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ARBEJDERNES

ANDELS-BOLIGFORENING

12. MARTS

ANDELS-BOLIGFORENING.
ARBEIDERNES

1912-1922

FORORD
Dengang Ledelsen for Arbejdernes Andels-Boligforening over

drog mig det Hverv at skrive denne unge Forenings Historie, var
jeg, skønt Opgaven var fristende, i mange Henseender ret betænkelig

ved at paatage mig dette Arbejde, ikke mindst fordi et hurtigt
Gennemsyn af Foreningens Arkiv bekræftede min Formodning om,
at Foreningens Arkivalier paa mange Punkter, og især paa de for

Foreningens Opstaaen og første Udvikling betydningsfuldeste, vilde
svigte. Alle de utallige Forhandlinger, der dels gik forud for For
eningens Oprettelse, dels faldt indenfor dens første og vigtigste
Udvikling, havde kun efterladt sig faa og knappe Spor. Ganske
vist var der lige fra Foreningens Stiftelse ført en Forhandlings
protokol, men denne var, som alle saadanne, meget kortfattet, og
den i Forbindelse med de øvrige eksisterende Aktstykker fra For
eningens første Tid gav kun Skelettet til det, der skulde skrives.
Og af den betydelige Mængde Avisartikler, der er skrevet om For
eningen, var der kun ganske faa, næsten ingen, fra den førte Tid,
medens de øvrige væsentligt beskæftigede sig med Foreningens ydre
Tilsyneladelse, ikke med dens indre Vækst og Udvikling.
Hvor det drejede sig om at gøre Rede for Boligbevægelsen i
Udlandet, har jeg, som det vil ses af Bogens Tekst, til min Raadighed haft en Del trykte Arbejder om Boligforeninger i Udlandet,
navnlig i Tyskland og Sverrig; Beretningen fra Boligkongressen i
København i 1917 og Betænkningerne fra Boligkommissionerne af
1916 og 1918 har ligeledes givet mig mange for Arbejdet meget
nyttige Oplysninger.
Men det, som jeg særlig ønskede at give, var en Redegørelse
for det Sammenspil af forskellige Bevægelser i Tiden, der ligger
til Grund for Andelsboligtankens Opstaaen og Udvikling her i

Landet, og en Skildring af de Kræfter, der ved deres Samvirken
paa det givne Tidspunkt gav denne Tanke Liv og skabte Arbejdernes
Andels-Boligforening som et Udtryk for denne Tanke. Og herom
gav de skrevne og trykte Kilder kun saare nødtørftige og ganske
utilstrækkelige Oplysninger.
Under disse Omstændigheder var det et Held, at alle de mang
lende Oplysninger kunde skaffes ad mundtlig Vej ved Meddelelser
fra nulevende, navnlig fra den Mand, der straks ved Foreningens

Oprettelse blev dens Formand og endnu beklæder dette Tillidshverv,
fordi han fremfor nogen anden har sat hele sin Kraft ind paa at
føre denne Tanke ud i Livet og drive Foreningen frem til det, den
nu er blevet. Denne Mand var Folketingsmand J. Chr. Jensen. Med
stor Taalmodighed gav han mig i en Række ofte langvarige Møder
en Oversigt over hele Foreningens Start og Udvikling, og paa Grund
lag af hans indgaaende Meddelelser i Forbindelse med og under
Jævnførelse af Foreningens Protokoller og andre Arkivalier samt de
øvrige ovenfor nævnte Kilder er denne Beretning bleven til. Hvis
det er lykkedes mig at naa det Maal, som jeg ved Overtagelsen
af dette Hverv har sat mig: at give en udtømmende, rent saglig
og korrekt Fremstilling af Foreningens Tilblivelse og Vækst paa
Baggrund af dette Omraades sociale og økonomiske Strømninger
i det forløbne Tiaar, skyldes det i første Række det intime Sam
arbejde med ham. Jeg bringer ham herfor min varmeste Tak.
For Afsnittene om Brugsforeningsbevægelsen og Brugsforeningen
„Godthaab“ skylder jeg Formanden for De samvirkende Brugs
foreninger i Danmark J. M. Johansen Tak.
De statistiske Tabeller og Tegninger og de tilhørende Oplysninger
er udarbejdede af Sekretær i Statistisk Departement, Cand. polit.
Svend Nielsen.
Billedstoffet er udarbejdet af Hoffotograf Elfelt.

Værket er udført i Dansk Andels Trykkeri.
København i Marts 1922.

E. Marquard
Cand. mag.
Underarkivar i Rigsarkivet.

Boligoverflod og Bolignød.
T af de Omraader, der i den sidste Menneskealder
har været underkastet de stærkeste Svingninger og
har naaet de mest yderliggaaende Punkter, er
Byggeforholdene, Boligspørgsmaalet. De fleste nu
levende vil kunne huske den Tid, da der fandtes en Overflod af
ledige Lejligheder i København, da der ikke blot ikke var nogen
Vanskelighed ved at faa en anden Lejlighed, men da man kunde
faa istandsat og indrettet sin Lejlighed, som man vilde, da man
kunde flytte ind i en tom Lejlighed flere Maaneder før Flytte
dag uden at betale for den Tid, og da man altid kunde være
vis paa fra Dag til anden at kunne skaffe sig en Bolig, hvis
man af en eller anden Grund ønskede at opgive den, man havde.
Man havde ikke faa Eksempler paa, at Folk flyttede f. Eks.
hvert andet Aar, fordi de hellere vilde ind i en ny istandsat
Lejlighed end have Ulejligheden af og Roderiet med Istand
sættelsen af den, de beboede. Og hvor mange Gange er Lejere,
der var kommet i Baghaanden med Huslejen, ikke ganske stille
om Natten flyttet hen i en anden Lejlighed, som de trods Re
stancen til deres daværende Husvært let kunde faa hos en anden
Husejer.
Hvem husker ikke, at der fandtes Husværter, der hængte
Gardiner op i de tomme Lejligheder, for at ikke det store Antal
tomme Vinduer skulde afskrække mulige Lejlighedssøgende fra
at henvende sig i Ejendommen.
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Og hvem husker ikke de ustandselige Krak paa Boligbygge
riets Omraade, hvor den ene Bygningsentreprenør efter den
anden »røg af Pinden«, hvor »Bygherren« ofte netop af den
Grund var Straamand, der kun holdt Pladsen, til Bygningen
omtrent var færdig o.s.v. o.s.v.
Det var usunde Forhold, meget usunde Forhold. Men for
Lejerne var de forsaavidt gode, som der ikke fandtes noget
Boligspørgsmaal for dem.
Selvfølgelig kom der en Reaktion, og naturligvis, fristes man
til at sige, blev den voldsom. Antallet af ledige Lejligheder i
København havde i 1887 været 3838, det steg i de følgende
Aar stadigt og jævnt stærkt og naaede i 1906 Kulminations
punktet med 9327 ledige Lejligheder. Let var det at faa Byggelaan, Pengene strømmede til ved saadanne Lejligheder. Der gik
dengang en Fortælling rundt blandt Folk om, hvorledes en
Forretningsmand, der vilde bygge sin gamle Ejendom om, havde
faaet saa stort et Laan, at han ikke blot kunde betale hele Op
førelsen af Bygningen af det, men endog havde Penge nok
tilbage af Laanet til at betale Rentet og Afdrag paa Byggelaanet det første Aar efter Bygningens Fuldendelse. Muligvis
er Fortællingen ikke sand, men dengang lød den ialt Fald saa
sandsynlig, at den blev troet.
Men med Aaret 1906 begyndte Reaktionen: Antallet af ledige
Lejligheder begyndte at falde. Bankerne begyndte at holde igen
paa Byggelaanene, og ganske vist mærkedes der ikke nogen
stor Forandring lige straks, men Omslaget blev voldsomt to
Aar efter, da Bankkrisen indtraadte i 1908; da lammedes Bygge
virksomheden fuldstændigt. Havde det før været let at faa
Laan til Opførelse af Nybygninger, saa blev det saa meget
sværere nu. Byggevirksomheden standsede helt eller næsten helt,
og da Befolkningstallet i Hovedstaden stadig tiltog, saa fyldtes
efterhaanden.de tomme Lejligheder, og Boligmangelen viste
sig som et truende Spøgelse i Horisonten. Medens Procenttallet
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af ledige Lejligheder i København i 1907 var 7,3, faldt det
allerede i 1908 til 6,3, i 1909 til 5,8, i 1910 til 3,9, i 1911 til
2,5 og i de følgende Aar til lidt over 1 Procent, til det i 1916
var 0,3, d. v. s. Antallet af ledige Lejligheder var til Oktober
Flyttedag d. A. gaaet ned til 50.
Og dermed forandredes Forholdene fuldstændigt ogsaa for
Lejerne. Lejlighedsknapheden mærkedes i Begyndelsen mest
ved de Krav, som Husværterne begyndte at stille. Folk med
mange Børn var næsten afskaarne fra at faa Lejlighed. Man
vil mindes den bekendte Vittighed om den lejlighedssøgende
Mand, der sendte sin Kone og deres fem Børn ud paa Kirkegaarden, for at han overfor den fremtidige Husvært med Sand
hed kunde bevidne, at han »havde Kone og fem Børn paa Kirkegaarden«. Der var Huse, hvor der hverken maatte holdes Hund,
Klaver eller Børn, og nygifte Ægtepar har endog maattet for
pligte sig til, hvis de fik Børn, da at flytte. Samtidigt begyndte
Huslejen at stige, og den Bolignød, mod hvilken de socialdemo
kratiske Borgerrepræsentanter havde advaret atter og atter
allerede paa en Tid, hvor Bestanden af ledige Lejligheder endnu
var forholdsvis stor, den blev nu til frygtelig Alvor.
Men Forholdene skulde blive endnu meget værre: Verdens
krigen skabte, for en Del som Følge af Tilstrømningen af Ud
lændinge, yderligere Vanskeligheder; thi til de andre Hindringer
for Boligbyggeriet kom i dens Følge Mangelen paa Materiale
af alle Slags. Og denne Mangel holdt sig ogsaa i de følgende
Aar. Denne Knaphed paa Materiale betød en Stigning af Bygge
omkostningerne (fra September 1913 til Oktober 1916 med 62
Procent), hvilket var ensbetydende med en Forringelse af Byg
gevirksomheden, Overbefolkning af Lejlighederne og Forøgelse
af Antallet af Husvilde, hvis Antal fra 334 Familier i 1916 i
København og paa Frederiksberg steg til 2000 i Efteraaret
1921!
_
- t
Havde Forholdene paa Boligforholdenes Omraade i 1906 væ-
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ret usunde, saa var de det til Gavns nu — om end til den mod
satte Side, og nu ramte det haardest de daarligst stillede Befolk
ningslag, dem, der havde mindst Modstandskraft.
Mange er de Veje, ad hvilke man forsøgte at komme Ondet
til Livs, med mere eller mindre Held. En af de Veje, der blev
betraadt, var Kooperationens Vej, Dannelsen af Andelsbolig
foreninger ; og det er den, vi her skal komme nærmere ind paa.
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Formand.

Regnskabschef.

Andelsboligbevægelsen i Udlandet.
EN Boligmangel og Bolignød, der har ramt Dan
mark, er ikke noget særligt dansk Fænomen; den
er et internationalt Fænomen, der dukkede op i de
fleste evropæiske Stater omtrent i de samme Aar
som i Danmark og gav sig de samme Udslag der som her. I
Kristiania blev Boligkrisen saaledes fremtrædende i 1911, og
man forsøgte da at afhjælpe den ved at yde Kommunegaranti
for Byggelaan op til 85—90 Procent. I Sverrig fremsatte man
Tanken om Oprettelsen af et Lotteri til en Sum af 5 Miil. Kr.,
hvis Gevinster skulde være betryggende Besiddelse af en Lej
lighed i den »bostadsforening«, der skulde forvalte de indkomne
Penge.
Forbilledet for den Andelsboligbevægelse, der her er Tale
om, maa dog snarest søges i Tyskland; det var i hvert Fald
fra Forholdene der, at den danske Bevægelse fik sit Udgangs
punkt, og da nærmest fra Berlin.
I Tyskland gav Loven af 1. Maj 1889 om »Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaften« (Erhvervs- og Andelsproduk
tionsforeninger) Anledning til Oprettelsen af Andelsboligselska
ber, og Bevægelsen støttedes stærkt ved de Kapitaler, der i
Henhold til en anden Lov, Loven af 22. Juni 1889 om Invalidi
tets- og Aldersforsikring, kunde ydes til Boligbyggeriet (Wohnungszwecke). Paa Grundlag af disse to Love oprettedes der en
14
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Række Byggeselskaber i Berlin, af hvilke nogle her kort skal
nævnes.
»Berliner Spar- und Bauverein« (Berlins Spare- og Bygge
forening) oprettedes i 1892 og havde hurtig Fremgang, saaledes at den i 1911 havde 5500 Medlemmer, af hvilke 1250 boede
i de Boliger, som Foreningen i Mellemtiden havde opført: 250
Boliger var da under Opførelse. Medlemsbidraget (30 Pfg. om
Ugen) opsamledes, til vedkommende Medlem havde ydet i alt
300 Mark, der forrentedes med 4 Procent og tilbagebetaltes
ved hans Udtræden. Desuden modtog Foreningen kontante Ind
skud paa almindelige Sparekassevilkaar. Medlemmerne fik da
Ret til at leje en Lejlighed, som de kunde beholde paa Livstid
og som i Tilfælde af Dødsfald kunde gaa over paa den eventuelle
Enke eller Børnene. For at forhindre Spekulation med Lejlig
hederne gik man altsaa her den Vej at lade Boligerne være
Foreningens Eje (af samme Grund var ogsaa Fremleje og
Udlejning til Logerende og »Schlafgånger« (Logerende, der
kun sover der) forbudt).
I endnu mere udpræget Grad var den høje Leje og Bolig
nøden Grund til, at man i Aaret 1900 oprettede en anden Bolig
forening, »Beamten-Wohnungs-Verein zu Berlin« (Tjeneste
mands-Boligforeningen i Berlin), der begyndte med 270 Med
lemmer, men som i 1910 havde naaet et Medlemsantal af 10,000.
Foreningen, der som Medlemmer optog Tjenestemænd af Un
der- og Mellemklassen, fik Støtte af Staten ved Prioritetslaan,
nemlig af Preussen 8,51 Mili. Mark og af det tyske Rige 3,78
Miil. Mark. For at blive optaget som Medlem skulde man tegne
mindst én Andel paa 300 Mark. Men man kunde tegne flere
Andele, hvilket ganske vist kan være til økonomisk Støtte for
Foreningen, men i Virkeligheden ikke er til Gavn for den, idet
de enkelte Medlemmer derved bliver Parthavere i hele Fore
tagendet, men ikke Medejere af hver sin Lejlighed. Det samme
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var Tilfældet med en Forening som »Rixdorfer Baugenossen
schaft Ideal« (Andelsbyggeselskabet Ideal i Rixdorf), hvor An
delene var paa 200 Mark hver, men hvor hvert Medlem ligeledes
kunde tegne en Række Andele.
Disse Sammenslutninger var imidlertid Led i den Bevægelse,
der gav Stødet til Bevægelsens Overførelse til Danmark, spe
cielt til København.
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Arbejdernes Boligforening.
EN i det foregaaende omhandlede Bevægelse var
ikke undgaaet Opmærksomheden herhjemme.
Blandt andet var den bleven nøjere studeret af
Arkitekt V. A. Thalbitzer, og denne fik saa den
Tanke at omplante den paa dansk Grund. Efter sin Hjemkomst
fra Tyskland henvendte han sig til en Række Personer og Insti
tutioner, uden dog at kunne skabe Interesse for Sagen hos disse.
Ogsaa rent praktisk forsøgte han at udføre sin Idé, idet han
søgte Medlemmer til et saadant kooperativt Foretagende, som
skulde ligge ved Borups Allé, men Tanken fandt heller ikke i
disse Kredse tilstrækkelig Forstaaelse og maatte opgives. En
Del af de tegnede Medlemmer vedblev dog at nære Interesse for
Andelsbyggeriet, og disse traadte senere ind i Arbejdernes
Andels-Boligforening og blev her optaget i Afdeling 1 paa Nyelandsvej.
Men et Sted syntes Arkitekt Thalbitzer dog at skulle have
Held med sig, nemlig da han henvendte sig til Formanden for
de samvirkende Brugsforeninger i Danmark J. M. Johansen og
forespurgte denne, om man ikke ad Kooperationens Vej kunde
bygge en saadan Bevægelse op herhjemme. Johansen var ikke
uinteresseret; thi Brugsforeningen, for hvilken han var For
mand, kæmpede netop dengang med Vanskeligheden ved at
skaffe sig Butiksplads. Han erklærede dog, at han ikke selv
havde nogen Betingelse for at føre denne Bevægelse frem, Sa18
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gen, mente han, maatte nærmest føres frem af Byggefagene, og
disse vilde han gærne søge at interessere for Spørgsmaalet.
I sin Egenskab af Formand for de samvirkende Brugsfore
ninger indbød Johansen saa dé otte Byggefag til et Møde i Tøm
merkroen den 12. Oktober 1911 om Betimeligheden af at oprette
en Forening til Afhjælpning af Bolignøden. Alle Byggefagene
sendte Repræsentanter til Mødet, og paa dette forelagde saa
Arkitekten Planer og Tegninger til et saadant Byggeforeta
gende, det ovenfor omtalte, der var tænkt opført ved Borups
Allé.
Forslaget medførte en indgaaende Drøftelse. Mange, maaske

