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Grundejerforeninger

I'6 arkivet har vi gennem de senere 6r m&rket en stor interesse fbr
at Ie markeret.jubileer i grundcjcrtbreningerne her i kommunen
og i Sundbyerne. I det folgende gives eksempler her fra kom-
muncn pi forskellige typer grundeierforeninger og hvilke pro-
blerner de har fbrsogt at lose.

Byggeforeninger
l)en forste byggeforening i Danmark, Arbejdcrnes Byggefbrening,
blev sti l iet i 1865 pa init iativ afen lage. Formelet var at skall 'e
arbeidere en god og sund bolig. Medlemmerne skulle betale et
ugentligt belob og herudover fik tbreningen okononisk ststte lia
private. For dc indkomne belob og l6n blev der opfort smi huse.
Dc blev bortloddet en gang om 6ret til medlcmmerne. Vinderne
betalte 61/2yo iDkl. afdrag af omkostningerne i husleje. llvert hus
havde 2 lejl igheder nren kun I ejer, cjeren klrnne udle.ie den anden
til et andet medlem. Efter l0 5r f ik "vinderen" sksde pe huset og
blev dermed husejcr. llermed fik folk med snre indtegter
mulighed lbr nred rirnelig belob at fA eget hus.

S,eft igsgude, Kuhenhavn
(Sundbyvester pd Anager).
"ArhejLlemes Brgge
fotening'. Opjb't 1867-7 !
J H. S. Sibbern. Facade.

Otiginallegning pri
K1ul.t I tl kudem i e I s R i h I i o t e k.
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Det var B&W Arbejdernes Byggeforening, der fik opl'ort do forste
32 huse i 6rene 1867-71. Det var i Nygade - eller som det hedder i
dag Sverigesgade, i Sundbyvester, der dengang horte under
Tarnby sognekommune. Grundene var blevet skenk€t af Laurits
Holmblad, der i samme gade havde opfort 4 dobbelthuse sorn
boliger lbr hans arbejdcre.

B&W Arbeidernes lSyggeforenings huse var rekkehuse i to
€tager med kvist. Forstc sal kunne som n@vnt udlejes til et andet
medlem af byggeforeningen. Der var en retirade pr- hus og til hvcr
andel hus en brond, der var placeret i haveskellet.
Der kom sn pause i opretlelsen af nye byggeforeninger i de
1'olgende 6r, men i 1887 lradte en lov om statslan til bygge-
lirreninger i kraft. Loveo satte gang ibyggeriet for dennc type
huse. Statslanene skulle gore det muligt for mindre bcmidlede at
le eget hus.

Men ogsa private bygherre udstykkede grunde til ny€ villa-
kvarterer bl.a. llerman Ebert. Han avcrtcrcde i 1890'erne med:
"En sunderc beliggenhed findes ikke i Kjobenhavns Beliggehnhed.
...den rene ozonholdige LuJi strommer med vesllige l/inde fra
Kallebotl Stt'awl, med ostlige fra Oresund ind orer K|arteret."

Tdrnby Villaby
tsydviklingen niede ogsA Tamby og Kastrup omkring arhundre-
deskiftet. Arbejdere vcd Orlogsv@rftet havde i slutningen af 1800-
tallet dannet en byggeforcning. Foreningen havde planer om at
opfore huse pd Tingvej i Sundbyerne, men det blev opgivct.

ljn ny forening med sammc navn blev i stcdct stiftel ct par dage
senere. Foreningens opgave var nu forst at hverve medlemmer og
sidcn kobe en grund.

Medlemmerne blev inddelt i to grupper, de der havde indbetalt
over 100 kr. og de der havdc betalt mindre, precis som i andr€
byggeforeninger.
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, Ambru A t
nr. 38 i Tdrnby ltillaby,
ca. 1905
l hLtets eier var t/alde
nar Bikholm, .\on ses
nealeL\t til venstre ned

Pd Jbrste sal boede /itni-

logerecle hos Iamilien
Birkholn.

