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Denne Plet har jeg skabt, V

det er Verden for mig.
Den er lille,

men dog er den stor
Hver en Dag, hverl et Nap,l

hveft et SIid er en Leg, t
for jeg ved,

Kolonihavemes oprindelse for-
taber sig ifortiden, men allere-
de i det 14 6rh. fandtes der of-
te havekolonier uden for ksb-
stadernes bymure - kalhaver,
humle haver, ablegarde m.m.
I en skrivelse fra 1826 gor den
enevaldige regering opmaerk-
somhed pd,  a t  man ikobsta-
der, hvor der findes "en forar-
met handvarker- og borger-
stand", bor stil le jord gratjs ti l
radighed for dyrkning med ha-
vesager, dels for p6 den mede
at modvirke lediggang og drik-
faldighed, og dels for at ud-
nytte ledig arbejdstid. Det er
dog fsrst i 1884, at organise-
ringen af kolonihaverne for al-

vor tager fart. Jorgen Berthel-
sen, vognmand og entreprengr
iA lborg,  an lagde da 85 sm6-
haver, til brug for sine arbejde-
re i deres fritid. Koloniens an-
lag sevel som dens vedlige-
holdelse skete efter andeF
sprincippet. Ordensreglerne
var allerede fra starten stren-
ge, og de blev kraftigt hend-
havet. | 1902 fandtes der pe
landsplan 76 foreninger (i
1936 var tallet steget ti l 510
med 27000 medlemmer og i
alt ca. 70.000 haver), og i
1908 stiftedes den forste for-
ening i hovedstaden: Koloniha-
ve-Forbundet for Kobenhavn
og Omegn,  i1916 andret  t i l
Ko lon ihave-Forbun-det  for
Danmark.
Kolonihavebevagelsen ndede
hurtigt ti l Amager. I 1918 var
der mere end 40 kolonihave-
og parcelforeninger. Man kan i
flang navne Haabet, Frihe-
den, Godthaab, Lykkens prove
og Samarbejdet - navne, der
klart viser, at beboerne se ha-
ven som indgangen til en ny
og lysere fremtid. Amagerbla-

g at det setter Spor.
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det bragte i20'erne en artikel-
serie med titlen: "Havebyer og
Parcelforeninger pe Amager" -
havefolket var pa alle m6der
blevet et meget synligt indslag
i miljoet.

1934-t944

Her ser vi at
Skonhed skabes,

selv pe den jevne Jord,
ner arbejdets Hender

tager fat med flid,
alt foldes ud og gror.

Haverne pa Amager var ikke
bare mange, de var ogs6 me-
get forskellige bede mht. deres
oprindelse og storrelse. I den
ene ende af skalaen finder vi
Haveforeningen Taarnby Villa-
by af 1916. Her havde man i
slutningen af 40'erne rundet
de 100 medlemmer, og der ud-
foldede sig, ved siden af det
traditionelle foreningsliv, da et
omfattende oplysningsarbejde
i form af demonstrationer af
podning, studiekredse i have-
brug, udflugter ti l Horsholm

$udaqutei
Jttlanihatelusnng
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Planteskole og lysbilledfore-
drag om sygdomme i frugttree-
er. Blandt de mere ydmyge
foreninger finder vi den for
langst forsvundne kolonihave
pa Bredagervej i Kastrup.
Handelsgar tner  Jorgensen,
Bredagervej, fik d. 11l5 1934
af Sogneredet ret ti l at udleje
den del af arealet pe matrikel
69. i Kastrup, som ikke er ud-
lagt ti l anden benyttelse. Leje-
m6let lob iforste omgang frem
til 1 april 1935. Bredager be-
stod af 1B haver (hvoraf 3 var
delt i 2) hver pa 1000 kvadra-
talen [ca. 627m"]. Denne are-
alstorrelse var allerede ved en
kancelliskrivelse i 1846 blevet
fastsat som standard for jord-
lodder ti l nybyggere - vi moder
det samme m6l i forbindelse
med grundleggelsen af Nor-
dre Vang i 1962. Prisen var 29
kr. pr. halvdr. inkl. trykvand le-
veret af kommunen. Bredager
blev grundlagt som en skole-
have, et begreb som blev
skabt af en r@kke fremtraden-
de skolefolk i begyndelsen af
det 20. erh. De mente, at bor-
nenes legemlige uddannelse
og kendskabet ti l det praktiske
liv blev forsomt ved skolens
ensidige satsning pa boglig vi-
den. Af samme grund indehol
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Signatu$orklai gfor illustrution al have nh 8, Brcdager 1934

A: Flagstang E: Blomstetbed I: Vanddam M: Benkplatls n.n.
B: Roser F: Sdbede J: Stenhoj N: Ya dledning
C: Stauder G: Kompost K: Planteskole O: Redskaber
D: Kskkenhave H: Ftltgttr@et' L: Vandbassin P: Leshr

Tegninge understreger, at kolonien bdde har frlngeret som pDld- og
yltehave. Planrcskole nA h@nge sanmen med forpligtelsate son sko-

lehave. Lejer i 1934: E.Klussmann.
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der lovene for Bredager en
Passus om, at foreningens
midler, ved dens eventuelle
oplosning, ti lfaldt Bsrnenes
kontor.