de fleste i Forsamlingen, var imod Tanken, fordi de var af den
Opfattelse, at Boligbyggeriet var et Spørgsmaal, som ikke
kunde løses gennem Kooperation, da det vilde blive umuligt at
skaffe de store Summer, som til enhver Tid skulde staa til Raadighed, og da man ikke mente, at Arbejderne saa sig i Stand
til at løse alle de indviklede Spørgsmaal, som er forbundne med
Boligbyggeriet.
En mindre Del af Mødets Deltagere blev imidlertid interes
seret for Sagen og udtalte sig for Tanken; selv om disse er
kendte, at der til Løsningen af dette store Spørgsmaal krævedes
baade store Midler og Forstaaelse, saa mente man fra disse
Deltageres Side dog, at man skulde forsøge at løse Spørgsmaalet
og søge at komme over Vanskelighederne ved at slutte sig sam
men i en Organisation.
Mødet endte med, at der nedsattes et Udvalg paa 16 Medlem
mer, der konstituerede sig samme Aften med Formanden for
Bygningssnedkernes Fagforening J. Chr. Jensen som Formand.
Man enedes endvidere om, at Arkitekt Thalbitzer skulde til
træde Udvalget, ikke som Medlem, men som teknisk Vejleder
og som saadan skulde deltage i Møderne.
Allerede faa Dage efter afholdtes det første Møde af det ned
satte Udvalg paa Bygningssnedkernes Fagforenings Kontor i
St. Hansgade, hvor ogsaa alle de følgende Udvalgsmøder blev
afholdt, og da man var klar over, at det vilde falde for tungt at
arbejde med saa stort et Udvalg, nedsatte man et Underudvalg,
der bl. a. kom til at bestaa af Formanden for Bygningssnedkeines Fagforening J. Chr. Jensen, Formanden for Murersvendenes
Fagforening M. P. Nielsen og Formanden for de samvirkende
Brugsforeninger J. M. Johansen.
Dette Udvalg konstituerede sig med J. Chr. Jensen som
Formand.
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Arbejdsløsheden i Byggefagene under
Byggekrisen.
Tider, i hvilke Boligbyggeriet blomstrer, saaledes som
i den Periode, der sluttede med Aaret 1906, vil der
ganske naturligt blive en Tilstrømning til de bedst
beskæftigede og bedst lønnede Fag. Dette var ogsaa
Tilfældet i den her omtalte Periode, da Antallet af faguddan
nede Arbejdere i Byggefagene var stadigt voksende. Saa længe
Byggeriet vedligeholdes, finder den overvejende Del af Arbej
derne Beskæftigelse, og Arbejdsløsheden bliver da kun ringe.
Men indtræder Omslaget, bliver Arbejdsløsheden saa meget
større og tungere. Der vil selvfølgelig, navnlig hvis Arbejdsløs
heden vedvarer, være en Tendens blandt Fagets Udøvere til at
søge bort fra Faget over i noget andet, men dels er der en na
turlig og berettiget Ulyst blandt de faguddannede Arbejdere
til at opgive det Erhverv, i hvilket de har faaet deres Uddan
nelse, dels vil det være vanskeligt for dem at komme ind i anden
Beskæftigelse, da Arbejdsløsheden jo kun undtagelsesvis er be
grænset til et eller til nogle faa Fag, men næsten altid, i alt
Fald i Krisetider, rammer større Kredse. Udvandring til Ud
landet kan heller ikke virke afledende, da Kriserne, navnlig i
mindre Lande, som oftest for en væsentlig Del skyldes Forhol
dene paa Verdensmarkedet, altsaa ogsaa rammer de større
Lande paa lignende Maade ved Arbejdsløshed o. s. v.; desuden
vil en Arbejder af én Nationalitet altid have større Vanskelig21

hed ved at faa Beskæftigelse i et andet Land, hvor han mere
vil blive følt som Konkurrent; ikke mindst gjaldt dette for det
her omhandlede Tidsrum, da den internationale Arbejderbevæ
gelse endnu ikke havde skabt den Gensidighed, der senere kom
til at præge Forholdet mellem de forskellige Landes Fagsam
menslutninger.
Bygningssnedkernes Fagforening i København havde i Aa
rene omkring 1906—08 et Medlemsantal af 16—1800. Da nu
Bankkrisen og det store Krak i Byggeindustrien var indtraadt
i 1908, ramtes ogsaa Bygningssnedkernes Fagforening tillige
med de øvrige Byggefag af en meget omfattende Arbejdsløshed,
idet ikke mindre end ca. 75 pCt. af dens Medlemmer blev ar
bejdsløse, og denne Arbejdsløshed holdt sig op igennem Aarene
1909, 1910 og 1911 til Trods for, at Fagets Medlemsantal i dette
Tidsrum gik endog ret stærkt tilbage, nemlig fra de ovennævnte
16—1800 Medlemmer til ca. 1200.
En af dem, der paa nærmeste Hold til Stadighed var Vidne
til denne Arbejdsløshed med dens sørgelige Følger, var Forman
den for Bygningssnedkernes Fagforening J. Chr. Jensen. Det
var da naturligt, at han sammen med Formændene for de øvrige
Byggefag søgte at finde Midler til at afhjælpe Nøden ved at
faa Byggeriet i Gang. Bl. a. skete der fra et Udvalg i Bygge
fagene en Henvendelse til de store Banker om at genoptage
Byggeriet. Men allevegne fik man det Svar, at naar det atter
kunde betale sig at bygge, skulde Bankerne nok sørge for, at
Byggeriet kom i Gang igen, men saa længe der henstod et saa
stort Antal ledige Lejligheder, som der dengang gjorde, var der
ikke nogen Grund dertil.
Under en Samtale med en senere afdød Direktør for en af
de største københavnske Banker slog man fra Udvalgets Side
paa, at hvis Bankerne ikke vilde gribe ind, kunde det føre til,
at Byggearbejderne selv tog Byggeriet i deres Haand. Han sva
rede hertil, at det kunde man naturligvis godt, men man vilde
22
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sikkert ikke komme langt i sine Overvejelser, før man vilde
blive klar over, at man ikke magtede denne Opgave.
Altsaa overalt lukkede Døre, og samtidigt en stadig stigende
Arbejdsløshed og Nød.
Saaledes laa Forholdene, da J. M. Johansen indkaldte Bygge
fagene til Mødet i Tømmerkroen den 12. Oktober 1911, i hvilket
ogsaa Formanden for Bygningssnedkernes Fagforening J. Chr.
Jensen deltog. Og blandt dem, der fik Interesse for Tanken om
Kooperationens Anvendelse paa Boligbyggeriet, var han en af
de mest interesserede, maaske den ivrigste, fordi han i denne
Tanke saa Muligheden for at finde et Vaaben i Kampen mod
Arbejdsløsheden ved atter at faa Boligbyggeriet i Gang. Ud fra
denne Tankegang sluttede han sig til den fremsatte Plan og
valgtes, som tidligere sagt, til Formand for det 16 Mands Ud
valg, der nedsattes af Byggefagene til Tankens Overvejelse, og
dernæst til Formand for Underudvalget.
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Foreningens Stiftelse.
ER afholdtes nu i den følgende Tid, Slutningen af
1911 og den første Del af 1912, en lang Række
Møder, paa hvilke man overvejede Tanken om Op
rettelse af en Byggeforening fra alle Synspunkter.
En Ting var man hurtig klar over, at skulde Bevægelsen Kunne
føres ud i Virkeligheden, maatte den bygges paa et bredere
Grundlag, og man enedes da om, at i den fremtidige Forening'
skulde enhver hæderlig Mand og Kvinde, der var fyldt 18 Aar,
kunne blive Medlem, og Opgaven maatte blive fortrinsvis at
bygge Boliger for Arbejderklassen og den med den i økonomisk
Henseende ligestillede Del af Befolkningen.
Man traf Forberedelser til Foreningens Oprettelse, udarbej
dede et Udkast til Love og enedes endelig om ved de Organisa
tioner, der havde været repræsenteret paa Mødet i Tømmer
kroen, at indkalde til et Møde, paa hvilket det var Meningen, at
Foreningen skulde stiftes.
I Henhold til Indkaldelsen til det omtalte Møde samledes der
saa den 12. Marts 1912 en ikke altfor talrig Forsamling paa
Bygningssnedkernes Fagforenings Kontor i St. Hansgade Nr.
19. Her havde Udvalget og Underudvalget holdt deres Møder,
og her fremlagde nu ogsaa Formanden Resultatet af Udvalgets
Arbejde og stillede dernæst paa Udvalgets Vegne Forslag om,
at man skulde stifte en Forening, som man foreslog skulde hedde
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Arbejdernes Boligforening
og fremlagde samtidigt det af Underudvalget udarbejdede Ud
kast til Love for en saadan Forening. Af de Tilstedeværende
meldte 19 sig som Medstiftere, og dermed var Foreningen blevet
til Virkelighed.
Det vedtoges straks at afholde Foreningens første General
forsamling, og paa denne valgtes følgende foreløbige Bestyrelse:
J. C hr. Jensen, Formand for Bygningssnedkernes Fagfore
ning ,
M. P. Nielsen, Formand for Murersvendenes Fagforening,
J. M. Johansen, Formand for de samvirkende Brugsforenin
ger,
N. P. Willumsen, Tømrer,
V. Mulv ad, Blikkenslager.
Til Kasserer for Foreningen valgtes Snedker Imanuel Olsen.
Det overlodes til Bestyrelsen selv at vælge sin Formand.
Desuden bemyndigede man Bestyrelsen til at handle i Fore
ningens Navn og at fremme den Opgave, som Foreningen havde
sat sig.
Fremdeles drøftede man det af Udvalget forelagte Udkast til
Love for Foreningen indgaaende, Paragraf for Paragraf. Der
vedtoges nogle Ændringer, hvorefter hele Udkastet enstemmigt
vedtoges.
Bestyrelsen konstituerede sig med J. Chr. Jensen som For
mand, M. P. Nielsen som Næstformand og J. M. Johansen som
Sekretær.
Endelig vedtog man, at Bestyrelsen, saa snart Medlemsantal
let oversteg 200, men senest 3 Maaneder efter denne General
forsamling, skulde indvarsle til en ny Generalforsamling.
Dermed endte denne i Foreningens Historie saa mindeværdige
Dag.
I den følgende Tid holdtes der saa en Række Møder for at
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drøfte Foreningens Formaal og Principper, og man fastslog
saa som Grundlag for Foreningen følgende Princip:
Opførelse af solide og gode Boliger til den billigst mulige
Pris, hvor al Spekulation er udelukket derved, at hvert Medlem
kun kan faa den Lejlighed, han selv bebor, som ikke kan af
hændes til Trediemand, men kun til Foreningen, ifald Vedkom
mende enten ved Bortrejse eller Død eller paa anden Maade
ikke ser sig i Stand til fremdeles at bebo Lejligheden.
Indskuddet i Foreningen blev sat til 2 Kr., hvorefter ethvert
Medlem skulde tegne en obligatorisk Andel paa 40 Kr. til Fore
ningens Administrations- og Reservefond og yderligere indskyde
en Boligandel, hvis Størrelse i hvert enkelt Tilfælde skulde
fastsættes i Forhold til Lejlighedens Størrelse og Udstyrelse.
Boligandelen saavel som den obligatoriske Andel skulde forren
tes med 4 pCt. aarlig, og Boligandelene skulde tillige have fast
Prioritet i den paagældende Ejendom.
Disse Love blev derefter forelagt Generalforsamlingen og
blev i Princippet vedtaget som af Lovudvalget foreslaaet.
Efter Lovenes Vedtagelse stillede Formanden og den øvrige
Bestyrelse i Overensstemmelse med den forrige Generalforsam
lings Beslutning deres Mandater til Raadighed, og Generalfor
samlingen valgte da paany de samme Tillidsmænd.
Generalforsamlingen opfordrede endvidere den nyvalgte Be
styrelse til at begynde sit Arbejde ved Dannelsen af den første
Afdeling.
Vi har med Beretningen herom i nogen Grad foregrebet Be
givenhedernes Gang. Vi vender nu tilbage til Tiden ved den
første Generalforsamling.

28

Agitation.
ER hengik efter den første Generalforsamling knapt
en halv Snes Dage, inden der atter skete noget i
Foreningen. Alle Bestyrelsesmedlemmerne havde
jo deres daglige Virksomhed, der ikke kunde for
sømmes, og ventelig har de enkelte Bestyrelsesmedlemmer ogsaa villet orientere sig noget, inden de begyndte det egentlige
Arbejde. Men den 25. Marts traadte Bestyrelsen saa sammen
til sit første egentlige Møde, og i dette konstituerede man sig
da med J. Chr. Jensen som Formand. Til Næstformand valgtes
M. P. Nielsen og til Sekretær J. M. Johansen. Til Mødet havde
man indbudt Arkitekt Thalbitzer og Kasserer Im. Olsen.
Formanden gav en Oversigt over forskellige Ting, der ved
rørte Foreningens Fremtid, og man anmodede Arkitekt Thal
bitzer om at indhente supplerende Oplysninger i Tyskland ved
rørende nogle Detailspørgsmaal, bl. a. om Spørgsmaalet om,
hvorledes en Boligforening i Hamburg, med hvilken han havde
Forbindelse, havde indrettet sine Bøger. Man vedtog at anskaffe
3000 Eksemplarer af Lovene, en Hoved- og Kassebog, en Med
lemsprotokol og en Forhandlingsprotokol.
Alt dette var dog mindre væsentlige Ting. Det vigtigste
Spørgsmaal, der skulde behandles, var Punkt 4 paa Dagsorde
nen: Agitation.
Hvad man i saa Henseende hidtil havde gjort, var jo i Vir
keligheden ret beskedent, og man var klar over, at hvis Tanken
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om en Boligforening skulde vinde Fodfæste i Arbejderklassen,
maatte der gøres et omfattende Arbejde derfor. Der var to
Retninger, i hvilke Fremstødet maatte føres, hvis det skulde
lykkes at skabe Interesse for Sagen hos Arbejderne: Dels maatte
Pressen vindes for den, og dels maatte Arbejderklassens ledende
Organisationer give Tanken deres Tilslutning. Ti det var Ar
bejderklassen, man vilde virke for, og hvis Tarv man vilde
fremme. Det var Arbejderne, der først og fremmest led under
og altid vilde komme til at lide under de vanskelige Boligfor
hold. De følte det stærkest, naar Huslejen som Følge af Bolig
knaphed blev skruet i Vejret; dem var det, Husværterne stillede
sig mest afvisende og tit inhumant overfor, navnlig naar Børne
flokken var stor; og dem var det paa den anden Side, der vilde
blive de første Ofre for den sig nærmende ubarmhjertige Bolig
nød. Og Arbejderne var paa den anden Side dem, der skulde
bære denne Sag, men det var ogsaa dem, der til en vis Grad
var vanskeligst at faa i Tale, hvor det drejede sig om Tilveje
bringelse af kontante Pengebeløb; af deres smaa Midler kunde
der ikke let afses de Beløb, der skulde danne Grundlaget for
Foreningens Virksomhed, og man kunde ikke vente, at de skulde
være synderlig tilbøjelige til at ofre noget for Sagen, hvis ikke
man fik aabnet deres Øjne for de Goder, som det var Forenin
gens Maal at skabe netop for dem.
Vejen til Pressen — og her kunde der jo til at begynde
næppe være Tale om andre Blade end Arbejderklassens Organ,
»Socialdemokraten« — var baade forholdsvis let og vanskelig.
Let, fordi man nok kunde faa noget offentliggjort om Sagen
uden videre Besvær, men vanskelig, fordi en stadig fortsat
Agitation i Bladet kun kunde ventes, naar man kunde interessere
Arbejdernes Organisationer for Spørgsmaalet. Men vilde disse
tage sig af Sagen, vilde Agitationen i Pressen blive en ganske
naturlig Følge og komme næsten af sig selv.
Dette var det væsentligste Resultat af Bestyrelsesmødet.
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Repræsentantskabet.

