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Grundejerforeninger
I'6 arkivet har vi gennemde senere6r m&rket en stor interessefbr
at Ie markeret.jubileer i grundcjcrtbreningerne
her i kommunen
og i Sundbyerne.I det folgende gives eksemplerher fra kommuncn pi forskellige typer grundeierforeningerog hvilke problernerde har fbrsogtat lose.
Byggeforeninger
l)en forstebyggeforeningi Danmark,ArbejdcrnesByggefbrening,
blev stiliet i 1865pa initiativafen lage. Formeletvar at skall'e
arbeidere
en god og sund bolig. Medlemmerne
skulle betaleet
ugentligtbelob og herudoverfik tbreningenokononisk ststte lia
private.For dc indkomnebelobog l6n blev der opfort smi huse.
Dc blev bortloddet en gang om 6ret til medlcmmerne.Vinderne
betalte61/2yo
iDkl. afdrag af omkostningernei husleje. llvert hus
havde2 lejligheder
nrenkun I ejer,cjerenklrnneudle.ie
denanden
til et andetmedlem.Efter l0 5r fik "vinderen"sksdepe husetog
blev dermed husejcr. llermed fik folk med snre indtegter
mulighedlbr nredrirneligbelobat fAegethus.

S,eft igsgude,Kuhenhavn
(Sundbyvester
pd Anager).
"ArhejLlemesBrgge
fotening'. Opjb't 1867-7!
J H. S. Sibbern. Facade.
Otiginallegningpri
K1ul.t
Itlkudemi eIs Ri hI i otek.

I
oktobcr 2000

y'/ea.,*
Det var B&W Arbejdernes
Byggeforening,
derfik opl'ortdo forste
32 husei 6rene1867-71.Det var i Nygade ellersomdethedderi
dag Sverigesgade,
i Sundbyvester,
der denganghorte under
Tarnbysognekommune.
Grundenevar blevetskenk€taf Laurits
Holmblad,der i sammegadehavdeopfort 4 dobbelthuse
sorn
boligerlbr hansarbejdcre.
B&W ArbeiderneslSyggeforenings
huse var rekkehusei to
€tagermedkvist. Forstcsal kunnesomn@vntudlejestil et andet
medlemaf byggeforeningen.
Der varen retiradepr- husog til hvcr
andelhusen brond,dervar placereti haveskellet.
Der kom sn pausei opretlelsenaf nye byggeforeninger
i de
1'olgende
6r, men i 1887 lradte en lov om statslantil byggelirreningeri kraft. Loveo sattegang ibyggeriet for dennctype
huse.Statslanene
skullegoredet muligt for mindrebcmidledeat
le egethus.
Men ogsa privatebygherreudstykkedegrundetil ny€ villakvartererbl.a. llerman Ebert.Han avcrtcrcdei 1890'ernemed:
"En sundercbeliggenhed
findes ikke i KjobenhavnsBeliggehnhed.
...denrene ozonholdigeLuJi strommermed veslligel/indefra
Kallebotl Stt'awl,medostligefra Oresundind orer K|arteret."
Tdrnby Villaby
tsydviklingenniede ogsATamby og Kastrupomkringarhundrehavdei slutningen
af 1800deskiftet.Arbejderevcd Orlogsv@rftet
planer
om at
tallet danneten byggeforcning.
Foreningenhavde
opforehusepd Tingveji Sundbyerne,
mendetblevopgivct.
ljn ny foreningmedsammcnavnblev i stcdctstiftelct pardage
og
Foreningens
senere.
opgavevar nu forstat hvervemedlemmer
sidcnkobeen grund.
Medlemmerne
blev inddelti to grupper,de der havdeindbetalt
over 100 kr. og de der havdcbetaltmindre,precis som i andr€
byggeforeninger.
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Huset ''L4 , AmbruA t
nr. 38 i Tdrnby ltillaby,
ca. 1905
l hLtetseier var t/alde
nar Bikholm, .\on ses
nealeL\t
til venstrened
PdJbrste sal boede/itnilogereclehos Iamilien
Birkholn.

