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Denne Pletharjeg skabt,V
det er Verdenfor mig.
Den er lille,

men dog er den stor
Hveren Dag,hverl et Nap,l
hveftet SIider en Leg, t
for jeg ved,

g

at detsetter Spor.
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Kolonihavemes
oprindelsefortabersig ifortiden,men allerede i det 14 6rh.fandtesder ofte havekolonier
udenfor ksbstadernes bymure- kalhaver,
humlehaver,ablegardem.m.
I en skrivelse
fra 1826gor den
enevaldigeregeringopmaerks o m h e dp d , a t m a n i k o b s t a der, hvorder findes"en forarmet handvarker- og borgerstand",bor stillejord gratjstil
radighedfor dyrkningmed havesager,dels for p6 den mede
at modvirkelediggangog drikfaldighed,og dels for at udnytte ledig arbejdstid.Det er
dog fsrst i 1884,at organiseringenaf kolonihaverne
for al-

vor tager fart. Jorgen Berthelsen,vognmand
og entreprengr
i A l b o r g ,a n l a g d e
da 85 sm6haver,til brugfor sine arbejdere i deresfritid.Koloniens
anlag sevelsom dens vedligeholdelse skete efter andeF
sprincippet. Ordensreglerne
var alleredefra startenstrenge, og de blev kraftigthendhavet. | 1902fandtesder pe
landsplan 76 foreninger (i
1936 var talletstegettil 510
med 27000 medlemmerog i
alt ca. 70.000 haver),og i
1908 stiftedesden forste foreningi hovedstaden:
Kolonihave-Forbundet
for Kobenhavn
o g O m e g n i,1 9 1 6 a n d r e t t i l
K o l o n i h a v e - F o r b u n - d ef ot r
Danmark.
Kolonihavebevagelsen
ndede
hurtigttil Amager.I 1918var
der mere end 40 kolonihaveog parcelforeninger.
Man kan i
flang navne Haabet, Friheden,Godthaab,
Lykkensprove
- navne,der
og Samarbejdet
klartviser,at beboernese haven som indgangentil en ny
og lyserefremtid. Amagerbla-
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det bragtei20'erneen artikelseriemed titlen:"Havebyer
og
pe
Parcelforeninger Amager"havefolketvar pa alle m6der
blevetet megetsynligtindslag
i miljoet.

Planteskoleog lysbilledforedrag om sygdommei frugttreeer. Blandt de mere ydmyge
foreningerfinder vi den for
langst forsvundne
kolonihave
pa Bredagervej
i Kastrup.
H a n d e l s g a r t n eJr o r g e n s e n ,
Bredagervej,
fik d. 11l5 1934
$udaqutei
ret til at udleje
af Sogneredet
Jttlanihatelusnng
den del af arealetpe matrikel
69. i Kastrup,som ikkeer ud1934-t944
lagttil andenbenyttelse.
Lejem6letlob iforsteomgangfrem
til 1 april 1935.BredagerbeHer servi at
stodaf 1B haver(hvoraf3 var
Skonhedskabes,
i 2) hverpa 1000kvadradelt
selvpe denjevne Jord,
talen[ca. 627m"].Dennearener arbejdetsHender
alstorrelse
var alleredeved en
tager fat med flid,
kancelliskrivelse
i 1846blevet
alt foldes ud og gror.
fastsatsom standardfor jord- vi moder
loddertil nybyggere
Havernepa Amagervar ikke det sammem6l i forbindelse
baremange,de var ogs6 me- med grundleggelsen
af Norgetforskellige
bedemht.deres dre Vangi 1962.Prisenvar 29
oprindelse
og storrelse.I den kr. pr. halvdr.inkl. trykvandleene ende af skalaenfindervi veretaf kommunen.
Bredager
Haveforeningen
TaarnbyVilla- blev grundlagtsom en skoleby af 1916.Her havdeman i
have, et begreb som blev
slutningenaf 40'erne rundet skabtaf en r@kkefremtradende 100medlemmer,
og der ud- de skolefolki begyndelsen
af
foldedesig, ved sidenaf det det 20. erh. De mente,at bortraditionelle
foreningsliv,
da et nenes legemligeuddannelse
omfattendeoplysningsarbejde og kendskabet
til det praktiske
i form af demonstrationeraf liv blev forsomt ved skolens
podning,studiekredse
i have- ensidigesatsningpa bogligvibrug, udflugtertil Horsholm den.Af sammegrundindehol
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Signatu$orklai
A: Flagstang
B: Roser
C: Stauder
D: Kskkenhave

s

gfor illustrution al have nh 8, Brcdager 1934
E: Blomstetbed
F: Sdbede
G: Kompost
H: Ftltgttr@et'