Formanden indbragte i den paafølgende Tid Sagen i Fælles
organisationens Forretningsudvalg og Bestyrelse, men mødte
ikke megen Begejstring for Sagen her. Dette var jo i og for sig
ikke underligt; hele Problemet var jo nyt og ukendt for Arbej
derne, og der skulde et baade ihærdigt og udholdende Arbejde
til fra Formandens Side for at faa slaaet Bresche i den Mur
af Kølighed, der mødte hans Forslag. Endnu i Begyndelsen af
Maj Maaned var man ikke naaet synderlig videre. Den 7. Maj
sammenkaldte han Bestyrelsen til et Møde, paa hvilket han af
lagde Beretning, ved hvilken Lejlighed han, som det oplyses i
Forhandlingsprotokollen, »beklagede, at der tildels havde været
Stilstand, men dog mente han at skylde Bestyrelsen en Sammen
komst for at meddele, at Fællesorganisationen havde nedsat
et Udvalg til at drøfte og undersøge Betimeligheden af Bolig
foreningens Opgave. Der var ikke særlig Begejstring for Tanken
i Udvalget; men han vilde dog antage, at Fællesorganisationen
alligevel tog det paa Dagsordenen, og maaske Repræsentan
terne for de forskellige Fag saa noget mere velvilligt paa Tin
gene.«
Endnu et andet Punkt maatte Formanden i dette Møde gaa
nærmere ind paa. Man kan ligesaa lidt føre Krig uden Penge
som skabe en Boligforening uden Penge. Og Penge havde man
ingen af. Der maatte, som Formanden fremhævede, snarest
skaffes Driftskapital til forskellige nødvendige Udgifter. For
manden lovede at tilskrive Byggefagene om et midlertidigt
Laan.
Hvor smaa og vanskelige Forholdene forøvrigt var, ses bedst
af, at Arbejdernes Boligforening til Dækning af sine beskedne
Udgifter til de første Tryksager (Lovene o. lign.) fik en Laan
af Bygningssnedkernes Fagforening paa — 40 Kr.! Dette Beløb
skulde saa indgaa som Boligandel i Boligforeningen.
Der afholdtes nu en Række Møder mellem det omtalte Udvalg
og Formanden for Arbejdernes Boligforening, men Sagen stod
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i Virkeligheden stadig i Stampe. Først den 2. Oktober afholdtes
det næste Bestyrelsesmøde, og heller ikke paa dette kunde For
manden give virkelig nye Oplysninger. Først i den følgende
Tid lykkedes det at bryde Modstanden i Udvalget saa vidt, at
Boligsagen blev sat paa Dagsordenen for Fællesorganisationens
Møde, paa hvilket Formanden skulde gøre Rede for Bevægelsen
i al Almindelighed.
Dette skete da ogsaa, og Mødet blev det første virkelige Lys
punkt i denne for Foreningen saa trange Tid. Formanden kunde
paa det næste Bestyrelsesmøde den 9. November i sin Beretning
om Fællesorganisationens Møde give den glædelige Meddelelse,
at det paa Fællesmødet, der bestod af ca. 1200 Bestyrelsesmed
lemmer for faglige Organisationer, var lykkedes at skabe en
Stemning, der i høj Grad var for at fremme Sagen. Man havde
paa Mødet enstemmigt vedtaget en Resolution, der under Hen
visning til en paa den skandinaviske Arbejderkongres i Stock
holm vedtaget Udtalelse om Tilslutning til den kooperative Be
vægelse i al Almindelighed udtalte Tillid til Sagen og en Op
fordring om, at Kooperationen ogsaa maatte komme til at om
fatte Boligbevægelsen.
Nu var Isen brudt. Nu var der skabt Interesse om Sagen,
og nu fik ogsaa Pressen Øje paa den.
Mødet og Resolutionen meddeltes nemlig den følgende Dag i
»Socialdemokraten«, og dermed var altsaa Agitationen indledet
ogsaa i Pressen. Det var ganske vist under forholdsvis beskedne
Former, denne »Agitation« begyndte — navnlig naar man tæn
ker paa det Omfang, i hvilken Pressen senere skulde komme til
at beskæftige sig med »Arbejdernes Andels-Boligforening« —
men det var dog et Skridt fremad i den rigtige Retning.
Endnu en tredje Vej søgte man at benytte til Agitation; da
den maaske nok har gjort nogen Nytte, bør den ogsaa nævnes
her. Paa Bestyrelsesmødet havde Formanden fremlagt et Ud
kast til en Skrivelse, der gav en Oversigt over, »hvorledes Sty-
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reisen tænkte sig Realisationen af Tanken om Paabegyndelsen
af en Boligproduktion«. Det vedtoges at lade den trykke i saa
mange Eksemplarer, at den kunde omdeles til alle Fagforenin
ger, Brugsforeninger, Vælgerforeninger og Sygekasser for saaledes at vække Interesse hos disse for Sagen.
Da Skrivelsen giver en klar Forestilling om Bestyrelsens
Standpunkt og dens Maal, genoptrykkes den her:

Arbejdernes Boligforenings Program.
ET Formaal, som Foreningen har sat sig, nemlig at
skabe gode, sunde Boligforhold for den store, ube
midlede Klasse, kan kun naaes ved en gennemgri
bende Reform i de Forhold, der hidtil har betinget
saavel Boligproduktion, som de Vilkaar, hvorunder Befolknin
gen hidtil har faaet tilfredssillet sit Boligbehov.
Alene det, at Boligproduktionen er i Hænderne paa dem, der
direkte er interesserede i Boligfordyrelsen og saaledes til egen
Fordel kunne hemme vor største Industri, Byggeindustrien,
viser tilstrækkelig tydeligt, hvor abnormt hele dette Forhold
har udviklet sig, og de sidste Aar har da ogsaa med tilstrække
lig Klarhed vist, hvorledes denne kunstigt opretholdte Stilling
er medvirkende til at ødelægge Byens sunde og naturlige Ud
vikling.
Den Udbytning af den arbejdende Klasse, hvorved Samfun
det som Helhed brandskattes til Fordel for en enkelt Klasses
Spekulationslyster, maa og kan enhver tænkende Arbejder
modvirke ved at støtte Boligreform-Bevægelsen, hvis Maal er
at fjerne Spekulationen fra den ubemidlede Klasses Boligfor
hold.
Formen herfor er, ved Sammenslutning, gennem Andelstan
ken, at paaføre den private Spekulation en Konkurrence, hvor
ved der i 1. Række rettes et Stød imod Huslejestigningen.
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Ved den Værdiansamling, der i Aarenes Løb opspares gennem
Forrentning og Afdrag paa Gælden, muliggøres en saadan fort
sat Byggevirksomhed, der jo, ved at Spekulationen er udelukket,
underbygges økonomisk set i stadig stigende Grad.
Ved en saadan Byggevirksomhed leder man Boligproduktio
nen og Byggeindustrien ind i normale Spor> hvorved Arbejds
løsheden modvirkes, og man modarbejder de for den ubemidlede
Klasse saa ødelæggende Kriser, der under Spekulationens Re
gimente stadig som et Kredsløb vender tilbage.
Naar ovennævnte Tilstande er tilvejebragte, idet man saaledes bliver Herre over, hvor og hvad der skal bygges, og saaledes kun bygger, naar der er Trang dertil, vil de private Ejen
domme komme ned til deres virkelige Værdi, og man kan da
sikre sig disse og derved unddrage dem Spekulationen.
Foreningen arbejder saaledes paa langt Sigt, men Tidspunktet
er jo netop saa gunstigt nu, hvor der er en uhyre Trang for
Smaalejligheder som ingensinde før, samtidig med at det pri
vate Initiativ hemmer Produktionen af Lejligheder.
Hvis Lejerne vil forstaa, at det udelukkende er dem, der giver
Ejendommene deres Værdi, forstaa, at det er deres Lejeafgift,
hvori der laanes og hvori der spekuleres, saa vil de ogsaa kunne
indse, at de kun ad denne Vej kan naa en tilfredsstillende Løs
ning af den ubemidlede Klasses Boligforhold.
Denne Sag maa imidlertid have ubetinget Tilslutning fra
alle Kredse af Københavns Arbejderbefolkning og ligestillede,
herved opnaaes det nemlig at give Bevægelsen det Præg, som
rent talmæssig set svarer til Sagens Betydning.
Man tager herved Sigte paa at faa Kommune og Stat til at
indse, at de i egen Interesse maa støtte og medvirke til en Re
form, hvorved der kan opnaas, at den vigtigste Livsfornøden
hed, som Boligen maa siges at være, unddrages Udbytning,
samtidig med at de Goder, der herved opnaaes, tilflyder Hjem
mene.
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Kommunen og Staten kan fremme disse Forhold gennem billig
Jord, Byggegrunde og ved at tilbyde den store Befolkning Ad
gang til billig Kredit, som er af stor Betydning for Sagens
Fremme.
Af disse Grunde vil det være nødvendigt at centralisere den
Bevægelse, der allerede paa forskellige Steder og under for
skellige Former alt er i Gang, bringe Ensartethed, Klarhed og
Forstaaelse af Sagens Betydning ind i denne, for at de enkelte
heri Interesserede kan komme til at indse, at man ved at danne
en Enhed paa dette Omraade langt hurtigere og lettere faar
Betydning for de Forhold, som man nødvendigvis først maa
være Herre over.
Da det er af Betydning for Foreningen, at den snarest træder
ud i Livet ved at paabegynde et Foretagende, maa man til at
begynde med, foruden den almindelige Tegning af Medlemmer,
optage Medlemmer, som foruden den almindelige obligatoriske
Andel å 40 Kr. (der enten kan indbetales paa en Gang eller
afdragsvis) raader over større eller mindre Beløb, og aabne
disse Medlemmer en Konto (Boligkonto), hvor disse Beløb i
ekstraordinære Andele å 100 Kr., kan indsamles indtil de ud
gør en nærmere angiven Størrelse, der for hvert enkelt Til
fælde vil være fornøden for at sikre sin Indehaver en Bolig.
Den Boligkontos Størrelse vil afhænge af de særlige Forhold,
som gør sig gældende paa de enkelte Steder, hvor man agter at
bygge, og kan saaledes paa Forhaand ikke angives, den vil an
tagelig variere fra 3—500 Kr., efter Lejlighedernes Art og Stør
relse, samt andre Forhold.
Det er jo indlysende, at en saadan Bolig-Reform ikke kan
gennemføres med ét Slag, navnlig ikke saaledes, at alle lige
hurtig kan faa Foreningsbolig; men naar alle efter Evne vil
støtte Sagen, saa bliver Sejren baade hurtigere og sikrere og
de øjeblikkelige Følger, i Form af en Standsning i Huslejestig
ningen, vil ikke lade vente længe paa sig.
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Men Maalet, der ikke maa tabes af Syne, maa være en Ar
bejderklasse, der sidder som Ejer af deres egne Boliger.
Dette Maal kan naaes og bør naaes.

Forretningsgangen i Arbejdernes Bolig-Forening,
Hvert enkelt Bygnings-Kompleks, stort eller lille, organiseres
ved Boligforeningens Hjælp, saaledes at Foretagendet kan gen
nemføres i Henhold til de opstillede Beregninger og Planer.
Alle Fordele, som paa forskellig Maade kan indvindes ved
Foreningens Støtte, saavel som ved Amortisation, godskrives
naturligvis det enkelte Foretagende.
Saasnart Foreningens Ledelse (Repræsentantskab) har god
kendt Beregninger og Planer samt Reflektantlisten til et eller
andet Foretagende, bekendtgøres det ved Opslag paa Forenin
gens Kontor eller paa anden Maade, navnlig for det Tilfælde
at Reflektantlisten ikke er fuldt tegnet.
Beregningen skulde være saaledes affattet, at den sammen
med Tegningen udgør et tydeligt og klart Billede af Boligens
Størrelse, Karakter, Beliggenhed, Pris m. m., samt endvidere
Andelens Størrelse.
Naar Reflektantlisten til et enkelt Foretagende er sluttet,
vælges af disse Medlemmers Række en Tillidsmand (Kasserer
til senere at modtage Lejen m. m.) og 2 Repræsentanter til
Boligforeningens Repræsentantskab. Den ene vælges af Arbej
dernes Boligforenings Repræsentantskab, den anden af Med
lemmerne, og disse 2 udgør denne Bygnings Kontroludvalg.
Forretningen fordeles efter Repræsentantskabets Beslutning.
Ved Indmeldelsen i Foreningen opgives, hvilken Lejlighed
(2—3 Værelser) man ønsker, dennes Beliggenhed, Kvarter
m. m., Pris, der kan ydes o. s. v., dette indføres i en Protokol,
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saaledes, at denne bliver et Udtryk for, hvor der er stærkest
Tilslutning til eventuelle Foretagender.

Bestyrelsen

M. P. NIELSEN

J. M. JOHANSEN

IM. OLSEN
Kasserer.
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N. P. WILLUMSEN

J. CHR. JENSEN
Formand.

UO

Konduktørmøde.

Brugsforeningsbevægelsen.
OM det allerede vil være klart af det foregaaende,
bestod der straks en ret intim Forbindelse mellem
Boligbevægelsen og Brugsforeningsbevægelsen, og
det turde derfor være paa sin Plads her at sige et
Par Ord om Brugsforeningsbevægelsen.
Brugsforeningsbevægelsen har sin Rod i England, hvorfra
den er overført paa fransk, tysk og dansk Grund. Fattige Flo
nelsvævere i Rockedale grundlagde i 1844 den første Brugsfore
ning. Den 21. December det nævnte Aar aabnedes deres første
Butik, nærmest under almindelig Spot fra Befolkningens Side.
Ligesom i England havde ogsaa i Danmark Bevægelsen fra først
af meget haarde Kaar at kæmpe med. I 1866 stiftede Pastor
Sonne i Thisted en Brugsforening for sin Menighed, de fattige
Fiskere. Men denne Spire stod i Stampe, indtil man omkring
Midten af ISSO’erne grundlagde den store Andelsbevægelse her
i Danmark, hvor den danske Bonde et Hundredaar efter Stavnsbaandets Løsning for Alvor begyndte at udnytte den økonomiske
Frihed. Bevægelsen begyndte paa Mejeridriftens Omraade, men
overførtes snart ogsaa til andre Omraader: Slagterierne, Fæl
lesindkøb af Landbrugsmaskiner, Foderstoffer m. m., og sam
tidigt oprettede man Brugsforeninger Landet over, fordi man
saa, at ligesom man kunde indkøbe og behandle Produktionen
en Gros, saaledes kunde man ogsaa paa det samme Grundlag
drive Detailforretning, fordele Varerne til Forbrugerne direkte,
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spare Mellemhandlerudgiften og udnytte Overskuddet til sine
egne Formaal.
Der skulde dog hengaa ca. 30 Aar, inden denne Tanke blev
omplantet til Byerne, men omkring Aar 1900 lykkedes det at
starte en Brugsforening i København. Den levede en kummerlig
Tilværelse i en Del Aar, men afsatte dog nye Skud, som senere
voksede op, saaledes at man i 1908 kunde tage fat paa Tanken
om at oprette Brugsforeninger omkring i alle Bydele.
Fremgangsmaaden var meget simpel: Man begyndte saa be
skedent som muligt, lejede de mindste Butikker, man kunde faa
fat paa, og begyndte væsentligst med Kolonialvarer. Naar Aaret
var omme, fordeltes saa Overskuddet blandt Medlemmerne i
Forhold til deres Køb.
Men man havde meget at kæmpe med. Handelsstanden var
meget stærk — i 1911 var hvert ottende Menneske i København
Detailhandler — og Handelsstanden lagde Bevægelsen alle de
Hindringer i Vejen, som den var i Stand til. Det var meget van
skeligt at faa Butikker, og havde man faaet en saadan, var
Værterne som Følge af det Pres, der udøvedes paa dem, meget
hyppigt utilbøjelige til at forny Lejemaalet, naar det var ud
løbet. Alligevel havde man hvert Aar et lille Overskud, men
i det Hele led Udviklingen under, at man ingen Midler havde
at begynde med. Enhver kunde blive Medlem mod at betale en
Bagatel, 50 Øre el. lign., som Indskud, og man afsatte saa af
Aarets Overskud en Andelskapital, som dog sjældent var mere
end 25 Kr. pr. Medlem, et Beløb, der slet ikke dækkede den
Udvikling, som en saadan Bevægelse burde have.
En af Grundene til, at det i alt væsentligt var Uformuende,
der sluttede sig til Bevægelsen, var den, at man krævede soli
darisk Ansvar fra Medlemmernes Side, og det bevirkede i før
ste Omgang, at de mere bemidlede Samfundslag holdt sig til
bage af Frygt for det Ansvar, man paatog sig ved at blive
Medlem.
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Men fremad gik det dog, omend meget langsomt. Man dan
nede saa senere en Samvirksomhed: De samvirkende Brugs
foreninger for København og Omegn, hvis Opgave skulde være
i første Omgang at støtte hverandre i Agitationen for Bevægel
sen, i anden Omgang i Fællesskab at skaffe sig en Fedevarefabrik, hvad den enkelte Brugsforening ikke magtede, medens
man stadig fra Medlemmernes Side mødtes af Kravet om ogsaa
at faa Fedevarer ind under Salgsomraadet. Men Sammenholdet
viste sig at være for svagt, og man maatte atter nedlægge Fæl
lesvirksomheden. Alligevel havde Samarbejdet sat sin Frugt,
og i 1916 sluttede saa 16 Brugsforeninger i København sig sam
men til et Hele. Man delte Storkøbenhavn i 8 Kredse. Medlem
merne, hvis Antal nu var steget til 7000, valgte deres Repræ
sentanter, en for hver 400, og dette Repræsentantskab traadte
efter det aarlige Valg sammen og valgte en Bestyrelse, der be
stod af en Formand og 4 Bestyrelsesmedlemmer. Til Formand
valgtes J. M. Johansen.
Sammenslutningen har nu — i 1921 — 32 Afdelinger med
95 Butikker, og Omsætningen har i det sidste Aar været 16
Miil. Kr., medens der i Udbytte til Medlemmerne sidste Aar
er udbetalt over y2 Miil. Kr. Den ejer nu 8 store Ejendomme,
en Fedevarefabrik og en Kørselsafdeling med 12 Lastautomo
biler. Af de nævnte Butikker findes ikke mindre end 39 i 12 af
Andels-Boligforeningens Komplekser, saa nøje er Samarbejdet
mellem disse to Virksomheder nu blevet. Og Aarsagen hertil er
den, at begge har det fælles Princip, at alle de Fordele, som man
ved Fællesskabet er i Stand til at opsamle, fordeles til Forbru
gerne, hvad enten de er Forbrugere af Levnedsmidler eller For
brugere af Boliger.
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Arbejdernes Boligforening
og Brugsforeningen „Godthaab“.
N af de Brugsforeninger, der var med i den i det
foregaaende omtalte Bevægelse, var Brugsforenin
gen '>Godthaab« paa Frederiksberg, som J. M. Jo
hansen var med til at stifte. 35 interesserede Bor
gere paa Frederiksberg havde besluttet at starte den, og paa det
første Møde vedtog de, at hvert Medlem ved Optagelsen skulde
betale 10 Kr. i Indskud, og at endvidere hver af disse 35 Mand
skulde skaffe endnu et Medlem. Dette lykkedes, og man raadede
saaledes over en Kapital af 700 Kr.! For disse Penge skulde
der skaffes Lokale, Inventar, Varer o.s.v. o.s.v.! Man lejede den
mindste Butik, man kunde faa fat paa — den laa paa Hjørnet
af Yrsasvej og Sindshvilevej og var ca. 30 Kvadratalen stor —
og fik begyndt. Saa tarvelig var Butikken, at Medlemmerne —
man var forvænt med Butiksudstyrelsen paa Frederiksberg —
næsten skammede sig ved at komme i den. Alligevel var Om
sætningen det første Aar 28,000 Kr. og blev næste Aar 48,000
Kr. Men man maatte have en anden Butik og fik da en, der
var tre Gange saa stor.
Vanskeligheden med Driftskapitalen var selvfølgelig en af de
betydeligste. De 700 Kr., som Medlemmerne havde skaffet, var
jo kun en ringe Begyndelse — alene et Kassekontrolapparat,
som man dog burde have haft, kostede dengang 600 Kr. — og
man forsøgte derfor at skaffe sig et Laan i Bankerne, men
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blev overalt afvist. Handelsstanden, der jo med Rette saa en
vordende, fremtidig Konkurrent i Forbrugsforeningen, havde
nedlagt en bestemt Protest mod, at Bankerne ydede Laan til
Brugsforeninger. Man har forsøgt at rejse et Laan paa 1000
Kr. ved at stille tre Kautionister, der alle sad i faste Stillinger
med Aarsindtægter paa 3500 Kr., men end ikke det lykkedes.
Og da endelig en stor Vareleverandør ydede Foreningen et Laan
paa 3000 Kr., maatte dette ydes ad Omveje; han turde ikke
lægge Navn til Laanet!
Af andre Vanskeligheder var der saadanne Ting som den
kontante Betaling af Indkøb, Tilgiftsspørgsmaalet o. lign.
Saa havde man Vanskeligheder med Bestyrerne. Selv om det
var velanbefalede Folk, saa viste det sig altid, at de alligevel
savnede de Egenskaber, der skal til at drive en Brugsforening.
Tilsidst lykkedes det dog at finde en ung Mand, der passede til
Virksomheden og forstod at faa denne Forretning til at trives,
saa at Foreningen voksede til det 2—3-dobbelte.
Men netop som alt syntes at være i god Gænge, kom der Van
skeligheder fra Husværtens Side. Lejemaalet var ved at udløbe,
og Værten var tiltrods for den meningsløst opskruede Leje gan
ske uvillig til at forny Lejemaalet.
Men netop nu, hvor Vanskelighederne syntes størst, var
Hjælpen nærmest. Arbejdernes Boligforening havde sit første
Kompleks, paa Nyelandsvej, under Opførelse, og her fik saa
endelig Brugsforeningen »Godthaab« de Lokaler, som den
trængte til for at kunne arbejde sig frem.
Men det var ganske givet, at Brugsforeningen alene ikke
kunde have gennemført sin Opgave; den vilde have været afskaaret fra hele den Udvikling, der hører ind under Butiks
handelen, hvis ikke denne Søsterbevægelse, Arbejdernes An
dels-Boligforening, havde magtet den Opgave at bygge ikke
alene Beboelseshuse til de mange boligtrængende Medlemmer,
men ogsaa i ret stor Udstrækning havde kunnet forsyne Hoved45