Den 6. januar l90l blcv slutsedlcnpi en grund ved Saltverksvej/AmagerLandevej underskrevet.Aret efter blev grundstenenfor T6rnbyVillaby nedlagtpAVolmerKjiersAlle 15.
Tirnby Villaby blev den fsr.stebyggeforeningi kommunen,og
denkan fejre 100 Arsjubileum til naste Ar - det vendervi tilbage
lil i et senerenummer. Men de fbrste bebocrevar arbejdereinde
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
underJblketsstrid
Jik os enJbreningdannel
rygtet llnsnqrt lloj
dt v)fi mal det ydr blandt endet:
bort Ji'q byensstaj
At yort mdl det var blandt anLlet
alle hort /ia b)ens stoj
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Grundejerforeninger
Gmndejerforeningerne
opslod i takt mcd bycrnesudbygningmed
villakvaflereromkring drhundredeskillet.
Deresforrnirlvar udadtil
at varetagecjernesinteresseroverfor de kommunalemyndigheder
og indadtil al sorge for, at de enkelte grundcjcreoverholdt de
falles vedtagneregler.
Kastrap Gru n dejetfore n i ng
KastrupGrundejeforening,
der blev stiltet den 21. juni 1907,
havde det erklerede formil at lose nogie felles problemer for
grundejerei Kaslrup.Dc1var byens"forende" mlend,der stod bag
opfordringentil drurnelscnaf dcrne fbrening,nemlig bankdirektor
11.B. Petersen,fabrikantOtto Sebbelov,tommermesterIL Nisscn
og skibsbyggerM. Westh.
De falles problemervar gasv.erkssagen.
taksterog togtider for
Amagerbanenog Alleens overgangfra pdvat til offentlig vei samt
cjendomsrettentil strandarealetpA den ostre side af Amager
Strandvej- lra Sundbytil Maglebylille - kaldt for forstranden.
Der mcldtc sig 75 grundejeresom medlemmeraf foreningen,
der lik banktlirektorE. B. Petersensom formand.
Den l'orstesag man kastedesig over var forstrandssagen.
Da
stranden aldlig var blcvct udskiftct, hevdcdc badc "Kaslrup
grundejerforening"og "Kastrups gamlc bylav" at de havde ejendomsretten
til stranden.
I 1913kom der en domstolsafgorelse
om
denne strid. Kastrup Lodsejerlav, eller bylav havde ejendomsretlen.mcn vEvcrict I:lensburg& Sebbeiovvar ogsdmedejere.
Sogneridethavdehaft planer om a1placereet gasverk i Tommelup, der ifolge grundejerforenirgens
beregningervilie kostedet
gasverk
placerel
dobbelteaf ct
i Kastrup. Samtidig onskedeforcningenogsaat fA eleklricitetog vandlbrsyningtil byen afhellsyn
til hele Kastrupsbyudvikling.Bide gas-el- og vandforsyningblev
etablcrctfta Kobenhavns
Kommuneide folsendeiir. Dissesaecr
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er typiske for de opgaver en grundejerforening dengang stod
overtor.
Yestamager
I 1920blev de forstelysthuseog sommerhuse
pi Vestamager
opfort ved Noragersminde.
Det var den spede startpd en ny bydel
'l-imby
i
Komrnune.Ifolge en salgsbrochure
fra parcelfbreningen
Nsragersmindeet par ar senerevar kgb afen grund her en god
investering
og billig i forholdtil grundei Charlottenlund(!).
Samtidigkunne man byggeet sommerhusognyde "Sommeraftenenslune stilhed og ro efer arbejdsdagen i storbyensstov og
stoj. For medlemmerneer der sorgetfor ma*etenderi. "
Si planenvar ikke officielt, at der her skulle byggeshellrshusei
fbrsteomgang.Men mon ikke parcelforeningen
har haft mulighedenfor helArsbeboelse
i tankerne,da man sangdettevers ved en
i'esti marts1927:
(melodi:"Pligtenkalder")
Derfor md ltert medlemfuldt kendesin pligt
at luge og rense sin grund
Mod helhedensindtryk 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@verhver nmnd
Udsigl over:
ParceAbrcningeh
" Noragersmiru1e"s grunde.
"Noragersminde", ncr
Kongelunlen).
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De ib|ste ejcre al lysthuse pA Veslamagervar l'unktionercr,
hindvorkere,selvsteendige
og akaclemikerc.
Omr6detli natur'skont ved Kongelunden
og en tin strand.l)er var'6bnc vidder,
nrarket og sprcdt liggende g|rde. "Anuger et ltrentiden". son\
der slodi cn salgsblochLrre.