Ordensregler for Havelejer-
foreningen Bredager,
Kastrup.
Vedtaget pe generalforsam-
lingen d.21 maj 1939
7. Jorden ma kun benyttes til
lyst- og kokkenhave. lkke til
oplagsplads.
2. Foreningens redskaber
skal efter endt brug afleveres i
samme stand som ved mod-
ragersen.
3. Alt affald mA kun henka-
stes pa dertil bestemte steder.
4. Lose hunde m6 ikke med-
tages i kolonien.
5. Det er ikke til ladt at op-
h@nge umalede presennin-
ger, sakkelarred eller andet
pa huse, st€nger e.1., hvor
det giver et uskont preg.
6. lvledlemmerne er pligtige til
at renholde hovedgangen ud
for deres egen have.
7. Kzrcel med motorkoretoj
skal forega med mindst mulig
fart.
B. Spil af fodbold, langebold
og spil om penge er forbudt
p6 hovedgangen.

Paragrafferne viser tydeligt pa
hvilken made, man fra for-
eningens side onskede, Bred-
ager skulle presenterer sig:
p€nt og redeligt, uden larm
og opstandelse, en estetisk
nyoerse.
Havens beboere synes at ha-
ve kommet fra alle dele af
samfund6t. vi finder saledes
2 ksbma-nd savel som en le-
rer, en fragtmand og en ar-
bejdsmand fra Glasvarket.
Felles for dem alle er, at det
er lokale folk: Sksjtevej, So-
vang 4116, Saltvarksvej, Rad-
husvanget, Engmarken og ik-
ke mindst Kastruplundsgade
er de navne, der dominerer.
Blandt de 23 adresser, vi ken-
der ti l, star sidstnavnte alene
for 6, l@ngst vak er Amager
Landevej!
Det er samtidigt v@rd at be-
marKe, nvor mange gengan-
gere man finder. 7 af de 18
haver beboes i 1941 af de
samme personer, som fik ud-
leveret de forste nogler i
1934.

| 1941 ansogte 7 lejere om til-
ladelse til "at holde et par ka-
niner.., ikke at forste at det
skal vare istorre stil, men
kun t i l  husbehov ide der l ige
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tider." Lejekontrakten ebnede
mulighed for "honsehold og lig-
nende.., hvis sogneradet skon-
ner, al det ikke vil vare til ge-
ne for de ovrige lejere" - an-
sogningerne blev da ogsd alle
bevill iget. Husdyrhold til eget
forbrug var et meget alminde-
ligt kosttilskud pe Amager un-
der krigen. Jorgen Fagerli for-
t@ller saledes i Nybyggere pd
Amager, at stort set alle pa In-
strup A116 dengang havde
hons, kaniner, ender eller sa-
gar grise.

"t/and.'& Aang -
pexlcn p'i Onagat

lokale grundejerforening ikke
onskede, at "kolonihavefolket"
skulle benytte deres veje og en
indflytning i plorevejr med 250
huse, som blev placeret, hvor
de nu bedst kunne st6.

Denne start har sat sine spor,
man ville.vise, at man kunne
selv. "Da vi kom hertil for 25 er
siden, var parcelhusgrundene
et rent "Klondyke" og det s6
forfardeligt ud, og i dag er de
altse blevet for fine til os.
'VAK IV]ED JER,,!' ' Nordre
Vang har gennem 6rene de-
monstreret en imponerende
virketrang og pionerand: "Midt
i januar 1963 fik vi en vogn-
mand til at kgre vores hus ud
til den nye Nordre Vang for en
pris af 400 kr. Vi startede kl. 4
om morgenen i 10" kulde og
korte ad den tvungne rute. I
den dybe sne fandt vi efter-
henden vores havelod, og fik
huset sat pa lagterne. Vi var
nummer fem pa arealet. For-
dret 1963 fik vi huset, lokum-
met og redskabsskur sat p6
sokkelsten. Vi 16 pe uopdyrket
jord med meterhojt ukrudt og
kvikgras, mere end et spade-
stik i jorden. Der var naboer pe
vejen, der opgav lerjorden og
ukrudtet, og solgte hus og ha-