stadens Brugsforening med Butikker. Som ovenfor nævnt har
Brugsforeningen nu 39 Butikker i 12 af Andels-Boligforenin
gens Komplekser. Sin Udvikling skylder Brugsforeningen i høj
Grad Andels-Boligforeningen: den har haft en overordentlig
stor Betydning for dens Vækst og Trivsel, ja man kan vel nok
sige for dens Eksistens overhovedet.

Mursten indsat i Ovnen til Brænding.
Teglværket i Taastrup.
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Arbejdernes Boligforening
og Boligforeningen „Godthaab“.
AN vil erindre, at der i det foregaaende er skildret
de Vanskeligheder, med hvilke Arbejdernes Bolig
forening havde at kæmpe straks fra Begyndelsen
af. I lange Tider, Maaned efter Maaned, stod Sagen
tilsyneladende helt i Stampe. De største Anstrængelser blev sat
ind paa Sagen for at vække Interesse for Spørgsmaalet blandt
Stifternes Klassefæller; i lang Tid mødte man enten Kølighed,
Mangel paa Interesse eller ligefrem Afvisning.
Blandt de tegnede Medlemmer var der ogsaa en Kreds af
Arbejderkooperationens Folk (Brugsforeningsfolk), og blandt
disse opstod da den Tanke at gøre et Forarbejde for derved en
ten at lette Sammenslutningen med Boligforeningen eller mulig
vis, hvis denne ikke skulde vise sig livskraftig, da selv at søge
at føre Sagen videre. Man dannede derfor indenfor Brugsfore
ningen paa Frederiksberg en Byggeforening, der fik Navnet
»Godthaab«, der satte sig til Formaal at skaffe saa mange Med
lemmer, at man kunde faa opført en Ejendom, i hvilken Brugs
foreningen skulde være Medinteressent og have Lokale. Det
lykkedes blandt Brugsforeningens Medlemmer at skaffe 47
Medlemmer til denne Byggeforening. De ydede ikke blot et kon
tant Indskud, men gav desuden Tilsagn om, at hver især vilde
skaffe en Kapital, der kunde dække et Aars Husleje for den
Lejlighed, som vedkommende Medlem ønskede at sikre sig. Og-
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saa Brugsforeningen skulde yde en tilsvarende Andelskapital
for de Butikker, som den skulde have i Ejendommen.
Pengene indgik i smaa Rater, altsaa langsomt, men de blev
bragt tilveje, og der var saaledes skabt en Byggefond, der dog
kunde bruges som Grundlag for Byggevirksomheden.
Imidlertid var det lykkedes Ledelsen af Arbejdernes Bolig
forening at naa saa vidt, at man kunde tænke paa Opførelsen
af den første Bygning (det blev Afdeling 1, Komplekset paa
Nyelandsvej), og der kom derfor en Forhandling i Stand mel
lem de to Parter. Paa et Møde af de Interesserede, som afholdtes
i Falkoneralléen Nr. 96, og paa hvilket Formanden for AndelsBoligforeningen tilfældigvis var tilstede, enedes man om at
indmelde sig i Arbejdernes Boligforening og indbetale de teg
nede Beløb som Boligandele i Arbejdernes Boligforening. Disse
Medlemmer kan man betegne som Pionererne i den nystiftede
Boligforening; de dannede et godt Grundlag for Begyndelsen
til Boligforeningens første Byggeforetagende, og derfor har de
fortjent en særlig Omtale her.
Har Arbejdernes Andelsboligforening haft Betydning for
Brugsforeningen, som det ovenfor er paavist, saa har denne til
Gengæld givet Boligforeningen en solid Stab af Medlemmer,
og det gode og inderlige Samarbejde, der dengang under de
trange Kaar paabegyndtes, er bleven fortsat gennem Aarene og
bestaar den Dag i Dag, til Gavn og Glæde for begge disse nært
beslægtede Foretagender.
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Afdeling 18 under Opførelse.

Arbejdernes Boligforening og Byggefagene.
ORENINGENS økonomiske Basis var meget ringe,
da de paagældende Stiftere af Foreningen alle var
ubemidlede og i alt Fald ikke kunde yde nogen
økonomisk Indsats af større Betydning. Under disse
vanskelige Forhold traadte forøvrigt Bygningssnedkernes Fag
forening altid beredvilligt hjælpende til, dels ligefrem ved at
yde mindre Laan til Tryksager o. lign. — man vil huske det
tidligere omtalte Laan paa 40 Kr. — dels ved at overlade Fore
ningen sit Kontor med Lys og Varme uden Vederlag til Af
benyttelse til Møder o. lign.
Men alt dette forslog jo ikke, naar det drejede sig om at
skaffe Driftskapital. I Bestyrelsen fremkom derfor fra For
mandens, J. Chr. Jensens, Side den Tanke, at man skulde iværk
sætte en Agitation, særligt iblandt den Del af Arbejderne, som
man mente maatte have særlig Interesse for Bevægelsen. Man
henvendte sig derfor til Byggefagene og afholdt en Række nær
mest forberedende Møder med vedkommende Fagforeningers
Bestyrelser for at søge at vinde dem for Sagen, og sluttelig ved
tog man at sammenkalde Bestyrelserne for de otte Byggefag
til et samlet Møde paa Enghavevej, hvor man vilde gøre Rede
for Foreningens Maal. Man havde i Forvejen søgt at paavirke
Stemningen ved at udsende den trykte Redegørelse for Fore
ningens Maal til alle Byggefagene, men Modstanden var sejg.
Det saa allerede straks ved Mødets Begyndelse ikke lovende ud,

50

Afbindingsplads til Afdeling 16 i Brønshøj.

at et af Fagene, Blikkenslagerne, slet ikke lod sig repræsentere.
Overfor Repræsentanterne for de øvrige syv Byggefag holdt
saa Formanden et udførligt Foredrag, i hvilket han gjorde Rede
for, hvad Boligforeningen havde foretaget sig for at faa Bolig
byggeriet i Gang, og foreslog i Tilslutning hertil de mødte Re
præsentanter at henstille til deres Fagforeninger at yde et Til
skud til Omkostningerne ved Arbejdernes Boligforenings Start.
Der førtes en Diskussion paa flere Timer, men selv efter
denne sporedes der hos Forsamlingen stadig liden Interesse for
Spørgsmaals Betydning. Fra en enkelt, Malernes Fagforenings,
Side, fremsattes endogsaa den Mening, at hans Forening vilde
tage Afstand fra at yde et saadant Bidrag, da man ikke syntes
stemt for Oprettelsen af en saadan Boligforening; personlig
mente Repræsentanten, at Sagen kun kunde føres igennem af
Kommunen.
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Imidlertid lykkedes det dog Formanden at vende Stemningen
saa vidt, at de øvrige Fagforeningers Bestyrelser udtalte sig i
Modsætning til ham, og der vedtoges sluttelig en Resolution, i
hvilken Bestyrelsen for Byggefagene bemyndigedes til at støtte
Boligforeningens Bestræbelser for at gøre Sagen bekendt, og
Boligforeningens Bestyrelse bemyndigedes til paa Byggefagenes
Vegne at indkalde disses Medlemmer til et Fællesmøde, der
skulde afholdes inden Udgangen af samme Maaned, Januar
Maaned 1913.
Paa et Bestyrelsesmøde i Arbejdernes Boligforening vedtoges
det at afholde Mødet den 22. Januar i Folkets Hus paa Enghave
vej, og at Formanden og Arkitekt Thalbitzer skulde være de
indledende Talere.
Mødet fandt Sted som berammet, men efter nogle Timers
Diskussion var man dog ikke naaet saa vidt, at man kunde faa
Bugt med den manglende Forstaaelse af Sagen, der var den
fremherskende i Forsamlingen. Resultatet af Mødet var nega
tivt.
Overalt mødte man saaledes Modstand, endog indenfor de
Rækker, som havde direkte Interesse i Sagen. Mange var de,
der fraraadede Forsøget paa at føre Bevægelsen ud i Virkelig
heden, ofte i den bedste Mening og ud fra et venskabeligt Sinde
lag. Et' karakteristisk Eksempel herpaa er følgende lille Op
levelse :
En af Formandens Venner, en betydende Fagforeningsleder,
ringede ham en Dag op og bad ham komme op paa sit Kontor.
Da han kom derhen, var der en Byggesagkyndig til Stede, og
Vennen betonede nu indtrængende overfor Boligforeningens
Formand, at den Vej, han var kommen ind paa, at tro, at Ar
bejderne selv kunde bygge, var en fuldkommen Vildfarelse. Han
havde kaldt ham op til sig for at gøre ham den Vennetjeneste
at advare ham. »Du aner ikke, hvad Modstand der er at over
vinde ved Fremskaffelsen af Boligbyggeri. Det er noget, som
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mange velhavende Mænd har knækket Halsen paa, og derfor
vil jeg blot foreholde Dig, om Du er klar over alle de Vanskelig
heder, der ligger ved Byggeri, og om Du er klar over, hvilke
Summer det drejer sig om at skaffe til Veje. Jeg tror i det
Hele og Store, at det vilde være rigtigere at lade den Tanke
fare.«
Formanden svarede hertil: »Hvis Du kan vise mig, nvori det
forkerte bestaar, skal jeg tage under nøje Overvejelse, hvad Du
har fortalt mig. Men jeg kan ikke tage Hensyn til dette, at
Du blot siger, det er galt, naar Du ikke samtidigt kan sige,
hvori det gale bestaar. Jeg tror nemlig, at Arbejderne nu er
naaet dertil, at de selv maa tage Fremskaffelsen af Boliger i
deres egen Haand, dels for at regulere Boligbyggeriet og dels
for at undgaa de store Svingninger, som stadig giver sig Udslag
enten i en Overproduktion af Boliger eller i en Mangel paa

53

Boliger, og jeg anser begge de to Ting for lige uheldige. Jeg
tror nemlig, eller rettere: jeg ved, at uden Beboere er en Ejen
dom kun en værdiløs Stenørken, men med Beboere kan den
blive det rentableste Foretagende. Det er Beboerne, der er Ho
vedsagen, og det er derfor rimeligt, at de Arbejdere, der skal
bo i Lejlighederne, ogsaa har Indflydelse baade paa deres Frem
skaffelse og deres Indretning.«
Advarslen frugtede ikke!
Der forefaldt ogsaa mere spøgefulde Hændelser. En anden
Gang modtog Formanden et Brev fra en Anonym; i Brevet laa
der et kroget, rustent Søm og et Blad Papir, hvorpaa der stod:
»Her har Du mit Bidrag til Din Boligforening.«
Efter Mødet paa Enghavevej var man klar over, efter alle
disse Forsøg baade ved skriftlig og ved mundtlig Agitation, at
man blev nødt til at gaa gradvis frem og at søge at gøre Ar
bejderne enkeltvis forstaaeligt, at det var i høj Grad i deres
egen Interesse at støtte en sund Bevægelse, dels for at skaffe
Arbejde, dels for at komme al den Spekulation til Livs, som
førte til store Krak, som Arbejderbefolkningen Gang paa Gang
kom til at lide under. Men, som sagt, til at begynde fandt Be
styrelsen kun liden Forstaaelse hos disse Fag, der mente, at
Opgaven baade praktisk og økonomisk var for stor til, at Ar
bejdernes Organisationer i al Almindelighed kunde magte den.
Bestyrelsen var bleven klar over, at det Sted, hvor man
maatte søge Forstaaelse, var de kooperativt interesserede Ar
bejdere, som allerede havde sluttet sig sammen i Brugsforenin
gen, og det var da ogsaa i denne Kreds, at Boligforeningen,
som ovenfor nævnt, hentede sine første og sine bedste Medlem
mer, Sagens Pionerer.
Dog maa det her fremhæves, at der fandtes enkelte Organisa
tioner, der stillede sig forstaaende overfor Tanken om at indmel
de sig som Medlemsforening. Saaledes indmeldte Typografernes
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Fagforening sig, Kedel- og Maskinpassernes Fagforening, Mu
rersvendenes Fagforening og navnlig Bygningssnedkernes Fag
forening, der blev en flot Nr. 1 ved at tegne Andele til et samlet
Beløb af 800 Kr.