Den 6. januar l90l blcv slutsedlcn pi en grund ved Salt-
verksvej/Amager Landevej underskrevet. Aret efter blev grund-
stenen for T6rnby Vil laby nedlagt pA Volmer Kjiers Alle 15.

Tirnby Villaby blev den fsr.ste byggeforening i kommunen, og
den kan fejre 100 Ars jubileum ti l naste Ar - det vender vi t i lbage
lil i et senere nummer. Men de fbrste bebocre var arbejdere inde
fia Kobenhavn, der her fik den friske luft, de havde sogt elier.
Som der stod i et al' versene i cn sang komponeret til
grundstensnedl€eggelsen :

li son efter FriluJi langtes
og en sollls lid
hvor de guntle uure spr@ngtes
under Jblkets strid
Jik os en Jbrening dannel
rygtet llnsnqrt lloj
dt v)fi mal det ydr blandt endet:
bort Ji'q byens staj
At yort mdl det var blandt anLlet
alle hort /ia b)ens stoj
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Grundejerforeninger
Gmndejerforeningerne opslod i takt mcd bycrnes udbygning med
villakvaflerer omkring drhundredeskillet. Deres forrnirl var udadtil
at varetage cjernes interesser overfor de kommunale myndigheder
og indadtil al sorge for, at de enkelte grundcjcre overholdt de
falles vedtagne regler.

K ast rap G ru n dej etfore n i ng
Kastrup Grundejeforening, der blev sti ltet den 21. juni 1907,
havde det erklerede formil at lose nogie felles problemer for
grundejere i Kaslrup. Dc1 var byens "forende" mlend, der stod bag
opfordringen til drurnelscn af dcrne fbrening, nemlig bankdirektor
11. B. Petersen, fabrikant Otto Sebbelov, tommermester IL Nisscn
og skibsbygger M. Westh.

De falles problemer var gasv.erkssagen. takster og togtider for
Amagerbanen og Alleens overgang fra pdvat til offentlig vei samt
cjendomsretten til strandarealet pA den ostre side af Amager
Strandvej - lra Sundby til Maglebylille - kaldt for forstranden.

Der mcldtc sig 75 grundejere som medlemmer af foreningen,
der lik banktlirektor E. B. Petersen som formand.

Den l'orste sag man kastede sig over var forstrandssagen. Da
stranden aldlig var blcvct udskiftct, hevdcdc badc "Kaslrup
grundejerforening" og "Kastrups gamlc bylav" at de havde ejen-
domsretten ti l  stranden. I 1913 kom der en domstolsafgorelse om
denne strid. Kastrup Lodsejerlav, eller bylav havde ejendoms-
retlen. mcn vEvcrict I:lensburg & Sebbeiov var ogsd medejere.

Sogneridet havde haft planer om a1 placere et gasverk i Tom-
melup, der ifolge grundejerforenirgens beregninger vilie koste det
dobbelte af ct gasverk placerel i Kastrup. Samtidig onskede for-
cningen ogsa at fA eleklricitet og vandlbrsyning til byen afhellsyn
til hele Kastrups byudvikling. Bide gas- el- og vandforsyning blev
etablcrct fta Kobenhavns Kommune ide folsende iir. Disse saecr
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er typiske for de opgaver en grundejer forening dengang stod
overtor.