-""- J"$r6t[
Lad de andre kun lege Y
med Villa flot og stor.
Lad dem eje en Park

hver for sig.
Jeg har nok i min Have,

en lille bid Jord,
Den er Verden og Lykken

Det nye Nordre Vang havde en
vanskelig fsdsel. En hoved-
kulds fraflytning fra arealer
omkring Tilburg Alle, hvor den

for mig.
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ve til mere iherdige lejere. Ser
man 25 ar ti lbage, forst6r man
ikke rigtigt, hvordan vi arbejde-
re kom igennem udfl!,tningen,
forbedringer, nybygninger, fl i-
ser, planter, traer og indl@g-
ning af el ti l huset, uden at no-
gen af os gik fallit. Det skyldtes
forst og fremmest et godt sam-
menhold i familien og mellem
naboer."
Der er nesten ikke den side af
tilv@relsen, som ikke er blevet
organiseret i Nordre Vangs
358 haver. I 1967 afholdtes
den fsrste havefest med as-
faltbal, aret efter transportere-
des et kontorhus fra Nordhavn,
og blev ombygget ti l frit idshus
for foreningens unge. Sjden er
kegle- og skydeturneringer,
skovture, loppemarkeder, og -
efterhanden som medlemmer-
ne er blevet aldre - en pensio-
nistklub og segar en humorpa-
trulje kommet til.

Beplantningen af haverne kr@-
vede navnlig i foreningens for-
ste 6r et omfattende pligtarbej-
de - med op til 180 medlem-
mer beskeftiget i weekenden.
Bestrebelserne pa at skabe
de paneste haver - heraf til-
navnet perlen p6 Amager - la-
der sig nemt aflase af de

mange premieringer ved kolo-
nihaveforbundets erlige kon-
kurrencer.

I august maned 1964 modtog
'10 havelejere deres opsigelse
af bestyrelsen "da de trods fle-
re pabud endnu omtrent 2 ar
efter fordningens oprettelse,
ikke har faet orden i Deres ha-
ve, som ordensreglemenlet
foreskriver, opsiges De herved
til fraflytning den 1. september
1964". Herudover fik en halv
snes havelejere tilsendt anbe-
falede breve, hvori de blev op-
fordreUadvaret om, at bringe
orden pa deres have. lmodsat
fald, vil le opsigelse finde sted.

Disciplineringen har i det hele
taget varet markbart i de
mange ar under Svend Lar-
sens ledelse af Nordre Vang,
og det samme galder for ti l-
horsforholdet ti l Socialdemo-
kratiet og fagbev€gelsen. Lar-
sen arbejdede i42 5r  som
klejnsmed pe B & W; Egon
Ssrensen, gennem 25 er kas-
serer i foreningen, opnaede
flere til l idsposter inden for par-
tiet, og sammenhold indadtil
har, sammen med stedighed
og energi, varet en mDrkesag
lige fra starten tilbage i '1963.
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"Vi onsker, at de bom og un-
ge, der er i foreningen i dag,
ma vokse op ien fredelig og
solidarisk verden oo at de har

lyst til at fore foreningen vide-
re."

"Vaxd& €.n+
Nordre Eng, grundlagt i1943
mel lem Englandsvej  og
Glamsbiergvej, har opnaet
den for ea kolonihave sjeldne
"ere" at blev danmarksberomt
i arene 1999-2000. Gennem
29 ar havde kommunen ud-
skudt opsigelsen af lejekon-
trakterne, men nu faldt ham-
meren. Kommunen ville bygge
26 villaer og foreningens ca.

"<n€#^k-"h+i{fu
Fugleflojtet fra oven P

og Solens vanE Skin,
alle Plantemes
livsglade Her,

det skal ildne min Tanke
og mildne mit Sind,
som er soft i en Tid,

der er svar

lglr$$n'-C

:'

Somnerhns i H/F Eblehawn.
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100 beboere, som nesten alle
havde vinterbolig i Sundby,
m6tte fraflytte kolonien.
Ndr Nordre Eng blev en lands-
politisk sag skyldes det dog ik-
ke sa meget kravet om rom-
ning af havekolonien, som pro-
blemerne med at fa anvist er-
statningsjord. Udsigten til at fa
husene opmagasineret midler-
tidigt, og dermed betale for
fl},tning to gange, samt risikoen
for, at haven overflyftedes til
Vestegnen satte for alvor sin-
. lAhA  i hav - ^a lea