Gadedørsparti i Afdeling 2.
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Arbejdernes Boligforening- og andre
Byggeforeninger.
OLIGFORENINGEN var jo imidlertid ikke den ene
ste Byggeforening, der søgtes startet dengang.
Spørgsmaalet om at sikre navnlig den jævne, ube
midlede Befolkning Bolig, var saa brændende, at
der ganske naturligt fra mange forskellige Sider maatte blive
gjort Forsøg paa at afhjælpe Vanskelighederne, og der blev
derfor oprettet et ikke ganske ringe Antal Byggeforeninger.
Kun forholdsvis faa af dem naaede dog synderlig vidt; de fleste
førte en hensygnende Tilværelse med alt for faa Medlemmer og
tilmed ude af Stand til at skaffe sig den fornødne Kapital til
Opførelse af Boliger. Det energiske Arbejde, der af Ledelsen
for Arbejdernes Boligforening førtes for at føre Foreningens
Opgave ud i Livet, kunde i Længden ikke undgaa at vække Op
mærksomhed, og det var da naturligt, at man rundt om i de
smaa Byggeforeninger kom til at tænke paa Muligheden af et
Samarbejde eller en Sammenslutning med denne mere livskraf
tige Søsterforening. En Særstilling indtager blandt disse den
ovenfor omhandlede Byggeforening »Godthaab«, hvis Medlem
mer kom til at danne Grundstammen i Afdeling 1. Spørgsmaa
let var allerede kommet til en foreløbig Behandling i et Besty
relsesmøde i Arbejdernes Boligforening den 9. November 1912,
da forskellige smaa Byggeselskaber havde ønsket Oplysninger
om Betingelserne for Optagelse i Boligforeningen, og man ved56

tog da at indtage det Standpunkt, at Medlemmerne af saadanne
Byggeselskaber kunde indmelde sig som enkelte Medlemmer,
hvorefter man senere vilde kunne yde Støtte til de af dem paa
tænkte Byggeplaner.
Man kom meget snart til at tage endnu bestemtere Standpunkt
til Spørgsmaalet, ti allerede i Bestyrelsesmødet den 24. Novem
ber s. A. forelaa der, foruden Henvendelsen fra Byggeforenin
gen »Godthaab«, en Henvendelse fra en Byggeforening paa
Østerbro, hvis Bestyrelse var kommet til Stede paa dette Møde.
Formanden gjorde her opmærksom paa, at det for saadanne
Smaaforeninger gjaldt om at gaa forsigtigt frem, for at man
ikke skulde falde i Hænderne paa Spekulanterne. Boligerne
kunde jo ikke bygges for de smaa Beløb, som de enkelte raadede
over; der maatte skaffes Penge fra anden Side, og billige
Penge vilde sikkert bedre kunne skaffes af en større Forening.
Han foreslog derfor at opfordre Medlemmerne af de smaa Fore
ninger til at melde sig ind i Boligforeningen eller at saadanne
Foreninger skulde tegne Andele i Boligforeningen for paa den
Maade at skabe sig en Genforsikring i Arbejdernes Boligfore
ning, og Bestyrelsen sluttede sig hertil.
Ogsaa fra en Forening paa Nørrebro modtog man en lignende
Henvendelse, som besvaredes i Overensstemmelse med dette
Standpunkt.
Skarpest traadte dog Spørgsmaalet frem efter en Henven
delse fra Byggeforeningen »Jerichau« paa Vesterbro. Dette
Selskab var oprettet med det Formaal at opføre en Bygning
med 2- og 3-Værelsers Boliger for 50 Familier og havde antaget
Navnet efter Jerichausgade, i hvilken man havde tænkt sig at
lægge Bygningen. Efter dens Love skulde hvert Medlem betale
et Indskud paa 2 Kr. og forpligte sig til, naar et passende
Grundstykke var erhvervet, at indbetale 250 Kr. og, naar For
holdene krævede det, yderligere 250 Kr. Den første Halvdel
skulde indbetales inden 10. Februar 1913. Ethvert Medlem
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skulde saa have Forlejeret til en Lejlighed i Ejendommen. I
Modsætning til Bestemmelserne i Arbejdernes Boligforening
havde dog Medlemmerne Ret til Fremleje af deres Lejlighed
og Ret til frit at afhænde deres Andel. Disse to Bestemmelser
kunde Arbejdernes Boligforening ikke gaa med til, fordi de
aabnede en Mulighed for Spekulation med Lejlighederne, som
Boligforeningen altid har søgt at hindre og altid har villet ude
lukke af Hensyn til de farlige Konsekvenser. Boligforeningens
Opgave var jo netop at sikre de enkelte Medlemmer en tryg
Besiddelse af deres Bolig, men uden Spekulationsmulighed.
Den Enkelte skulde ikke kunne benytte den Sikkerhed, der var
indvundet ved Fællesskabet, til at skaffe sig personlig Fordel
ved Afhændelse af sin Lejlighed, hvorved han i Opgangstider
jo meget godt kunde skaffe sig økonomisk øjeblikkelig Fordel,
der imidlertid let kunde føre til, at Risikoen eller Tabet i Ned58

gangstider faldt tilbage paa de øvrige Andelshavere. Medlem
merne skulde have sikret Brugsretten af deres Lejlighed paa
Livstid eller saa længe de selv ønskede det, men i Tilfælde af
Dødsfald eller naar et Medlem ønskede at opgive sin Lejlighed,
skulde den falde tilbage til Boligforeningen. Kun paa den Maade
kunde man undgaa, at der blev bragt Spekulation ind i For
holdet, og den Fordel, der maatte blive opnaaet ved Konjunk
turstigninger el. lign, skulde komme Helheden tilgode, ikke den
Enkelte, der jo desuden havde den billige Husleje som et yder
ligere Ækvivalent for sit Indskud.
Paa Grundlag heraf førtes der en Del Forhandlinger mellem
Boligforeningen og Byggeforeningen »Jerichau«’s Bestyrelse,
navnlig dens Formand M. Dahl, og for at Medlemmerne af
sidstnævnte Forening kunde faa Klarhed over Spørgsmaalet,
besluttede man at afholde et Møde, paa hvilket Boligforeningens
Formand J. Chr. Jensen skulde give en udførlig Fremstilling
af Boligforeningen og dens Virksomhed og Love. Mødet fandt
Sted paa »Ny Ravnsborg« den 13. Maj 1913, og i det væsentlige
syntes Medlemmerne her at være bievne gunstigt stemte for en
Indmeldelse i Arbejdernes Boligforening. Men nogen Uklarhed
blev der dog tilbage, og Byggeselskabets Bestyrelse sendte derfor
den 23. Maj s. A. en Skrivelse til Boligforeningens Formand, i
hvilken man foreslog, at man skulde tegne 40 Andele å 40 Kr.
mod at optages som Forening i Boligforeningen og faa overdra
get Ejendommen, naar den var færdig, naar den selv tegnede de
manglende Medlemmer. Man mente desuden, at da man stod
med et Indskud paa 20,000 Kr., havde man ogsaa Ret til, naar
Gælden var afdraget, da at faa overdraget Ejendommen som
Fælleseje, saaledes at Lejlighederne kunde blive Særeje og gaa
i Arv i Lighed med en anden Ejendom.
Denne Skrivelse blev behandlet i et Bestyrelsesmøde i Arbej
dernes Boligforening den 21. Juni s. A., og det, som Forhand
lingerne her væsentligst kom til at dreje sig om, var Spørgs-
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maalet om Forholdet mellem de forskellige Foretagender ind
byrdes og Forholdet mellem disse og Hovedforeningen.
Formanden betonede i dette Møde i Overensstemmelse med
Boligforeningens Principper, at de forskellige Foretagender
indenfor Boligforeningen ikke maatte være afhængige af hver
andre, hver af dem maatte danne en særlig Helhed med eget
Ansvar, men dog under fælles Kontrol og Revision af Hoved
foreningen, Boligforeningen, hvis Hovedopgave burde fasthol
des. Der maatte ikke kunne drives Spekulation med Ejendom
mene, hverken som Helhed eller med deres enkelte Dele, og der
burde derfor ikke kunne udstedes Skøde eller Ejendomsbevis
til Afdelingerne eller de enkelte Medlemmer, men Skødet skulde
udstedes til Boligforeningen, der skal have Ejendomsretten til
Husene.
I Anledning af en Forespørgsel om Sikkerheden for Medlem
mernes indbetalte Andele i Tilfælde af, at der kunde befrygtes
en Fallit, pointeredes det, at Medlemmerne som Parthavere
kunde lade gøre Udlæg for disse Beløb i den af dem beboede
Ejendom, og at disse Penge saaledes altid var sikrede dem, me
dens de paa den anden Side i Henhold til Foreningens Love kun
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hæftede med de indbetalte Andele paa 40 Kr. overfor Forenin
gens øvrige Forpligtelser.
Indskudssummerne kunde ikke, som sket i Byggeforeningen
»Jerichau«, sættes til noget bestemt Beløb, men maatte beregnes
efter den kontante Sum, der er Brug for i hvert enkelt Tilfælde.
Der blev derefter afgivet Svar i Overensstemmelse hermed
til Byggeforeningen »Jerichau«, og Resultatet blev, at der af
sluttedes følgende
OVERENSKOMST MELLEM ARBEJDERNES BOLIG
FORENING OG BYGGEFORENINGEN »JERICHAU«
1.
Byggeforeningen »Jerichau«’s Medlemmer indmelder sig i
Arb. Boligforening som fuldt berettigede Medlemmer.

2.
Arb. Boligforening overtager Forpligtelsen til at fremskaffe
Tegninger, Beregninger m. m. til en Bygning samt fører For
handlinger med Kommunen eller eventuelt andre Grundejere
om Betingelserne, paa hvilken Maade en passende Grund kan
erhverves.
Tillige føres Forhandlinger med Entreprenører, Arkitekt, In
geniører og Banker samt føres Kontrol med Husets Opførelse i
H. t. Boligforeningens Program.
3.
Forinden Huset overgives til Indflytning, vedtager Medlem
merne, som skal bo i det paagældende Foretagende, Vedtægter
og Regler for dette Hus, naturligvis indenfor den Begrænsning,
som Grundreglerne i Boligforeningens Program foreskriver: at
Huset ikke kan sælges eller overdrages til andre eller paa anden
Maade blive Genstand for Spekulation.
4.
Medlemmerne i et Foretagende hæfter kun for sin obligato
riske Andel (40 Kr.), og det ene Foretagende indenfor Bolig-

61

foreningen er i alle økonomiske Forhold ganske uafhængigt af
det andet.
5.
Ethvert Foretagende er underkastet Boligforeningens Kon
trol, Revision m. m., som ogsaa ethvert Medlem har Konto i
Boligforeningens Hovedbøger.

6.
Denne Overenskomst bortfalder, saa snart Arbejdernes Bo
ligforenings Love er bragt i Overensstemmelse med disse Regler.

Hvad der støttede Boligforeningen ved disse Forhandlinger
meget, var de gode Udsigter, som man havde med Hensyn til
Afdeling 1 paa Nyelandsvej, hvor Byggeforeningen »Jerichau«’s
Medlemmer havde haft Adgang til at se det omtrent færdige
Hus. Overenskomsten blev forelagt paa en Generalforsamling i
Byggeforeningen »Jerichau«, og Resultatet blev, at saa godt
som alle Medlemmer af dette Selskab indmeldte sig i Arbejder
nes Boligforening. Det var disse Medlemmer, der kom til at
danne Hovedstammen af Beboerne i Boligforeningens Afdeling
2, Ejendommen i Bustrupsgade.

Bestyrerbolig til Teglværket i Allinge.
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Foreningens Formand demonstrerer sit Forslag til en fremtidig Boligordning i Borgerrepræsentationens
Mødesal paa Raadhuset i Februar 1920.
Tuschtegning.

Arbejdernes Andels-Boligforenings
Administration.
NDEN vi gaar over til Omtalen af de enkelte Af
delinger, skal vi kaste et kort Blik paa Foreningens
Administration, saaledes som den nu er i Henhold
til dens Love. Foreningen er, som det flere Gange
er bleven betonet i det foregaaende, bygget paa Andelsprincip
pet med særlige Bestemmelser, der skal udelukke Spekulation af
enhver Art indenfor Foreningens Rammer. Paa den anden Side
maatte man ved Lovenes Affattelse ogsaa have Opmærksom
heden henvendt paa Medlemmernes Risiko, som jo nøje maatte
fastslaas saaledes, at den ikke kom til at virke skræmmende
eller kunde udsætte Medlemmerne for uventede Overraskelser.
Medlemmernes Risiko er derfor i Lovene overfor den samlede
Forening begrænset til den indskudte obligatoriske Andel paa
40 Kr. pr. Medlem, som tillige giver Indskyderen fuld Medlems
ret. Derimod har Medlemmerne indenfor den enkelte Afdeling
(det hele, enkelte Bygningskompleks) et stærkere solidarisk
Ansvar, idet de overfor Afdelingen hæfter med den indskudte
Andelskapital.
Sikkerheden mod Spekulationsmuligheden er, som allerede
tidligere omtalt, naaet ved, at ikke de enkelte Afdelinger, men
Hovedforeningen har Skøde paa Ejendommen, medens Sikker
heden for den af Medlemmerne indskudte Andelskapital er til
vejebragt ved, at den i den paagældende Ejendom indskudte
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Andelskapital har Plads i Bygningen som sidste Prioritet, men
naturligvis med oprykkende Panteret, saaledes at Medlemmer
nes Andelskapital faar en stadig bedre Plads i Pantet, efterhaanden som de foranstaaende Prioriteter amortiseres. Saavel
denne Andelskapital som den obligatoriske Andel forrentes paa
sædvanlig Maade.
For at skabe endnu større Betryggelse har man haft sin
Opmærksomhed henvendt paa at skabe en forsvarlig Revision,
der foregaar dels i de enkelte Afdelinger ved et Kontroludvalg,
dels foretages af Foreningens faste Revisorer paa Grundlag af
Maanedsberetninger, der indsendes fra Afdelingerne, og endelig
revideres Aarsregnskabet yderligere af en statsautoriseret
Revisor.
En Gennemlæsning af Lovene, der jo foreligger trykte og til
gængelige for alle, viser, at det, som man navnlig har været
bestræbt for at tilvejebringe, er en saa omfattende Sikkerhed
som muligt paa alle Omraader indenfor Foreningens Virksom
hed ved en stærk Kontrol af enhver Administrationsgren gen
nem en stadig Vekselvirkning mellem Foreningens Organer:
Generalforsamling,
Repræsentantskab,
Forretningsudvalg,
Regnskabsafdeling, Sekretariat o.s.v.
Det er ved Lovene fastslaaet, at alle Afdelinger, uanset deres
Størrelse, skal være repræsenterede i Foreningens øverste ud
øvende Raad: Repræsentantskabet, idet hver enkelt Afdeling
af sin Midte udpeger 2 Medlemmer til Repræsentantskabet,
som yderligere bestaar af 6 Medlemmer, valgte af Generalfor
samlingen. Foreningens Formand er tillige Formand for Repræ
sentantskabet. Repræsentantskabet bestaar for Øjeblikket af
36 valgte Repræsentanter, og det faar altsaa en Tilgang af 2
Medlemmer for hver ny Afdeling, der bliver beboet.
Forretningsudvalget bestaar af Formanden og 6 Medlemmer,
som vælges af Repræsentantskabet. Repræsentantskabet vælger
Forretningsudvalget paa sit første Møde efter Generalforsam65

lingen. Medlemmerne af Forretningsudvalget vælges for 2 Aar
ad Gangen, og Halvdelen af dem afgaar hvert Aar.
Formanden vælges af Repræsentantskabet for 2 Aar ad Gan
gen og skal have kvalificeret Majoritet.
Forretningsudvalget holder Møde mindst en Gang om Ugen
eller saa ofte der er Anledning dertil. Det har saaledes Lejlig
hed til at følge det daglige Arbejde i Administrationen og skal
i Henhold til Lovene have sig forelagt alle Spørgsmaal, som
berører dels den daglige Drift af de færdige Ejendomme, dels
Driften af de industrielle Afdelinger og tillige alt vedrørende
ny projekterede Afdelinger.
Der er tillige i Lovene fastsat en stærk Begrænsning af For
retningsudvalgets Myndighed paa Omraader, hvor det gælder
Vedtagelsen af nye Projekter, Køb og Salg af Grunde og Byg
ninger, Bemyndigelse til Prioritering o.s.v. Til alle store, vitale
Spørgsmaal kræves altsaa Repræsentantskabets Samtykke.
Generalforsamlingen bestaar af samtlige Foreningens Med
lemmer, og Medlemsretten opnaas ved Indbetalingen af den
obligatoriske Andel paa 40 Kr. Generalforsamlingen er Forenin
gens øverste Myndighed; kun den kan give og ophæve Lovene,
dog indenfor den Begrænsning, som er fastsat for de enkelte
Afdelinger, der har modtaget Stats- eller Kommunetilskud, ved
de Foranstaltninger, der fra det Offentliges Side til Sikkerhed
er sat som Betingelse for at opnaa disse.
Boligforeningens enkelte Afdelinger ledes af et af Medlem
merne i den paagældende Afdeling og blandt disse valgt Kon
troludvalg.
Kontroludvalgets Størrelse bestemmes ved Antallet af Lej
ligheder i den paagældende Afdeling, dog aldrig under 3 og
ikke over 5 Medlemmer. Det ene af de valgte Kontroludvalgs
medlemmer fungerer tillige som Kasserer og indkasserer Bolig
afgiften, indsætter Beløbene paa en Sparekassebog, hvorpaa der
udstedes en dobbelt Kvittering, af hvilke den ene af Banken
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sendes til Hovedforeningen, medens den anden beholdes af Af
delingens Kasserer.
Dette Udvalg leder Administrationen af Ejendommen inden
for den Begrænsning, der er sat ved Husordenen, der gælder
for Medlemmerne i Afdelingen.
Inden Forløbet af 8 Dage efter hver Indbetaling skal Kas
sereren udfylde en Maanedsberetning, som skal være under
skrevet og godkendt af hele Kontroludvalget. Den indsendes til
Hovedforeningen og danner derefter Grundlaget for Hoved
kassens Revision.
Til at paase, at Kontroludvalgene arbejder ensartet, fungerer
et af Repræsentantskabet valgt Kassekontroludvalg, som paaser.
at alle Foreningens Værdier er tilstede, vejleder Kontroludval
gene og Afdelingskassererne.
Til at lede de tekniske Afdelinger og til at føre Kontrol med
Leverandørerne og Entreprenørernes Arbejde paa de nye Byg
ninger og til Vejledning for Kontroludvalgene ved Reparations
arbejder o. lign, i de allerede opførte Afdelinger har Foreningen
til sin Raadighed et Antal Mænd, der betegnes som Bygnings
konduktører og for de industrielle Afdelinger som Mestre eller
Bestyrere (Mestre for de tekniske Afdelinger, Bestyrere for
Teglværkerne).
løvrigt ledes hele Andels-Boligforeningen fra Foreningens
Hovedkontor paa Akselborg af en Formand, der vælges paa 2
Aar ad Gangen af Repræsentantskabet. Denne er Foreningens
øverste Tillidsmand og har som saadan Ansvaret for Boligfore
ningens merkantile og administrative Ledelse.
I Formandens Forfald varetages Foreningens Forretninger
med fuldt Ansvar af Foreningens Næstformand, der udpeges
af Forretningsudvalget.
Alle Foreningens øvrige Medarbejdere er ansatte dels af
Repræsentantskabet, dels af Forretningsudvalget. Blandt disse
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er Sekretæren den, hvem Sekretariatet er underlagt og som til
lige er Formandens Stedfortræder i den daglige Administration.
For Regnskabsvæsenet er ansat en Regnskabschef med fuldt
Ansvar for Regnskabet overfor Foreningens Myndigheder. End
videre en Hovedkassererske, der forestaar Hovedkassen. Alle
de til Hovedkassen indkommende Midler er betroet hende, og
ligeledes har hun Ansvaret for alle Udbetalinger, enten disse
sker ved Checks eller i Kontanter. Ingen Udbetaling af nogen
Art maa finde Sted, uden at den er anvist af Formanden eller
Sekretæren og noteret i Bogholderiet.

