.
november, da forsoget pf, at
opfore arbejderboliger pA den
jorder pi Tingvej i
gamlelergravs
Sundby var slAet fejl. Nu sk-ulle
der satsesl:rngereudepi Arnager.
Man agiterede for tilgang af
medlemmer til foreningen ved
opslag i Kastrup by, Sundby
Sporvognsremise, pi
Ilarens
Geverfabrikog pa B&W.

I slutningenaf aret 1900er man kommet si langt, at
man kan starte forhandlinger om gn.rndkob, og
arkitektBorring udarbejderforsiagtil beboelseshuse.
Disseviser sig at vare for dyre, og bestyrelsenretter
henvendelsetil arkitekl Sophus Jorgensen,hvis
forslagantagesLillejuleaften 1900.
pA gmndenunderskrives
Slutsedlen
6. januar 1901,
for Taamby
og dennedag regnesfor stiftelsesdagen
Villaby.

Th.Jensens
AIle senereLatyrusAlle. Ca. 1916.

Navngivingsproblemer
Navnet Taamby Villaby vedtages26. 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
(foreningensforste formand), Skole Alle (her var
oprindeligtafsaten grund til opforelseaf en skole til
villabyensbom), og EnighedsAlle (som gir parallelt
med Saltverksvej).
Lokalkendtevil straksbemerke, at nogle navnehar
skiftet fia dengang:Th.JensensAlle er blevet til

Latyrus Alle, Skole Alle er den nuverende $rus
Alle, mens EnighedsAlle er blevet til Ambra Alle.
.;Endringenaf vejnavneneser ifolge gamle vejvisere
ud til at vrre sketca 1930-31,idet f.eks.SkoleAlle
sternevnt i vejviseren1930,men herefterstit Pyn:s
Alle opfort som vejnarn. Miske sker rndringen i
forbindelsemed opforelsenaf De gamles Hjem pi
Pyrus Alle, hvor kommunen har kobt den gamle
skolegrund.
I 25 irs jubileumsskriftet for TaambyVillaby fortalpi generalforsamlingen
les det, at bestSnelsen
i 1909
foreslog at endre vejnarmenetil blomsternavne,
mens andre foreslir Amagemavne. Man L-unneikke
blive enige,men vedtog at endre navnene,og medlemmemeskulle indsendeforslag.Ved en ekstraordinrr generalforsamling
besluttesdet, at give alleerne Amagernarine.Pi den efterfolgendegeneralforsamling moder oppositionentalstarkt op, og det
tidligere vedtagneforkastes.De gamle navne skal
indforespiny. Bestgelsengir af, og en ny best5.,relse
skal nu nedtagede nye gadeskilteog saettede gamle
op igen.
Denne forvirring og splittelsei foreningenomking
vejnavneneafspejlersplittelsengenerelti foreningen.
Der har tidligere vrret adskilligesvardslagom skonomiskeforhold, hvilket si tidligt som i 1904bevirkede,at en diskussionsklub- Skumlerklubben- blev

stiftet. I 1905blev best5.relsen
ogsi udskiftetpga.
uoverensstemmelser.
Jo, uenighedemevar mange og udskiftningenaf
gadenavnetEnighedsAlle var mdskepi sin plads.
Men heldigvis fulgte rolige ir, og det, som det hele

drejedesig om, nemlighusene,de udftldte til frrlde
deresfunl,1ion.

narnlra taarnDy vl aoypa votmerNels A e.

1914.
RigestIta vehstrc:
1 r@kke:?, ?, Harau Kolding, ToueBirkJnln, ?, ?, ?, ?, Else,Bertha, ?, ?,
2 lekke: ?, NielsHoln, ?, ?, Knxd, Enk Kolding
3 rekke: ?,AnneGretheJa ow, VolnerJensen,?. ?, ?, 2, ?, Helge Birhotn,

Ilusene
Sophus
Arkitekt
Jorgensentegnede5
hustlper af forskellig storrelse og
udseendeog pris.

AmbraAlle 29.

Huseneblev opfort i etaper- ialt 180.Gasblev fort
fra Ksbenhavni 1908, elektricitetblev indlagt i
1912,men farst i 1929blev vand indlagti husene.
Noglehusefremstari dagmedlode mursten,andre
med gule, atter
andreer pudsede.

LatyrusAlle 23

Tankerfra 75 irs jubilreumsskriftet
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"Uden fortid, absolutingen fremtid! Ord af amagerdigterenKlausRifujerg.
En kll,nge af Taamby Villabys bedagedebeboere
fandt foniden fortreffelig.
Mindes med glade en munter barndommed masser
afmulighederfor leg.
Bedst var miske arealetsst for Skole Alle. Nu er
naleret"Pynrs".
En tumlepladsmed tottet gres og tuer, afgr:ensetaf
denvrldige skelvold.
[Ier fandt vi fortrinligt materialetil fantastiskefastninger.
Vi forsvarervillabyen!
Madrasserog udtjentemobler
- kaskaderafkassabeltgods
stakkedes
til sommerensSanl,tHansbil.
Der stodvi med glodendekindermensgnisternefloj.
Det var fsr fomuftige folk opfandtRenholdningsselskabet!
Ved vintertide - ved fastelavn- svansvi selvsnittede
koller i knusendeslag
tevendetondemesonderog sammen.
Vi mindes venlige husmodre, hvis ebleskiver vi
fortrrede.
Ved aftenstidevandredede voksnemod Kastruplund
eller Ny Kro til kameval.
Mi vi ikke veeremed?Hvem der barevar voksen!
Med mittc vi vere, da samtligegreb skovl og spade.

Sanunenskabtevi stien mod vest. Nybyggemcsadgangtil Arnagerlandevej.
Faeilesprojektetskabte sammenhold.Fellesskab og
selvforsyringen nodvendighed.
Detailhandleredukkedeop pi ENIGFIEDSAlle.
Ak, nu er navnet'Ambra".
i nummer 15.
Ingenmangelpi manufakturvarer
Betagendeblandet landhandeli nummel 19. Byens
bedstebrod i nunrmer32.
I Otto Liebes Alle kunne man kobe kobmandsvarer.
LatyrusAlle bod pi brendsel.
Nok var vi isolerede,men vi holdt sammen.
Detmerkedei i bom af de praegtige
pionerer.
Men der var fremtidstankeri foretagenet.
For os var vissesjeldenhederen selvfolge:
spildevandsafl
ob, rendestensbronde
- og vejenekunne vigte sig af pregtige petrolerunsblus.
Tindlendelys, der gav tryghed og fortalle orn fremskridtsvilie!"

TaarnbyVilaby25 dr. 1926.
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