I: Vanddam
J: Stenhoj
K: Planteskole
L: Vandbassin

M: Benkplatls n.n.
N: Ya dledning
O: Redskaber
P: Leshr

Tegninge understreger, at kolonien bdde har frlngeret som pDld- og
yltehave. Planrcskole nA h@ngesanmen medforpligtelsate son skolehave.Lejer i 1934: E.Klussmann.
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der lovenefor Bredageren
Passus om, at foreningens
midler,ved dens eventuelle
oplosning,tilfaldt Bsrnenes
kontor.
Ordensreglerfor HavelejerforeningenBredager,
Kastrup.
Vedtagetpe generalforsamlingend.21 maj 1939
7. Jordenma kun benyttes
til
lyst- og kokkenhave.
lkke til
oplagsplads.
2. Foreningens redskaber
skalefterendt brugafleveresi
sammestandsom ved modragersen.
3. Alt affald mA kun henkastes pa dertilbestemtesteder.
4. Losehundem6 ikkemedtagesi kolonien.
5. Det er ikke tilladtat oph@nge umalede presenninger, sakkelarredellerandet
pa huse, st€nger e.1.,hvor
detgiveret uskontpreg.
6. lvledlemmerne
er pligtige
til
at renholdehovedgangen
ud
for deresegenhave.
7. Kzrcel med motorkoretoj
skalforegamed mindstmulig
fart.
B. Spil af fodbold,langebold
og spil om pengeer forbudt
p6 hovedgangen.

Paragrafferne
visertydeligtpa
hvilkenmade, man fra foreningens
sideonskede,Bredager skullepresenterersig:
p€nt og redeligt,uden larm
og opstandelse,
en estetisk
nyoerse.
Havensbeboeresynesat have kommetfra alle dele af
samfund6t.
vi findersaledes
2 ksbma-ndsavelsom en lerer, en fragtmandog en arbejdsmandfra Glasvarket.
Fellesfor dem alleer, at det
er lokalefolk: Sksjtevej,Sovang 4116,Saltvarksvej,Radhusvanget,Engmarken
og ikke mindstKastruplundsgade
er de navne,der dominerer.
Blandtde 23 adresser,
vi kender til, starsidstnavntealene
for 6, l@ngstvak er Amager
Landevej!
Det er samtidigtv@rdat bemarKe,nvor mangegengangere man finder.7 af de 18
haver beboesi 1941 af de
sammepersoner,
som fik udleveret de forste nogler i
1934.
| 1941ansogte7 lejereom tilladelsetil "at holdeet par kaniner..,ikke at forste at det
skal vare istorre stil, men
k u n t i l h u s b e h oivd e d e r l i g e
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tider."Lejekontrakten
ebnede
mulighed
for "honsehold
og lignende..,
hvissogneradet
skonner, al det ikke vil vare til gene for de ovrige lejere"- ansogningerne
blevda ogsdalle
bevilliget.Husdyrhold
til eget
forbrugvar et megetalmindepe Amagerunligt kosttilskud
der krigen.Jorgen Fagerlifort@llersaledesi Nybyggerepd
Amager,at stortset alle pa Instrup A116dengang havde
hons,kaniner,ender ellersagargrise.

lokale grundejerforening
ikke
onskede,at "kolonihavefolket"
skullebenyttederesvejeog en
indflytningi plorevejrmed 250
huse,som blev placeret,hvor
de nu bedstkunnest6.

Dennestarthar sat sinespor,
man ville.vise,at man kunne
selv."Davi kom hertilfor 25 er
siden,var parcelhusgrundene
et rent "Klondyke"og det s6
forfardeligtud, og i dag er de
altse blevet for fine til os.
'VAK IV]ED JER,,!''Nordre
Vang har gennem6rene demonstreret en imponerende
"t/and.'&Aang "Midt
virketrang
og pionerand:
pexlcnp'i Onagat
i januar 1963fik vi en vognmandtil at kgrevoreshus ud
-""J"$r6t[ til den nye NordreVangfor en
prisaf 400 kr. Vi startedekl. 4
Lad de andrekun lege Y
om morgeneni 10" kuldeog
med Villa flot og stor.
korte ad den tvungnerute. I
Lad dem eje en Park
den dybe sne fandt vi efterhverfor sig.
hendenvores havelod,og fik
Jeg har nok i min Have,
huset sat pa lagterne. Vi var
en lille bid Jord,
nummerfem pa arealet.ForDen er Verdenog Lykken
dret 1963fik vi huset,lokumfor mig.
met og redskabsskur
sat p6
sokkelsten.
Vi 16pe uopdyrket
jord med meterhojtukrudt og
Det nye NordreVanghavdeen kvikgras, mere end et spadevanskeligfsdsel. En hoved- stiki jorden.Dervar naboerpe
kulds fraflytning fra arealer vejen,der opgavlerjordenog
og solgtehus og haomkringTilburgAlle,hvorden ukrudtet,
Q/z*,*eeda uz. 5 nai 2O02