Regnskaberne.
ET er ikke uden Interesse at sammenligne Regnska
berne for de forskellige Aar i Arbejdernes AndelsBoligforenings Tilværelse. Det første trykte Regn
skab, der foreligger, er »Hovedregnskabet« for
1913, der dog i Virkeligheden ikke er det første, idet der jo
har været ført Regnskab allerede i 1912, men dette er ikke
trykt. Dette første Regnskab, der gjaldt fra Foreningens Stif
telse og Aaret ud, forelagdes af Kasserer Imanuel Olsen den
29. Maj 1913 paa et Bestyrelsesmøde og godkendtes her; det
balancerede med 12,617 Kr. 30 Øre. Fra dette overføres der en
Kassebeholdning paa 8 Kr. 60 Øre til Regnskabet for 1913, der
allerede er betydelig større, idet det balancerer med 47,245 Kr.
40 Øre, hvoraf 1275 Kr. 51 Øre overføres til 1914 som Kasse
beholdning. Forretningernes Omfang karakteriseres ganske
godt ved, at der paa Sparekassebog er indsat 37,877 Kr. 80 Øre
og hævet 29,235 Kr. 27 Øre. Morsomst er Administrations
kontoen og lignende Udgifter. Der betales saaledes i Lokaleleje
10 Kr. 35 Øre og 8 Kr. 92 Øre, altsaa ialt 19 Kr. 27 Øre.
Kontorhold figurerer med 11 Kr. 83 Øre, Bøger med 23 Kr.
15 Øre, Portoudgifter med 53 Kr. 89 Øre og andre Udgifter
med 6 Kr. 35 Øre! Den største Post blandt Administrations-
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udgifterne er Tryksager (Love, Cirkulærer m. m.), der er op
ført med hele 212 Kr. 60 Øre. Hele Administrationskontoen er
paa 331 Kr. 74 Øre, men trækker man Tryksagerne, Bøgerne og
en Cliché, der blev lavet, fra, idet disse Poster jo faktisk gælder
for mere end et Aar og altsaa paa en vis Maade ikke kan op
føres paa dette ene Aars Konto, har de egentlige Administra
tionsudgifter paa dette Regnskab kun været 80 Kr. 99 Øre.
Om Status den 31. December 1913 er der egentlig kun at
bemærke den ene Post, at »Passiverne overstiger Aktiverne
med 201 Kr. 67 Øre.«
Det første Aarsregnskab er kun ganske lille i trykt Tilstand,
4 Sider i lille Oktav, af hvilke der endda kun er trykt paa de
to Sider. Allerede næste Aars Regnskab er betydelig større,
ogsaa i rent ydre Henseende, idet det fremtræder som et otte
sidet Hæfte i Kvart med Boligforeningens smukke Vignet paa
første Side og Ordene »Aarsregnskabet for 1914« pyntelig ind
rammet nedenunder. Hovedkassens Regnskab balancerer her
med 16,159 Kr. 11 Øre, og Status den 31. December 1914 med
10,845 Kr. 18 Øre. Administrationskontoen er steget til 1345
Kr. 35 Øre, men her er ogsaa kommet en hel Del nye Ting til,
nemlig Kontorleje, Rengøring, Belysning og Brændsel, der har
kostet 458 Kr. 43 Øre, Lokaleleje til Møder og Annoncer 157
Kr. 95 Øre og Telefon 118 Kr. 45 Øre, altsaa trods den stærke
Stigning en meget beskeden Konto. Af nyt er der Regnskaberne
for Afdelingerne 1 til 5.
Aarsregnskabet for 1915 viser for første Gang en særlig
Konto for »Lønninger, Bygningskonduktører, Kasserer og Re
vision«, der i det Hele dog kun beløber sig til 1678 Kr. Til Køb
af Inventar er der opført 61 Kr. Hovedkassens Regnskab ba
lancerer med 81,258 Kr. 66 Øre, men Rekapitalutationen for Ho
vedkassen og Afdeling 1—7 tilsammen balancerer rigtignok
med 1,441,368 Kr. 02 Øre.
Det vilde være for omstændeligt at gennemgaa alle de føl-

69

Afdeling 16 under Opførelse.

gende Regnskaber, som jo desuden er let tilgængelige og vel
kendte, da de er trykte. Men vi kan til Slut kaste et Blik paa
det sidst afsluttede Regnskab, der omfatter Aaret 1920. Det
Ydre er uforandret, men det er ogsaa det eneste, der ikke er
paavirket af Tiden. Hæftet er stadig i Kvartformat, men det
har nu faaet 32 Sider. Der er opført Regnskab for 14 Afdelin
ger, for Gaarden i Taastrup, Teglværkerne, Cementstøberiet,
Snedker-, Maler-, Trælast- og Tømmerafdelingen samt Højde
vejen. Forretningsudvalgets Underskrifter, der var fem i det
første Regnskab, er nu blevet til otte, og i Stedet for en Kas
serer er der nu en Regnskabschef. Der er stadig to Revisorer,
men der er nu kommet et Kassekontroludvalg til, der kontrol
lerer de kontante Beholdninger og Værdibeholdningerne, og
endelig er hele Regnskabet eftergaaet af en statsautoriseret
Revisor. Men fra den beskedne Statusbalance den 31. December
1913 paa 47,245 Kr. er Status nu pr. 31. December 1920 steget
til 11,933,777 Kr. 92 Øre. Tallene taler for sig selv.
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Medlemmernes Antal, Erhverv
m. m.

ORENINGENS Vækst og Udvikling lader sig ogsaa
maale paa en anden Maade, nemlig ved Medlems
tallet. Der er ovenfor gjort Rede for, hvor vanske
ligt det i Begyndelsen af Foreningens Tilværelse
var at vinde Medlemmer, idet de, der mest skulde være interes
serede for Sagen, havde svært ved at gaa ind paa den nye Tanke,
der skulde føres ud i Virkeligheden.
Man vil af den fotografisk gengivne Medlemsliste se,
at Foreningen til ut begynde med kom til at bestaa af
23 Medlemmer. Imidlertid faldt ogsaa nogle af disse fra, medens
der modtoges enkelte nye Indmeldelser, saaledes at Aaret 1913
begyndte med 24 Medlemmer. Allerede Aaret 1913 bragte et
forholdsvis ikke ringe Antal nye Medlemmer, saa at Aaret 1914
kunde begynde med 152 Medlemmer, og Stigningen i dette
blev, fordi man ved de nyopførte Boligbygninger fik Troen i
Hænde, meget betydelig, saa at Aaret sluttede med et Medlems
antal af 401. Nu gik det jævnt rask fremad. Den 1. Januar
1916 var Tallet steget til 615, den 1. Januar 1917 til 1031 og
den 1. Januar 1918 til 1228. Aaret 1918 bragte et betydeligt
Opsving, idet der kom over 700 nye Medlemmer til, saa ^t
Foreningen den 1. Januar 1919 mønstrede 1926 Medlemmer, og
dette Aar bragte yderligere 1566 nye Indmeldelser og dermed
et samlet Medlemsantal den 1. Januar 1920 af 3492. Endnu
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større var Stigningen i 1920, nemlig 1690, og endelig stod Fore
ningen den 25. November 1921 med 6011 Medlemmer.
Af disse har 1479 Bolig i Andels-Boligforeningens 15 Afde
linger, der var fuldførte den 1. Februar 1921. Paa de i Bogens
Slutning gengivne Tabeller og Planer vil man bl. a. kunne se
disse Medlemmers Fordeling efter Erhverv. 904 af dem er
Arbejdere i private Erhverv, 245 er Arbejdere og Funktionærer
i Statens og Kommunens Erhverv, af Funktionærer i private
Erhverv er der 181, af selvstændige Erhvervsdrivende 102 og
af andet og uangivet Erhverv 47. Fordelingen indenfor de
enkelte Afdelinger fremgaar ligeledes af den omtalte Tabel.
De 904 Arbejdere i private Virksomheder fordelte sig efter
Fag saaledes: Bagere 11, Bryggeriarbejdere 39, Tobaksarbej
dere 23, Skræddere 22, Skotøjsarbejdere 18, Jord- og Beton
arbejdere 17, Murere 14, Tømrere (derunder ogsaa Skibstøm
rere) 46, Snedkere 100, Sadelmagere og Tapetserere 10, Malere
17, Karetmagere 19, Arbejdere i Porcelænsfabrikker 11, Blik
kenslagere 13, Smede og Maskinarbejdere 140, Mekanikere 12,
Elektrikere 11, Typografer 24, Fyrbødere 36, Chauffører, Kuske
og Bude 99, andre Fag og Arbejdere uden nærmere Angivelse
222.
I de 15 Afdelinger, der var beboede 1. Februar 1921, boede
der paa denne Dato ialt 5643 Personer, det vil sige, at hvis vi
vilde samle Medlemmerne i en By for sig, vilde den blive Nr. 38
i Rækken af Provinsbyer, naar de ordnedes efter Størrelse.
37 af Landets Provinsbyer vilde være større end Boligforenin
gens By, medens 48 vilde være mindre. Boligforeningens By
vilde saaledes i Rækken komme efter Hillerød og Køge, men
før Ribe, Ringsted og Vordingborg.
Naar de under Opførelse værende 5 Afdelinger er færdige,
vil der være skaffet Bolig til ca. 8400 Mennesker, det vil sige,
at Arbejdernes Andels-Boligforening huser ligesaa mange Men
nesker som Nykøbing paa Mors, noget færre end Næstved og
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Korsør, men V/2 Gang saa mange som Køge og Hillerød, eller
dobbelt saa mange som Maribo eller 6 Gange saa mange som
Præstø.
De største Afdelinger er Afdelingerne 11, 13 og 14, der huser
henholdsvis 800, 871 og 770 Personer, d. v. s. at der i hver en
kelt af disse Afdelinger bor ligesaa mange Mennesker som i et
almindeligt Sogn.
Af Børn under 14 Aar fandtes der i de 15 Afdelinger ialt
1690, d. v. s. at der i Boligforeningen fandtes ca. 800 skole
pligtige Børn, hvilket atter vil sige, at der til at undervise disse
behøves ca. 30 Lærere.
Antallet af Medlemmer og deres Hustruer var 2802, Antallet
af Børn under 14 Aar var, som nævnt, 1690, Antallet af Børn
over 14 Aar 711. Slægtninge, der husedes hos Medlemmerne,
var 119, Tyende 43, Pensionærer 9 og Logerende 223. Desuden
var der paa Grund af Bolignøden hos Medlemmerne indlogeret
17 Familier med 46 Personer.

Kontorerne.
T Omraade, der kun kortelig har været antydet i
det foregaaende, men som dog har en vis Interesse,
er det centrale Sted for hele Virksomheden, det
Sted, hvorfra hele Virksomheden holdes i Gang.
Fra først var Kontoret, som man vel maa sige med et ovenikøbet stærkt forskønnende Ord, i Bygningssnedkernes Fag
forenings Kontor St. Hansgade 19. Her begyndte hele Virksom
heden. Man vil af det foregaaende huske, at Bygningssnedkernes
Fagforening med stor Imødekommenhed stillede sine Lokaler
til Raadighed for Boligforeningen, idet dennes Bestyrelse fik
Lov til at afholde sine Møder der, medens Fagforeningen uden
Vederlag lagde Lys og Varme til.
Men selve Kontoret var egentlig kun en Skuffe i det Skrive
bord, som Formanden for Bygningssnedkernes Fagforening
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havde i Kontoret. Endnu saa sent som i April 1914, da man
havde 5 Foretagender i Gang, klarede man sig med Lokalerne
her.
Disse Forhold var naturligvis ganske utaalelige. Hvor imøde
kommende end Fagforeningen stillede sig, saa var dæmperne
alligevel saa store, at man, saa snart Boligforeningen blot viste
nogen Fremgang, maatte se sig om efter et eget Kontor. Man
lejede derfor 2 smaa Rum paa Vesterbros Torv hos Sygekassen
»Fremtiden«.
Disse Kontorer viste sig imidlertid snart at være ganske util
strækkelige, og man flyttede derfor, da Ejendommen i Bustrup
gade, Afdeling 2, var bleven færdig, ind i denne i en 3-Værelsers
Lejlighed med Pigekammer og Køkken. Disse Kontorlokaler,
hvis Inventar jo hverken var særlig egnet til Kontorbrug eller
praktisk, syntes at være tilstrækkelige i en overskuelig Fremtid,
men heller ikke nu varede det længe, inden Arbejdet voksede
saaledes i Omfang, at Rammerne blev sprængt, og man maatte
se sig om efter større Lokaler.
Imidlertid var man begyndt paa Opførelsen af Akselborg, og
her vilde man kunne faa de nødvendige Kontorer; man enedes
derfor om ikke at indrette tidssvarende Kontorer i nogen af
Boligforeningens egne Ejendomme, men at nøjes med Bustrup
gade, indtil Akselborg blev færdig.
Det viste sig imidlertid snart ganske umuligt at nøjes med
disse Lokaliteter, og man greb derfor til den Udvej, for at
skaffe Plads, at installere en Bogholder i et Udlejningsskur paa
Akselborgs Grund; men ogsaa dette var kun Galgenfrist, og
man tog derfor som Hjælpelokale et Atelier i Brug i Afdeling
11 paa Peder Bangsvej.
At det var alt andet end gode Arbejdsforhold, der skabtes
ved, at man havde Arbejdsstyrken og Kontorerne fordelt paa
tre forskellige Steder, siger sig selv. Men hvor uheldigt det end
var at have Lokaler samtidigt paa tre saa fjerntliggende Steder
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som Bustrupgade, Vesterbrogade og Peder Bangsvej, saa havde
man vel nok kunnet overvinde de ret alvorlige Ulæmper, navnlig
ogsaa ved Anvendelse af Telefonen. Men saa kom det værste:
der blev erklæret Telefonstrejke! Man kan vanskeligt tænke
sig, hvad dette betød for Driften af disse tre Kontorer, hvor
der dagligt skulde føres mange Konferencer og hvor en nøje
Forbindelse mellem Kontorerne næsten var en Livsbetingelse
for Driften.
Lidt bedre blev det igen, da Telefonstrejken blev sluttet,
men Forholdene vedblev dog at være meget vanskelige, og under
disse primitive Forhold levede Foreningen altsaa, indtil man i
Juli Maaned 1920 kunde flytte ind paa Akselborg — forøvrigt
endnu inden denne Bygning var helt færdig.
Her paa Akselborg har Foreningen endelig faaet de Lokaler,
som den tiltrængte, hvor der var rimelig Plads til Kasserer
virksomheden og Korrespondancen og hvor der ligeledes findes
bekvem Plads til Tegnere og Konduktører, hvor der er Plads
til Ophængning af Tegningerne ved Uddeling af Lejligheder,
ligesom der er fortrinlige Arbejdsbetingelser for Regnskabs- og
Revisionsafdelingen og endelig særlige Kontorer for Sekretæren
og Formanden.
Arbejdernes Andels-Boligforening er saaledes havnet i sin
egen Bolig. Den har nu Lokaler, som den ikke blot er sikker paa
at beholde, men som tillige er saa rummelige, at der, selv om
Virksomheden skulde vokse endnu mere, ikke er nogen Fare
for, at de skal blive for smaa i en uoverskuelig Fremtid.
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Afdeling 1, Nyelandsvej.

Afdeling 1.
Nyelandsvej 53 -61.