Korgelmdsveien unlogges. cu. l9) |

En lbrudsatningfor at li grundcnesolgt var ordentligevejanl&g.
Dellbr lbreslogbl.a.parcellbreningen
en vej fia RodeMellemveji
en lige linie til Kongelundcn.
I)cn nye vej skulle anlacgges
i I
grohet
pi
metersbreddemcd dybe
beggcsider.Man regnedemed
at le shtsstotte til anleggelsen,da dct skulle vaere et
'lirnby
arbcidsloshodsprojekt.
Sogner6dgik i 1921 ind pi ideen
underlbrudsa:tning
al, at arbejdernc
var bosidd€nde
i konrmunen.
Det blev et problemmed vandforsyningen
idette omrade,der
senerei 1949ved lov konr til at ligge iyderzone.I)et betod,at
man ikkc nlett(jbo herheledret,og dcr il(kevar nrulighedlbr at lE
vandmedmindre,
manlrentede
det ph girdene.Mangehavdesliet

y'Ae/a
sig nedharpa Veslamager
al'mangclpAnogelbedrcog boedeher
saledes
ulovligt.Det blev en stadigkampmcll€mbeboerne
her og
polilikerneog administrationen
pa redhuset.Problemctvar, at
omradetikke kunnebyggemodnes.
for manhavdeafgiort,hvor en
ny storlufthavn
skulleplaceres.
Grensenmellembebocrnei yderog inderzone
varkendtaf alle.
Dcr var talc om at haveen grundpa den rigtige("denline") cllcr
forkertesideaf Kongelundsveien.
Elmelund
Nybyggerlivet
pA Vestamager
var da ogsAncmmerefor bcboerei
den sAkaldteinderzone,sclvomman ogsi her havdeproblemer
med grundvandet.
da omradetIa lavt og megetlet blev oversvommot.
Afvandingsgrofter
og inddamningaf Vestamager
havde
doglostnogelafproblemet.
| 1949blev grundejerforeningcn
"Llmelund"stifterpa Tarnby
kro. Grundejerforeningens
parcellerlA ved Oliefabriksvej,
GrindstedAll€, Grejsdalsvej
og Kolkervcj. Man havdeegentligtvalgt
navnet"Englund",men pA det omrddevar en andengrundejerfbreningkommetdemi lbrkobat.Iinglundville ellershavepasset
fint, for grundenehavdetidligereveret brugt som graesningsomrAd€
lbr kreaturerfra de omkringliggendc
girde.
Nogle af de f'orstedagsordenpunkter
for grundejerforeningcn
var typiskefor omradetog tidcn: ,4/ ukrudtvcekinden L april
1950og slaggefyldpit vejenetil 5 kr. pr. les.
Snal1snskedemedlcmmerne
et ordentligtvejanl@g,
offentlige
lransportmidler
til omddet, vejbelysning
og trykvandledning
og
ikkemindstkloakering.
Somet kuriosumkannevnesat kvindernei "Elmelund"fik lov
- menudenstemmeret!
generalforsamlingcn
til a[ overv€ere
I l95l fik man etablcretelforsyningtil ejendommene.
Med
hensyntil vandforsyning
lob foreningenind i vanskeligheder.
da
kommuncnikke ville etablereen sddanfor myndiehedeme
havdc
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godkendtllusene- og de var vist ikke alle opfsrt efter forskrif]tcrne.Det lykkesdog i 1953- lor da blev grundejerloreningen
lbrsynetmedtrykvandsledninger.
I 1956gik kloakeringen
igang
og 2 6r senereblevvejbelysningen
opsat.
Veslamugerbliret psrcelhuskvu er
| 1967 kom som planlagt en revision af zoneinddelingeme.
OmrAdetnord for Noragersmindevej
og l-iesolAlle blev overfurt
til inderzone.
Hervedkunneparcellerne
kloakeres
og anvendes
til
gialdt dog kun tbr en 5 6rs
heldrsbeboelsc.
Dennezoneinddeling
periode.da det endnu ikke var afklaret om en konmende
hovedlufthavn
skulleplacercspa Sydamager
eller pe Saltholm.I
1969blev en lufihavnpe Saltholmvedtaget
i l-olketinget,
og
beboernepi Vestamagcrkunne elier mangeirs kamp se en
losningpAderesproblemervinkeforude.
Igennemoa. 10 6r - fla starten
af 1960-erne
til l97l - havde
grundejerforeningen
Sammenslutning"
et radgiv"Vestamagers
ningskontor
isamarbejdemed kommunen,
der gratishjalp de
mangemenneskeriomredet, der havdeproblemermed bygg€sager.Dette kontor lukkede,da Vestamagerbl€v et parcelhuskvarter.
nyanlagte
Kongelurulsvej,