ve til mereiherdigelejere.Ser mangepremieringer
ved koloman 25 ar tilbage,forst6rman nihaveforbundets
erlige konikke rigtigt,hvordanvi arbejde- kurrencer.
re kom igennemudfl!,tningen,
forbedringer,
nybygninger,
fli- I augustmaned1964modtog
ser, planter,traer og indl@g- '10havelejere
deresopsigelse
ningaf el til huset,udenat no- af bestyrelsen"da de trodsflegenaf os gikfallit.Detskyldtes re pabudendnuomtrent2 ar
forstog fremmestet godtsam- efter fordningens oprettelse,
menholdi familienog mellem ikke har faet ordeni Dereshanaboer."
ve, som ordensreglemenlet
Derer nestenikkeden sideaf foreskriver,
opsigesDe herved
tilv@relsen,
som ikkeer blevet til fraflytning
den 1. september
organiseret i Nordre Vangs 1964".Herudoverfik en halv
358 haver. I 1967 afholdtes sneshavelejere
tilsendtanbeden fsrste havefestmed as- faledebreve,hvoride blevopfaltbal,aret efter transportere- fordreUadvaret
om, at bringe
des et kontorhusfra Nordhavn, ordenpa dereshave.lmodsat
og blevombyggettil fritidshus fald,villeopsigelse
findested.
for foreningens
unge.Sjdener
kegle- og skydeturneringer,Disciplineringen
har i det hele
skovture,loppemarkeder,
og - taget varet markbart i de
efterhanden
som medlemmer- mange ar under Svend Larne er blevetaldre - en pensio- sens ledelseaf NordreVang,
nistklub
og segaren humorpa- og det sammegalder for tiltruljekommettil.
horsforholdet
til Socialdemokratietog fagbev€gelsen.
LarBeplantningen
af havernekr@- s e n a r b e j d e d e
i42 5r som
vede navnligi foreningensfor- klejnsmedpe B & W; Egon
ste 6r et omfattendepligtarbej- Ssrensen,gennem25 er kasde - med op til 180 medlem- serer i foreningen,opnaede
mer beskeftigeti weekenden. fleretillidsposter
indenfor parBestrebelsernepa at skabe tiet, og sammenholdindadtil
de paneste haver - heraf til- har, sammenmed stedighed
navnetperlenp6 Amager- la- og energi,varet en mDrkesag
der sig nemt aflase af de ligefra startentilbagei '1963.
Qlz*aa dz w. 5 aai 2002

"Vi onsker,at de bom og unge, der er i foreningeni dag,
ma vokseop ien fredeligog
solidariskverdenoo at de har

lysttil at foreforeningen
videre."

€.n+
"Vaxd&

grundlagt

NordreEng,
i1943
"<n€#^k-"h+i{fu
m e l l e m E n g l a n d s v e jo g
Fugleflojtetfra oven
P

og SolensvanE Skin,
alle Plantemes
livsgladeHer,
det skalildne min Tanke
og mildnemit Sind,
som er soft i en Tid,
der er svar
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Glamsbiergvej,har opnaet
denfor ea kolonihave
sjeldne
"ere" at blevdanmarksberomt
i arene 1999-2000.
Gennem
29 ar havdekommunenudskudt opsigelsenaf lejekontrakterne,men nu faldt hammeren.Kommunen
villebygge
26 villaerog foreningens
ca.
:'