I vender nu tilbage til Foreningen selv. Vi har i det
Foregaaende fulgt Foreningens Udvikling under
trange Kaar, vi har set, hvorledes den atter og atter
blev mødt med Tvivl og Kulde, med Mangel paa
Interesse, og vi har set, hvorledes der fra de Interesseredes
Side blev sat et vedvarende stort og energisk Arbejde ind paa
at sikre dens Tilblivelse og fremme dens Vækst, og vi har set,
hvorledes den langsomt, men sikkert vandt nye Medlemmer,
skabte Interesse og Lydhørhed om sig for sine Tanker og skabte
sig en Stilling, der endelig kunde føre til et positivt Resultat.
Det blev da paalagt Bestyrelsen at søge opført Foreningens
første Bygning.
Man henvendte sig da til Sagfører Alfred Hansen, der ejede
den Grund paa Hjørnet af Nyelandsvej og Nordre Fasanvej,
paa hvilken det gamle Krematorium havde ligget (Frederiksberg
Matr. 10 ga og 10 gb). Pladsen var velegnet, ikke mindst fordi
Brugsforeningen »Godthaab« vilde have Interesse af at faa sine
nye Lokaler her. Forhandlingerne med Sagfører Alfred Hansen
forløb imidlertid ikke uden Vanskeligheder, idet Sælgeren næ
rede og ofte gav Udtryk for en stærk Tvivl om den nye Fore
nings økonomiske Evne til at opføre Huset og betale Renter og
Afdrag, men langt om længe lykkedes det at faa overdraget
Grunden, dog paa forholdsvis strænge Betingelser, idet Sag78

føreren i Kontrakten betingede sig 2. Prioritet i Ejendommen
efter en 1. Prioritet i Østifternes Kreditforening. Samtidigt
betingede han sig at være Bygningens finansielle Leder, og da
Boligforeningen ikke havde økonomisk Evne til at kontrahere
med andre Grundsælgere, maatte man gaa ind paa Sagførerens
Forlangende. Grunden kom til at koste 50,000 Kr., og efter de
af Arkitekt Thalbitzer udarbejdede Tegninger og Planer kunde
der paa denne bygges en Ejendom med 5 Opgange med Lejlig
heder paa 2 Værelser, 2 Værelser med Kammer, 3 Værelser og
3 Værelser med Kammer. Efter den foreløbige Beregning vilde
Andelene, der skulde indbetales for disse Lejligheder, blive
henholdsvis 340, 390, 440 og 490 Kr. løvrigt var der dengang
(i April 1913) endnu ikke tegnet Andele til alle de projekterede
Lejligheder, men dette lykkedes dog i rette Tid.
Man havde henvendt sig til forskellige Finansinstitutter om
Byggelaan, men forgæves; overalt fik man Afslag. Da lykkedes
det endelig — som Formanden oplyste i et Bestyrelsesmøde den
18. April 1913 — gennem Sagfører Alfred Hansen at faa Tilbud
om et Byggelaan paa 150,000 Kr. i Frederiksberg Bank. Men
Banken stillede som Betingelse, at Sagfører Alfred Hansen
skulde staa som Garant for Byggelaanet og at der skulde stilles
et Depositum paa 10,000 Kr. Desuden maatte Bestyrelsen un
derskrive en Accommodationsobligation og forpligte sig til,
naar Huset var opført, gennem Sagføreren at tilbagebetale Laa
net med en meget betydelig Rente.
Vilkaarene var saaledes strænge nok, men man havde ingen
Mulighed for at faa læmpeligere Vilkaar, og desuden gjaldt det
om at faa begyndt.
Man havde imidlertid, som sagt, faaet udarbejdet Tegnin
gerne, og paa Basis af en Beregning over Byggeudgifterne med
Omkostninger, som var udarbejdet af Arkitekten og Forret
ningsudvalget i Fællesskab, indbød man til Tegning til Afde
ling 1, dels gennem Annoncer, dels ved trykt Henvendelse til de
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forskellige indbydende Byggefag og dels til de Samvirkende
Fagforbunds øvrige Afdelinger, og udbød derefter Arbejdet til
Licitation. De billigste Tilbuds Entreprenører blev indkaldt til
et Møde, paa hvilket man enedes om en Fordelingsplan, efter
hvilken disse skulde have deres Udbetalinger.
Man nærede fra Entreprenørernes Side nogen Tvivl om, hvor
vidt de Beregninger, der var opstillede, kunde holde Stik, og
man forlangte Garanti for, hvorledes man skulde faa sine Penge,
hvis ikke de opstillede Prioritetsberegninger holdt Stik. Imid
lertid var Foreningen jo ikke i Stand til at yde økonomisk Ga
ranti, men man henviste til, at det var en Forening, der byg
gede, og ikke en Privatmand, og at Garantien i Virkeligheden
maatte ligge i den solidariske Forpligtelse, som de enkelte Med
lemmer indenfor Foretagendet var gaaet ind paa.
Efter mange besværlige Forhandlinger enedes man da om,
at forsaavidt den finansielle Opstilling ikke holdt Stik, skulde
de paagældende Entreprenører lade deres forholdsvise Del af
det manglende Beløb henstaa i 3. Prioritet til en aarlig Ydelse
af 10 pCt., hvoraf 5 pCt. skulde være Rente af det til enhver
Tid skyldige Beløb og Resten Afdrag.
Alle Vanskeligheder for Paabegyndelsen af Ejendommens
Opførelse var saaledes overvundne, og i Begyndelsen af Juni
Maaned 1913 nedlagdes Grundstenen til Arbejdernes Boligfore
nings første Afdeling.
Ved denne Lejlighed havde Boligforeningen anmodet en Kreds
af indflydelsesrige Mænd samt Repræsentanter for Pressen om
at komme til Stede, og efter at Grundstenen var lagt, holdt
Foreningens Formand J. Chr. Jensen et orienterende Foredrag
om Boligforeningens Start og dens fremtidige Opgaver. Pres
sens Udtalelser bagefter var forholdsvis venlige.
Gennem disse og andre Udtalelser i Pressen kom det imidler
tid til Grundejerforeningens Kundskab, at den nystiftede Fore
ning havde lagt sit Program med et stort Maal for Øje, og i
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den Del af Pressen, der var Grundejerne venligt sindet, blev
der derfor i den følgende Tid rettet en Række Angreb mod
Foreningen. Man udtalte Tvivl og Mistillid baade til Forenin
gen og til de Folk, der stod i Spidsen for den.
I Belysning af senere Tiders Oplevelse kan det her være gan
ske interessant at fremføre et af de Angreb, som et af Grund
ejernes specielle Fagblade rettede mod Boligforeningen. Det
blev ganske vist først fremsat i 1915, men Tidspunktet spiller
i denne Forbindelse ingen Rolle. Efter at have omtalt Prisen
om Aaret for en Lejlighed i Boligforeningen, som Bladet finder
for høj, fortsætter det saaledes:
»Den Fordel, der ses som en Profit, er Lejernes Andel i Pen
genes Amortisation, men for denne Fordels Skyld sælger de rig
tignok ogsaa deres Frihed til at kunne flytte efter Behag. De er
bundne som Ejere og binder straks en opsparet kontant Sum.
De skal tilmed holde deres Lejlighed vedlige, da de selv er
Værter.«
Man sammenligne disse Udtalelser med Forholdene for Lej
erne i København i 1921! Kommentarer turde være overflødige.
I Tiden efter Grundstensnedlæggelsen var Angrebene natur
ligvis rettede specielt mod Afdeling 1. Man udtalte Tvivl om
den økonomiske Opstilling, som Ejendommens Opførelse hvilede
paa, vilde holde, man udtrykte Tvivl om, hvorvidt Foreningen
overhovedet magtede at gøre Bygningen færdig, idet et Regne
stykke naturligvis let kunde opstilles paa Papiret, men naar
man først havde paabegyndt Arbejdet, skulde der nok vise sig
saa store Vanskeligheder for disse i Byggesager ukyndige Per
soner, at Huset sent vilde blive færdigt.
Arbejdet paa Bygningen gik imidlertid trods alle Spaadomme
ualmindeligt godt fra Haanden, og allerede 5 Maaneder efter
stod Huset færdigt til Indflytning, en ogsaa for de enkelte Fag
ualmindelig god Præstation. I et Bestyrelsesmøde den 12. Okto
ber vedtog man at indbyde Medlemmer af det socialdemokra-
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tiske Parti og af Andelsbevægelsen samt Pressen til at bese
Huset og derefter at overgive Lejlighederne til Lejerne Mandag
Aften den 20. Oktober 1913.
Det var med en ikke uberettiget Stolthed, at Bestyrelsen fore
viste dette nu afsluttede Foretagende. Man kunde ved denne
Lejlighed bl. a. give den Oplysning, at Ejendommen havde ko
stet ca. 290,000 Kr., d. v. s. at alle Beregninger havde holdt
Stik; den ringe Overskridelse, ca. 3000 Kr., der havde fundet
Sted, var i Virkeligheden kun tilsyneladende, idet den skyldtes
Forbedringer, som Lejerne under Opførelsen var gaaet med til
eller havde udtalt Ønske om. Endvidere var alle Forhold ved
rørende Ejendommens daglige Administration m. m. ordnede.
Der var udarbejdet et Ordensreglement for Ejendommen og til
Opretholdelsen af dette valgt et Udvalg, bestaaende af Ejen
dommens Kasserer og 2 Medlemmer, Renholdelse af Trapperne,
Gaardsplads og Kloak m. m. besørgedes mod en vis maanedlig
Betaling, og der var sluttet Kontrakt med et Vagtkompagni om
Nattevagt i Ejendommen o.s.v. Flere af de Indbudte holdt ved
denne Lejlighed Taler, i hvilke de udtalte baade Glæde og For
bavselse over det smukke Resultat, som den unge Forening
havde naaet. Og næste Dag fremhævede næsten alle Landets
Blade — ikke blot Hovedstadens, men ogsaa Provinspressen —
at Andelsbevægelsen nu havde sat et nyt Skud, der sikkert vilde
efterfølges af flere, og at der virkelig trods al Skepsis og Mod
stand syntes at være en Mulighed for, at en Bevægelse paa
Andelsgrundlaget paa Byggeriets Omraade syntes at skulle
trives i Storbyen.
Ogsaa Grundejerbladenes Skepsis med Hensyn til den øko
nomiske Basis for en saadan Forening var fejet til Side, og man
indskrænkede sig fra denne Side nu nærmest til nogle spag
færdige Formodninger om, at man snart vilde blive ked af en
saadan Bevægelse; det vilde sikkert føles utaaleligt stadigt at
bo Side om Side med de samme Mennesker, og det vilde utvivl82
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somt snart komme til Ufred i Ejendommen mellem dens stavns
bundne Beboere. Tiden har ikke givet disse Blade Ret. Baade i
denne og i Andels-Boligforeningens andre Ejendomme har det
tværtimod vist sig, at der ved den sikrede Besiddelse af Lejlig
heden hos Beboerne vækkes en fælles Interesse for at værne
om den Bygning, som man er Medejer af, baade om dens Ydre
og dens Indre, om Opretholdelsen af Ordenen i Ejendommen
o.s.v. Der skabes en dybere Forstaaelse af Medejerskabet og af
Interessefællesskabet, der virker gavnligt tilbage paa det ind
byrdes Forhold mellem Beboerne.
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Afdeling'

2.

Bustrupgade 3—9.

ORENINGENS Bestyrelse laa trods dette gode Re
sultat ikke paa den lade Side. Allerede inden Afde
ling 1 var færdig, havde man planlagt Opførelsen
af en ny Ejendom og begyndt Forberedelserne til
dette Arbejde.
Der er tidligere, i Afsnittet om »Boligforeningen og andre
Byggeforeninger«, gjort udførlig Rede for Forholdet til Bygge
foreningen »Jerichau« paa Vesterbro og den Overenskomst, der
var afsluttet mellem disse to Foreninger, og da der foruden
Medlemmerne af denne Forening yderligere havde tegnet sig
et betydeligt Antal Medlemmer, besluttede man at efterkomme
disses Krav om en Ejendom paa Vesterbro. Man lod Arkitekten
udarbejde en Skitse til en Ejendom og foretog Afstemning
blandt Medlemmerne om Størrelsen af de Lejligheder, som man
ønskede at faa; det blev, ligesom i Afdeling 1, Lejligheder med
2 Værelser, 2 Værelser og Kammer, 3 Værelser og 3 Værelser
med Kammer.
Man havde faaet Kig paa en Grund i Bustrupgade, som man
fandt passende til Formaalet. Den tilhørte Københavns Kom
mune, og man henvendte sig derfor til denne for at forhandle
om det mulige Køb af Grunden. Københavns Kommune var ogsaa villig til at sælge den paagældende Grund, og man indledede
derfor Forhandlinger om Købet med Staden Københavns Øko84

nomikontor, samtidigt med, at Formanden henvendte sig til
Kreditforeningen om Laan i Ejendommen.
Endvidere vedtog man, at Andelshaverne skulde indbetale en
Boligandel paa 400 Kr. den 8. Oktober og yderligere 100 Kr.
den 1. November, hvilket dog som Følge af de af Magistratens
Økonomikontor stillede Krav paa et Møde af Andelshaverne
den 7. Oktober forandredes derhen, at Medlemmerne erklærede
sig villige til at indbetale alle 500 Kr. straks.
Stadens Økonomikontor havde nemlig ikke vist Foreningen
særlig Imødekommenhed. I September Maaned syntes der at
være opnaaet Enighed om, at Boligforeningen skulde indbetale
11,000 Kr. af Købesummen, medens Resten af Købesummen,
der var sat til 16 Kr. pr. Kvadratalen eller ialt 47,232 Kr.,
skulde anbringes i 2. Prioritet; men ganske kort Tid efter,
paa et Bestyrelsesmøde den 7. Oktober, oplyste Formanden, at
Økonomikontoret forlangte en Udbetaling af 20,000 Kr., og til
lige forlangte man en udtrykkelig Erklæring om solidarisk An
svar fra alle Medlemmernes Side. Fem Dage efter oplyste For
manden, at man yderligere havde stillet Krav og bl. a. havde
forlangt, at hele Grundværdistigningen skulde tilfalde Kom
munen. Man fandt disse Fordringer uantagelige, og da For
manden tillige kunde oplyse, at der fra private Grundejeres
Side var givet bedre Tilbud, besluttede Bestyrelsen, at man
skulde indlede Forhandlinger med de private Grundejere, hvis
Grunde laa ligesaa gunstigt for Foreningen som Kommunens
Grund. Man fandt det dog rigtigst at forelægge Spørgsmaalet
paa et Møde af den paatænkte Ejendoms Andelshavere, og paa
dette, der afholdtes den 12. Oktober, vedtog disse efter en
Redegørelse fra Bestyrelsens Side en Resolution, i hvilken det
udtaltes, at Foretagendet skulde paabegyndes senest til Foraaret
1914 og staa færdigt til Oktober Flyttedag 1914. Hvis der ikke
kunde træffes en tilfredsstillende Ordning med Københavns
Kommune, blev det paalagt Bestyrelsen at finde en passende
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Grund, svarende til de tidligere Beregninger. Resolutionen ved
toges enstemmigt.
Man fortsatte saa Forhandlingerne, men mødte stadig Mod
stand fra Magistratens Side. Borgmester Jensen havde vist
Interesse for Sagen, og Borgerrepræsentationens Udvalg, der
havde haft Grundsalget til Behandling, havde anbefalet det,
men da Økonomikontorets Embedsmænd fik Sagen til Afgørelse,
blev den standset. Den 27. November maatte Formanden i et
Bestyrelsesmøde oplyse, at Forhandlingerne var afbrudte.
Man besluttede dog at gøre endnu et Forsøg og vedtog derfor
med en ny Skrivelse at sende Magistraten et Eksemplar af
Foreningens Love, da disse maaske — med Henblik paa Kravet
om solidarisk Ansvar — indeholdt Betingelser for en ny For
handling. Paa et Repræsentantskabsmøde den 20. December gav
Bestyrelsen Meddelelse herom og fik Bemyndigelse til at for
handle videre paa dette Grundlag.
Lidt efter lidt lykkedes det at faa Gang i Forhandlingerne,
og den 13. Februar 1914 vedtoges paa et Møde af Forretnings
udvalget og af Repræsentantskabet Købet af Grunden i Bustrup
gade, stor 2952“ Kvadratalen, for en samlet Sum af 47,232 Kr.
Magistraten havde frafaldet Kravet om det solidariske An
svar.
Ni Dage senere kunde man meddele, at Grundkøbet var af
sluttet, Skøde og Panteobligation udstedt og Pengene udbetalt
til Kommunen.
Samtidigt havde man afholdt Licitation over Arbejdet; den
samlede Udgift var kalkuleret til 207,600 Kr.
Et Tegn paa den Tillid, som Boligforeningen havde vundet
blandt Fagforeningerne, var det, at der blandt Kontrahenterne
befandt sig Bygningssnedkernes Aktieselskab, Smedenes Aktie
selskab Aurora og Tømrernes Aktieselskab. En Del af de En
treprenører, der havde bygget Afdeling 1, paatog sig ligeledes
Leverancen til Afdeling 2.
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Efter at Beregningerne for denne Afdeling var gjort, viste
det sig, at man ikke kunde gennemføre Foretagendet, med min
dre Haandværkerne maatte være villige til at lade indtil 10 pCt.
af deres Entreprise indestaa i Ejendommen paa 3. Prioritet
mod at faa disse afdraget og forrentet med en aarlig Ydelse af
10 pCt., hvoraf 5 pCt. skulde være Rente af det til enhver Tid
skyldige Beløb og Resten Afdrag.
Det lykkedes, omend med stort Besvær, at faa Frederiksberg
Bank til ogsaa her at yde de midlertidige Laan.
Det var imidlertid klart for Boligforeningen, at Princippet,
at Haandværkerne skulde lade en Del af deres Entreprise henstaa i 3. Prioritet, som nævnt, ikke var formaalstjenligt; thi
naar man kom under Vejr med, at en Del af Entreprenørernes
Penge ved Byggeforetagender skulde henstaa paa en usikker
Prioritet, beregnede man sig en betydelig Risikopræmie, som
Boligforeningen ikke kunde være tjent med. Skulde Foreningen
fremtidigt være paa lige Fod med det billigste Privatbyggeri,
maatte den konsolideres og sættes i Stand til at betale Arbejdet
kontant. Hvorledes dette skete, skal der senere gøres Rede for.
Arbejdet paabegyndtes derefter paa Afdeling 2, og allerede
den 9. Juni 1914 kunde man holde Rejsegilde.
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Afdeling 3.
Øresundsgade 24 A—E.
A Boligforeningens Afdeling 2 saaledes nu var
planlagt og tegnet, rejstes fra alle Kanter i Byen
Krav om at paabegynde Byggeforetagender i disse.
Stærkest var Kravet paa Østerbro, hvor Boligfore
ningen fik et ikke ringe Antal Medlemmer fra nogle større
industrielle Virksomheder. Det var da nærliggende, at Forenin
gen nu koncentrerede sin Opmærksomhed paa denne Bydel.
Man havde jo nu Afdeling 1 paa Frederiksberg, Afdeling 2
planlagt og paabegyndt paa Vesterbro, og det var da rimeligt,
at man søgte efter en passende Byggegrund i en saa stor Bydel
som Østerbro, hvor Medlemsantallet voksede stærkt.
Boligforeningens Navn var allerede nu blevet saa kendt, at
Grundejere i stort Tal ved deres Sagførere henvendte sig til
Boligforeningen med Tilbud om Salg af Byggegrund til rimelig
Pris uden Udbetaling og mod at lade hele Købesummen henstaa
paa 3. Prioritet. Man fandt i Begyndelsen af Aaret 1914 en
passende Grund paa Østerbro i Øresundsgade og fik den paa
Haanden til 15. Februar. Den var ca. 4600 Kvadratalen stor,
og der forlangtes 10 Kr. pr. Kvadratalen, saa at Købesummen
vilde blive 46,000 Kr. I Bestyrelsesmødet den 10. Januar 1914
fik Byggeudvalget Bemyndigelse til at indbyde Andelshavere
til Tegning, og 13. Februar vedtog Forretningsudvalget og Re
præsentantskabet at bemyndige Formand, Næstformand og Se-
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kretær til at købe den omhandlede Grund for det anførte Beløb
46,000 Kr. Samtidigt lod man udarbejde Tegninger og Overslag.
Ejendommen skulde bestaa af 5 Beboelseslag og 6 Opgange;
Lejlighederne skulde have indtil 3 Værelser, men ingen Kamre.
Alt dette meddeltes Andelshaverne paa et Møde den 8. Marts og
fik deres Godkendelse. Den 20. Maj kunde man meddele, at
Skøde og Panteobligation for Ejendommen var udfærdiget.
Paa et Medlemsmøde den 5. April oplystes det, at Tilbudene
paa de forskellige Arbejder ialt var paa 279,738 Kr., og da
Grunden kostede 46,000 Kr., var hele Ejendommen kalkuleret
til at skulle koste ca. 326,000 Kr.
En Villa, der laa paa Grunden, ventedes at ville indbringe
1500 Kr.
Arbejdet paabegyndtes derefter paa samme Betingelser og
under samme Forhold som paa Afdeling 2.
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Verdenskrigen.
RBEJDET paa de to Byggeforetagender Afdeling 2
og Afdeling 3, der paabegyndtes omtrent samtidigt,
gik hurtigt fra Haanden, og alt syntes at være i
den bedste Gænge. Beregningerne paa Byggefore
tagendet Afdeling 1 havde jo skabt Tillid til Andels-Boligfore
ningen, saa at et stadigt større og større Medlemsantal i Tryghed
overlod Boligforeningen at sørge for sit Boligbehov. Afde
lingerne 2 og 3 var anlagt paa samme Grundlag og efter en
ligesaa samvittighedsfuld Beregning, og Foreningens Ledelse
syntes derfor med Tryghed at kunne se Fremtiden i Møde.
Men nu skulde der komme uforudsete Vanskeligheder, som
ingen havde regnet med, thi den 1. August 1914 udbrød Ver
denskrigen, der skulde vende op og ned paa saa mange Forhold,
kuldkaste alle Beregninger, skabe Mistillid og Tvivl, hvor der
før bestod Tillidsforhold og Tryghed, og den unge Forening
blev ramt heraf som alle andre, den kom her til at bestaa sin
første Ildprøve.
Umiddelbart efter Krigens Udbrud var begge de her omtalte
Byggeforetagender saa langt fremme, at man i Henhold til
Entreprisekontrakterne og Konditionerne skulde udbetale to af
Byggelaanene, men da man henvendte sig til Banken for at faa
Pengene udbetalt, nægtede denne overhovedet at udbetale flere
Penge, idet den paaberaabte sig, at den begyndende Verdens
krig havde kuldkastet alle Kontrakter og Aftaler, der, sagde
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Afdeling 4, Valby.