Yestamager
I 1920 blev de forste lysthuse og sommerhuse pi Vestamager
opfort ved Noragersminde. Det var den spede start pd en ny bydel
i 
'l-imby 

Komrnune. Ifolge en salgsbrochure fra parcelfbreningen
Nsragersminde et par ar senere var kgb afen grund her en god
investering og bil l ig i forhold ti l  grunde i Charlottenlund(!).
Samtidig kunne man bygge et sommerhus ognyde "Sommer-
aftenens lune stilhed og ro efer arbejdsdagen i storbyens stov og
stoj. For medlemmerne er der sorget for ma*etenderi. "
Si planen var ikke officielt, at der her skulle bygges hellrshuse i
fbrste omgang. Men mon ikke parcelforeningen har haft mulig-
heden for helArsbeboelse i tankerne, da man sang dette vers ved en
i'est i marts 1927:
(melodi: "Pligten kalder")

Derfor md ltert medlem fuldt kende sin pligt
at luge og rense sin grund
Mod helhedens indtryk der skal tages sigl
om der skal oprinde den stund
da storbyen lenqere ej holder stand
mod rdbet der lyder om veje og vand
men indsatsen kr@ver hver nmnd

Udsigl over:
ParceAbrcningeh
" Noragersmiru1e" s grunde.

"Noragersminde", ncr
Kongelunlen).
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De ib|ste ejcre al lysthuse pA Veslamager var l'unktionercr,
hindvorkere, selvsteendige og akaclemikerc. Omr6det l i  natur'-
skont ved Kongelunden og en tin strand. l)er var' 6bnc vidder,
nrarket og sprcdt liggende g|rde. "Anuger et ltrentiden". son\
der slod i cn salgsblochLrre.

Korgelmdsveien unlogges. cu. l9) |

En lbrudsatning for at l i  grundcne solgt var ordentlige vejanl&g.
Dellbr lbreslog bl.a. parcellbreningen en vej f ia Rode Mellemvej i
en l ige l inie ti l  Kongelundcn. I)cn nye vej skulle anlacgges i I
meters bredde mcd dybe grohet pi beggc sider. Man regnede med
at le shtsstotte ti l  anleggelsen, da dct skulle vaere et
arbcidsloshodsprojekt. ' l irnby Sogner6d gik i 1921 ind pi ideen
under lbrudsa:tning al, at arbejdernc var bosidd€nde i konrmunen.

Det blev et problem med vandforsyningen idette omrade, der
senere i 1949 ved lov konr ti l  at l igge iyderzone. I)et betod, at
man ikkc nlett(j bo her hele dret, og dcr i l(ke var nrulighed lbr at lE
vand medmindre, man lrentede det ph girdene. Mange havde sliet
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sig ned har pa Veslamager al'mangcl pA nogel bedrc og boede her
saledes ulovligt. Det blev en stadig kamp mcll€m beboerne her og
polilikerne og administrationen pa redhuset. Problemct var, at
omradet ikke kunne byggemodnes. for man havde afgiort, hvor en
ny storlufthavn skulle placeres.

Grensen mellem bebocrne i yder og inderzone var kendt af alle.
Dcr var talc om at have en grund pa den rigtige ("den line") cllcr
forkerte side af Kongelundsveien.

Elmelund
Nybyggerlivet pA Vestamager var da ogsA ncmmere for bcboere i
den sAkaldte inderzone, sclvom man ogsi her havde problemer
med grundvandet. da omradet Ia lavt og meget let blev over-
svommot. Afvandingsgrofter og inddamning af Vestamager havde
dog lost nogel afproblemet.

| 1949 blev grundejerforeningcn "Llmelund" stifter pa Tarnby
kro. Grundejerforeningens parceller lA ved Oliefabriksvej, Grind-
sted All€, Grejsdalsvej og Kolkervcj. Man havde egentligt valgt
navnet "Englund", men pA det omrdde var en anden grundejer-
fbrening kommet dem i lbrkobat. Iinglund ville ellers have passet
fint, for grundene havde tidligere veret brugt som graesnings-
omrAd€ lbr kreaturer fra de omkringliggendc girde.

Nogle af de f'orste dagsordenpunkter for grundejerforeningcn
var typiske for omradet og tidcn: ,4/ ukrudt vcek inden L april
1950 og slaggefyld pit vejene til 5 kr. pr. les.

Snal1 snskede medlcmmerne et ordentligt vejanl@g, offentlige
lransportmidler til omddet, vejbelysning og trykvandledning og
ikke mindst kloakering.