Somnerhnsi H/F Eblehawn.
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100beboere,som nestenalle Sha*Lfr,t
havde vinterboligi Sundby,
m6ttefraflyttekolonien.
Ndr NordreEng bleven landsOg Storsladens
politisksag skyldesdet dog ikblomstettldte Haver
ke sa meget kravet om romer Byenslyse Smil,
ningaf havekolonien,
som proher m6detvi muldens
blemernemed at fa anvisterggde Gaver,
statningsjord.
Udsigten
til at fa
trods Stenbrcmil ved mil.
huseneopmagasineret
midlertidigt, og dermed betale for
fl},tning
to gange,samtrisikoen
yder
for, at haven overflyftedestil "Arbejdeti Kolonihaven
Vestegnensattefor alvorsin- vel sine Udovereden samme
.lAhA ihav-^alea
Glede som Parcellisterne
kenReaktionernepe kravet om der, men Prikkenover i'et er
ojeblikkelig
romningaf koloni- dog Ejendomsretten
til den lille
ens 56 haver var mange og Plet Jord man arbejdermed."
meget forskellige.Helt i pagt Disseord, som stod at lase i
med den gamle kolonihavetra- Haveboligeni 1923viser tydeditionblevder forfattetnye,ak- ligt den bevidsthedsmassige
tuelle vers til Nordre Engs forskelmellemejer og lejer i
slagsang,men der blev ogsa haveforeningerne.
Medlemmer
talt om at kappe de gamle af Haveforeningen
Tarnbyvil
"Vi labyaf '19'16
bandtil Socialdemokratiet.
villeudentvivlhaer jo gamlepartikammerater.
I ve svert ved at genkendeforal fald fem af os syv her om lystelsersom sllgbeti Nordre
bordet er socialdemokrater",Vang,sedansom det beskrisom det hed i lokalavisen2770 ves i erindringsbogen
fra 25
"Festudvalget
juli
"Det
jubileetr
d.13
1999.
her er mit ars
liv, jeg vil ikke radneop ien
havde arrangeretflere konkutreveerelses."
renser, bede for mend og
NordreEng liggeri dag fortsat kvinder,bl.a.en der gik ud pa
iTarnbykommune,nu pe are- at mandenelob helefodboldalernesyd for Noragersminde- banenrundt,og pe bestemte
vej.
stederstod der sl der skulle
6fza*zz da az, 5 aa.i 2002
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drikkes,for de lob videretil
neste sted, men flere snod
o g k o mf o r s ti m a l , d e k u n n e
ikke drikkeved alle stederne,
sa de vandtmed snyd,men
der manglede ikke ol pa
strekningen."

v€ret ledsagetaf en skaberg l e d e , m a n i k k e f a n d ti d e t
daglige arbejdsliv.Friheden
overforomverdenestvang og
den almindeligefolelse af
gjordepludselig
magteslrshed
arbejdettil en fornojelse.
Hvor kolonihavenfra starten
Var stestedetforskelligt,so- at 1920'ene mest af alt recialtsavelsom politisk,
sa var presenteredeen indt€gtskilder dog ogsAmangeerfarin- de til familiensopretholdelse,
ger som de var f€lles om. er det efterhenden
skonheden
penheden
Som det hed i lllustreret
Ti- og
i naturopleveldendesartikelfra krigenstid sen,som kommeri hojsadet.
om Kastrupsom fremtidigha- Kolonihaveejeren
har ganske
veby "en Gl€de over hver vist kun radighedoverjorden,
Dag at vare Naturen paa og det enddap6 megetusikre
ginert Hold,som ganskeumu- vilkar,men i bevidstheden
ligtisamme Forstand
kan op- ver havenstatusaf, at man
leves i Byens Stengader. har distanceretsig fra lonarTrangentil at skaffesig Bebo- bejderniveauet
ved at besidde
elseudenforByenhar da og- eJendom.
saa bredt sig til alle Befolkningslag."
Kolonihaven
opstodsomet fristed, en serlig livsform,og
dens betydningsom storbyens 6ndehuler for lengst anerkendtfra allesider.Her har
familienhaft mulighedfor at
leveet kvalitativtandetliv end
i vinterhalveret.Havearbejdet
har v@retanstrengende,
men
det har pa den anden side
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Jeq vil onske, at alle

den Tankeret forstaar,
jeg hat Rettil at prise
- mit Held
naarjeg ejeren Have,
somAar efterAar
er min Gl@de
- og eet medmig sel'.
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Hvis du har billeder,oplysningerellerandetaf lokalhistoriskinteresse,si henvenddig til:

LokalhistoriskSamling
Kamillevej 10
2770Kastrup
Ttf.3246 0545
Abningstider:
Mandag 16.00- 20.00
Tirsdag 12.00- 16.00
Fredag 12.00- 15.00

LokalhistoriskSamlinghardesudenudstillingerpi
I X".tropgira.ramlingen

"Midt pfl Amagerrrog
"Kastrup Glas"
AbentTirsdagtil sondag
14.00-17.00
Onsdactillice
14.00-20.0b

Ptyr*t
AmagerStrandvej350:

Permanente
og
skiftendeudstillinger
AbentLordagog sondag
13.00-16.00