Reaktionerne pe kravet om
ojeblikkelig romning af koloni-
ens 56 haver var mange og
meget forskellige. Helt i pagt
med den gamle kolonihavetra-
dition blev der forfattet nye, ak-
tuelle vers til Nordre Engs
slagsang, men der blev ogsa
talt om at kappe de gamle
band til Socialdemokratiet. "Vi
er jo gamle partikammerater. I
al fald fem af os syv her om
bordet er socialdemokrater",
som det hed i lokalavisen 2770
d.13 juli 1999. "Det her er mit
liv, jeg vil ikke radne op ien
treveerelses."
Nordre Eng ligger i dag fortsat
iTarnby kommune, nu pe are-
alerne syd for Noragersminde-
vej.

Sha*Lfr,t

Og Storsladens
blomste ttldte Haver
er Byens lyse Smil,

her m6det vi muldens
ggde Gaver,

trods Stenbrc mil ved mil.

"Arbejdet i Kolonihaven yder
vel sine Udovere den samme
Glede som Parcellisterne ken-
der, men Prikken over i 'et er
dog Ejendomsretten til den li l le
Plet Jord man arbejder med."
Disse ord, som stod at lase i
Haveboligen i 1923 viser tyde-
ligt den bevidsthedsmassige
forskel mellem ejer og lejer i
haveforeningerne. Medlemmer
af Haveforeningen Tarnby vil
laby af '19'16 ville uden tvivl ha-
ve svert ved at genkende for-
lystelser som sllgbet i Nordre
Vang, sedan som det beskri-
ves i erindringsbogen fra 25
ars jubileetr "Festudvalget
havde arrangeret flere konku-
renser, bede for mend og
kvinder, bl.a. en der gik ud pa
at mandene lob hele fodbold-
banen rundt, og pe bestemte
steder stod der sl der skulle
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drikkes, for de lob videre til
neste sted, men flere snod
og kom fors t  imal ,  de kunne
ikke drikke ved alle stederne,
sa de vandt med snyd, men
der manglede ikke ol pa
strekningen."

Var stestedet forskelligt, so-
cialt savel som politisk, sa var
der dog ogsA mange erfarin-
ger som de var f€lles om.
Som det hed i l l lustreret Ti-
dendes artikel fra krigens tid
om Kastrup som fremtidig ha-
veby "en Gl€de over hver
Dag at vare Naturen paa
nert Hold, som ganske umu-
ligt isamme Forstand kan op-
leves i Byens Stengader.
Trangen til at skaffe sig Bebo-
else udenfor Byen har da og-
saa bredt sig ti l alle Befolk-
ningslag."

Kolonihaven opstod som et fri-
sted, en serlig livsform, og
dens betydning som storby-
ens 6ndehul er for lengst an-
erkendt fra alle sider. Her har
familien haft mulighed for at
leve et kvalitativt andet liv end
i vinterhalveret. Havearbejdet
har v@ret anstrengende, men
det har pa den anden side

v€ret ledsaget af en skaber-
g lede,  man ikke fandt  idet
daglige arbejdsliv. Friheden
overfor omverdenes tvang og
den almindelige folelse af
magteslrshed gjorde pludselig
arbejdet til en fornojelse.
Hvor kolonihaven fra starten
at 1920'ene mest af alt re-
presenterede en indt€gtskil-
de til familiens opretholdelse,
er det efterhenden skonheden
og penheden i naturoplevel-
sen, som kommer i hojsadet.
Kolonihaveejeren har ganske
vist kun radighed over jorden,
og det endda p6 meget usikre
vilkar, men i bevidstheden gi-
ver haven status af, at man
har distanceret sig fra lonar-
bejderniveauet ved at besidde
eJendom.

"<\-i^fu
Jeq vil onske, at alle {

den Tanke ret forstaar,
jeg hat Ret til at prise

- mit Held
naar jeg ejer en Have,

som Aar efter Aar
er min Gl@de

- og eet med mig sel'.

\""s+-q
Qlzw*ez dzt,n. 5 - ,zai 2002



t 2

Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 Kastrup

Ttf.32 46 05 45

Abningstider:
Mandag 16.00 - 20.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Onsdac till ice
14.00-20.0b

Lokalhistorisk Samling har desuden udstillinger pi

I X".tropgira.ramlingen Ptyr*t
Amager Strandvej 350:

"Midt pfl Amagerrr og
"Kastrup Glas"

Abent Tirsdag til sondag
14.00-17.00

Permanente og
skiftende udstillinger

Abent Lordag og sondag
13.00-16.00