parcel.fbrening
" Notuge/sminde"
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L@som dit kvafiers historieMangegrundejerforeninger
i Tirnby Kommunehar valgtat afleve_
re dereseldrearliv til Lokalhistorisk
Samling.
Hergemmer
sig
oplysninger
om et heltomredeshistorielige fra grundene
udstykkes,til problememe
opstir og lssesi f@llesskab.
Enkelteforeningerharendvidere
udgivetjubileumsskrift
er.
Maskehar vi ogsi fotografier fra omredet- hvis ikke kan du eventuelthjelpe os meddet?
Oplysningern€
i dettenummeraf"qlzaatotda,,erbl.ahentetfra et
jubilaumshafterog enbog om arbylavsarkiv,et foreningsarkiv,
kitektur,nemlig:
Kdstup Bylqv eller lo*ejerlavs arhv
GtlttulejerforeningenNoragersmindesdrkiv
Ddnma*s arki tektar. Iinfamiliehuset.LishetBdlsler,.Jorgensen,
t979
Gnndejerforeningenlilmelund. Mashnskrevet l9B0
Kasrup Grundeierforcning1907 21. Juni 1957
Parcclforningen "Noragersminde" ruerKongelumlen.En brochtr
re fra cd. 1923
Tdmby llillahy l90l - 6. Januar 1926
sant.fotogrdfier.fi ..t sauIingen

Hvisduharbilleder,
oplysninger
ellerandetaf
lokalhistorisk
interesse,
sdhenvend
digtil:
Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 Kastrup

Trf. 32 46 0545
Ahningstider:
Mandag
16.00- 20.00
Tirsdag
12.00- 16.00
Fredag
12.00- I5.00

Lokalhistorisk
Samlinghardesuden
udstillinger
pAKostrupgdrdsamlingen :

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

Ogpk Plyssen,AmagerStrandvej350, l. Sal:
Permanente
og skiftendeudstillinger
(sebl.a.Tirnby Bladet)
Abent:
Lortlagog sondag 13.00-16.00