Som et kuriosum kan nevnes at kvinderne i "Elmelund" fik lov
til a[ overv€ere generalforsamlingcn - men uden stemmeret!

I l95l fik man etablcret elforsyning til ejendommene. Med
hensyn til vandforsyning lob foreningen ind i vanskeligheder. da
kommuncn ikke ville etablere en sddan for myndiehedeme havdc
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godkendt llusene - og de var vist ikke alle opfsrt efter forskrif]-
tcrne. Det lykkes dog i 1953 - lor da blev grundejerloreningen
lbrsynet med trykvandsledninger. I 1956 gik kloakeringen igang
og 2 6r senere blev vejbelysningen opsat.

Veslamuger bliret psrcelhuskvu er
| 1967 kom som planlagt en revision af zoneinddelingeme.
OmrAdet nord for Noragersmindevej og l-iesol Alle blev overfurt
ti l inderzone. Herved kunne parcellerne kloakeres og anvendes til
heldrsbeboelsc. Denne zoneinddeling gialdt dog kun tbr en 5 6rs
periode. da det endnu ikke var afklaret om en konmende
hovedlufthavn skulle placercs pa Sydamager eller pe Saltholm. I
1969 blev en lufihavn pe Saltholm vedtaget i l-olketinget, og
beboerne pi Vestamagcr kunne elier mange irs kamp se en
losning pA deres problemer vinke forude.

Igennem oa. 10 6r - fla starten af 1960-erne til l97l - havde
grundejerforeningen "Vestamagers Sammenslutning" et radgiv-
ningskontor isamarbejde med kommunen, der gratis hjalp de
mange mennesker iomredet, der havde problemer med bygg€-
sager. Dette kontor lukkede, da Vestamager bl€v et parcel-
huskvarter.

nyanlagte
Kongelurulsvej,

parcel.fbrening
" Notuge/sminde"
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L@s om dit kvafiers historie-

Mange grundejerforeninger i Tirnby Kommune har valgt at afleve_
re deres eldre arl iv t i l  Lokalhistorisk Samling. Her gemmer sig
oplysninger om et helt omredes historie lige fra grundene udstyk-
kes, til problememe opstir og lsses i f@llesskab.
Enkelte foreninger har endvidere udgivet jubileumsskrift er.
Maske har vi ogsi fotografier fra omredet - hvis ikke kan du even-
tuelt hjelpe os med det?
Oplysningern€ i dette nummer af"qlzaatot da,,er bl.a hentet fra et
bylavsarkiv, et foreningsarkiv, jubilaumshafter og en bog om ar-
kitektur, nemlig:

Kdstup Bylqv eller lo*ejerlavs arhv
Gtlttulejerforeningen Noragersm indes drkiv
Ddnma*s arki te ktar. Iinfamiliehuset. Lishet Bdlsler,.Jorgensen,
t979
Gnndejerforeningen lilmelund. Mashnskrevet l9B0
Kasrup Grundeierforcning 1907 21. Juni 1957
Parcclforningen " Noragersminde " ruer Kongelumlen. En brochtr
re fra cd. 1923
Tdmby llillahy l90l - 6. Januar 1926
san t.fotogr dfi e r.fi ..t sau I inge n



Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af
lokalhistorisk interesse, sd henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 Kastrup
Trf. 32 46 05 45

Ahningstider:
Mandag 16.00 - 20.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - I5.00

Lokalhistorisk Samling har desuden udstillinger
pA Kostr up g drds a ml inge n :
^ 

'Midt pi Amager" og "Kastrup Glas"
Abenl:
Tirsdug - sondag 14.00 - 17.00
Onsdag tillige I 9.00 - 2l .00

Ogpk Plyssen, Amager Strandvej 350, l. Sal:
Permanente og skiftende udstillinger

(se bl.a. Tirnby Bladet)
Abent:
Lortlag og sondag 13.00- 16.00