man, var indgaaede paa ganske andre Forudsætninger end det
nu foreliggende.
Boligforeningen gik imidlertid for sit Vedkommende ud fra,
at den var forpligtet til at overholde de Kontrakter, som den
havde indgaaet med Entreprenørerne og som den følte sig for
pligtet til at respektere, men krævede til Gengæld naturligvis
ogsaa, at Overenskomsten med Frederiksberg Bank skulde over
holdes af denne, og da Banken i kraftige Vendinger vægrede
sig ved at udbetale de kontraktmæssig fastsatte Summer, førtes
der imellem dé to Parter en mundtlig Forhandling, under hvil
ken Boligforeningen paa det allerbestemteste fastholdt Bankens
Forpligtelse. I modsat Fald maatte man gøre Banken ansvarlig
for det Tab, som baade Foreningen og de enkelte Entreprenører
maatte lide derved, og disse Forhandlinger førtes den sidste Dag
under et betydeligt Tryk, idet samtlige Entreprenører var til91

sagt og sad i Bankens Lokale og ventede paa deres kontrakt
mæssige Udbetalinger, som de dels igen skulde bruge til Ar
bejdsløn, dels til Materialer m. v. Efter mange og langvarige
Forhandlinger, telefoniske Henvendelser og Forespørgsler til
andre Banker o. s. v. lykkedes det endelig at faa Pengene udbe
talt.
Som et Kuriosum skal her omtales, at Banken, med Overlæg
eller nødtvungent, udbetalte Foreningen disse ca. 90,000 Kr. i
Femkronesedler. Da denne betydelige Mængde Pengesedler —
der var jo ialt 18,000 Pengesedler — blev øst op paa Bordet,
spurgte Bankdirektøren, om Formanden ønskede at tælle Pen
gene, hvortil denne svarede: Jeg uddeler dem til Entreprenø
rerne paa samme Maade som jeg modtager dem af Banken, og
forsaavidt de enkelte Entreprenører ønsker at tælle Pengene og
der senere skulde vise sig at være Fejl, forbeholder jeg mig
Regres til Banken i saa Henseende.
Man overlod ham meget velvilligt et Værelse, hvor Udbetalin
gen til Entreprenørerne kunde finde Sted, og den samme Be
mærkning, som Bankdirektøren havde rettet til Formanden, blev
rettet til Entreprenørerne, som dog heller ikke ønskede at tælle
Pengesedlerne, men fyldte Inder- og Yderlommer med Seddel
bunkerne, saa mange af dem, da de gik ud ad Døren, var Gen
stand for Bankpersonalets levende Opmærksomhed; de lignede
udstoppede Spaansække.
De to Byggeforetagender blev færdige til Indflytning til Ok
tober Flyttedag 1914 og blev prioriteret paa normal Vis. Ved
Prioriteringen viste der sig yderligere Vanskeligheder som
Følge af Verdenskrigen. Den Nervøsitet, som Krigen havde
skabt i alle Samfundslag, gav sig ogsaa Udslag paa Pengevæse
nets Omraade, og den Omkostningskonto, som Boligforeningen
havde ansat for disse to Foretagender, blev som saadan natur
ligvis sprængt. Imidlertid viste det sig, at de Beregninger, som
Boligforeningen havde opstillet over disse Foretagender, var
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Afdeling 5, Nordre Fasanvej.

saa sundt anlagt, at det ikke var nødvendigt at forhøje Bolig
afgifterne. Man foretrak enkelte Besparelser, hvor det kunde
lade sig gøre, og fik saaledes ogsaa disse to Afdelinger ind i et
sundt Spor.
Da Afdeling 2 og 3 saaledes var færdige og beboede, indbød
man Københavns Magistrat og Borgerrepræsentation og Pressen
til at bese disse Bygninger og de enkelte Typer Lejligheder,
fordi det var af Interesse for Andels-Boligforeningen at vise,
at man trods de ved Krigen opstaaede Vanskeligheder havde
faaet Magt nok til at gennemføre Foretagenderne, hvad der
var blevet betvivlet fra mange Sider. Der blev ved denne Lejlig
hed sagt mange anerkendende Ord fra indflydelsesrige Folk
baade i Magistrat og i Borgerrepræsentation, og mange gode
Ønsker udtaltes om Held for Foreningens Fremtid. Dagen efter
udtrykte Pressen næsten enstemmigt Glæde og Forundring
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over, hvad denne unge Forening havde præsteret, særligt under
de vanskelige Forhold, under hvilke man under sidste Halvdel
af Byggetiden havde maattet arbejde.

Malerafdelingen paa „Christiansminde“.
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Afdeling 4.
Rose ngaards vej 3—11 og Rughavevej 9,
Valby.

ORENINGEN fik herefter hver Dag en Række Ind
meldelser, og Kravet til fortsat Virksomhed steg
Dag for Dag. Da der paa dette Tidspunkt var opstaaet en omfattende Arbejdsløshed i Byggefagene
og man kunde spore en betydelig Bolignød, ansaa Foreningen
det for sin Opgave at fortsætte Byggeriet, og som Svar paa en
Henvendelse til Foreningens Bankinstitut, om man havde Inter
esse af at støtte Foreningen ved yderligere Foretagender, ud
trykte man i varme Ord sin Tillid til Foreningen og de Mænd,
der stod i Spidsen for den, idet Foreningen overfor Banken ikke
alene havde overholdt sine Forpligtelser med Hensyn til rettidig
Tilbagebetaling af Byggelaan m. v., men samtidigt havde skabt
sig en betydelig finansiel Basis i Kraft af sit voksende Med
lemsantal med stadig større Indbetalinger til ny Virksomhed.
Man havde nu en Afdeling paa Frederiksberg, en paa Vester
bro og en paa Østerbro, og da Medlemsklientel et paa dette Tids
punkt syntes størst i Valby, fandt man, at Boligforeningens Af
deling 4 burde ligge her. Ved Valby Station fandt man en for
øvrigt billig Byggegrund, som man købte paa samme Betingelser
som Byggegrunden til Afdeling 3. Den havde en Størrelse af
4153 Kvadratalen og kostede omtrent 50,000 Kr. Grunden, som
man fik tilbudt omkring Midten af Marts Maaned, havde man
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paa Haanden til den 5. April. Planen gik ud paa at bygge en
Ejendom med 6 Opgange og 2- og 3-Værelsers Lejligheder. Der
skulde skaffes 60 Andelshavere til den. Tegningen var iøvrigt
knapt nok begyndt, før der var overtegnet, og en af de væsent
ligste Grunde hertil var den, at mange af dem, der tegnede sig,
havde set Foretagendet paa Nyelandsvej. Den 20. Maj 1914
kunde Formanden i et Bestyrelsesmøde meddele, at Grunden,
Valby Matr. Nr. 8 a f, var købt for 49,800 Kr. mod en kontant
Udbetaling af 2000 Kr., Overtagelse af Pantegæld stor 6229
Kr. til 5 pCt., og mod en Panteobligation paa 41,571 Kr. med
Pant i Ejendommen. Byggeforetagendet kalkuleredes til
300,000 Kr.
Imidlertid rejste der sig betydelige finansielle Vanskeligheder
for Foretagendet, og man fik da den Tanke, at Staten burde
træde hjælpende til med et Laan af det Beløb, som var stillet
til Raadighed af Statslaanefonden til Udlaan til Bygninger til
mindre Bemidlede. Efter gentagne Henvendelser til Ministeriet
lykkedes det ogsaa at faa Tilsagn om et Laan paa 150,000 Kr.
paa 2. Prioritet, og dette Tilsagn støttede Foretagendet betyde
ligt og ophævede en Del af de finansielle Vanskeligheder, som
Foretagendet senere mødte som Følge af, at Pengemarkedet
strammede Betingelserne. Dette sidste medførte, at ogsaa Bo
ligforeningens Bankforbindelse, Frederiksberg Bank, stillede
Krav, som Foreningen kun i alleryderste Tilfælde kunde antage.
Man fandt da paa en Udvej, der paa en slaaende Maade viste,
at Andelsboligforeningen havde skabt Tillid om sig langt ud
over Medlemmernes Kreds. Man henvendte sig til en af de store
Fagorganisationer, Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund,
og opfordrede den til at yde Foreningen et Laan, og Organisa
tionen tog Sagen under Overvejelse. Sagen er udførligt omtalt
af den senere afdøde Typograf Vilh. Wartenberg, der var et
interesseret Medlem af Andels-Boligforeningen og Medstifter af
samme, i Typograf-Tidende for 9. April 1915. Han fremsætter
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Afdeling 6, Tycho Brahes Allé.

her det ganske rigtige Ræsonnement, der for den nævnte Or
ganisations Hovedledelse var det afgørende:
»Banken«, skriver han, »var villig til at yde Laanet (paa
150,000 Kr.), men Renten vilde ialt med Provision og Omkost
ninger blive ca. 13 pCt......... Man gik direkte til en større Fag
organisation og sagde: »I indsætter Jeres Organisations Formue
til 4 pCt. Rente i Banken. Naar I gaar ud af denne Dør, kommer
vi ind af den anden forat laane Eders Penge. Men medens I
faar 4, saa maa vi give 13. De mellemliggende 9 pCt. tager
Banken, og det er en dyr Mellemhandler. Lad os gøre denne
Forretning uden Bankens Assistance. Saa faar I mere i Rente
og vi slipper billigere, men begge Parter gør en god Forretning.«
Vedkommende Organisation....... lod Boligforeningens Soliditet
undersøge, og da Oplysningerne var de bedste og mest tilfreds
stillende, saa vedtog Hovedledelsen for det omtalte Forbund
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enstemmigt at yde »Arb. Boligf.« et Byggelaan paa 150,000 Kr.
til 5 % pCt.«
Wartenberg brugte dette Eksempel til at paavise det menings
løse i, at Typografforbundets Love forbød det at opfylde en
lignende Anmodning fra Haveboligforeningen »Grøndalsvænge«
om et foreløbigt Byggelaan paa 140,000 Kr.
For Boligforeningens Vedkommende ordnedes denne Sag altsaa til dens fulde Tilfredshed. Laanet blev betydelig billigere
end de tidligere, og da Ejendommen var rejst og Prioriteringen
endt, betalte man Laanet tilbage til Organisationen, der havde
vist Foreningen denne store Tillid og som selv samtidigt tjente
mere paa denne Forretning end den kunde have tjent ved at
anbringe Pengene i en Bank. Som et smukt Eksempel paa Sam
følelse og Tillid mellem Meningsfæller fortjener denne lille
Episode at blive kendt.
Med stor Tillidsfuldhed fortsatte Boligforeningen Opførelsen
af denne Bygning, og Arbejdet gennemførtes paa normal Maade.
Oktober Flyttedag 1915 rykkede 60 Familier ind i de smukke,
nye Lejligheder, og ogsaa her gennemførte Boligforeningen
Prioriteringen af hele Komplekset til de billige Priser, som var
lovet Medlemmerne.
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Afdeling

5.

Nyelandsvej 63 og Nordre Fasanvej 48.
ORENINGEN havde længe haft sin Opmærksomhed
henvendt paa Hjørnegrunden Nordre Fasanvej og
Nyelandsvej, som ejedes af den samme Mand, af
hvem Boligforeningen havde købt Grunden til Af
deling 1. Man havde desuden i. lang Tid haft et Tryk paa sig
fra Brugsforeningens Side, om Udvidelse af dens Lokaler i Af
deling 1, og endelig vilde man forhindre, at der paa denne Plads,
der stødte op til Grunden for Afdeling 1, blev opført en Byg
ning af en anden end Boligforeningen.
Grundejeren, Sagfører Alfred Hansen, havde i sin Tid solgt
Grunden til Afdeling 1 til Boligforeningen paa Betingelse af,
at der af Købesummen, 50,000 Kr., skulde betales 8 pCt., hvoraf
5 pCt. skulde være Rente af det til enhver Tid skyldige Beløb
og Resten Afdrag. Han havde fra først af stillet sig meget
skeptisk overfor Boligforeningens Levedygtighed og økonomiske
Ydeevne, men, efterhaanden som han fik Syn for Sagn, steg
hans Tillid. Han havde saa, allerede inden Ejendommen var
færdig, ønsket Betingelserne ændret derhen, at han i Stedet
for Rente og Afdrag skulde have Rente, men intet Afdrag; Be
løbet, der stod paa 2. Prioritet i Ejendommen, skulde saa udbe
tales ham paa en Gang efter 10 Aars Forløb; han tilbød først
at betale Foreningen 500 Kr. herfor. Den endelige Ordning blev
saa den, at Beløbet blev staaende paa 2. Prioritet med en kon-
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stant Rentenydelse af 5 pCt. mod, at han godtgjorde Foreningen
et Beløb af 750 Kr. Denne Ordning var saa bleven gennemført.
Ved denne som ved andre Lejligheder i de følgende Aar havde
Grundsælgeren faaet saa megen Tillid til Boligforeningen, hvis
Udvikling han havde fulgt med stor Interesse, at han nu saa
med helt andre Øjne paa den, end da han i sin Tid havde for
handlet med den om Salget af Grunden til Afdeling 1.
Brugsforeningen var ogsaa meget ivrig for at faa købt Grun
den. Dens Lokaler i Afdeling 1 var efterhaanden som Følge af
den voksende Omsætning blevet for smaa, saa at der haardt
tiltrængtes en Udvidelse. Denne kunde imidlertid kun foretages
paa én Maade, nemlig ved at bygge Ejendommens Port om og
gøre den til en Del af Forretningslokalet. Saa længe Afdeling 1
var en Ejendom for sig, lod dette sig selvfølgeligt ikke gøre, men
købte man nu denne tilstødende Grund, saa kunde man flytte
Porten til den nye Grund og lade begge Ejendomme faa fælles
Indkørselsport. Og denne Mulighed for en haardt tiltrængt Ud
videlse var Brugsforeningen selvfølgelig ivrig efter at faa. Bo
ligforeningen kunde jo ogsaa kun vinde derved, da Butiksloka
lernes Udvidelse jo betød en økonomisk Vinding.
Men endelig var der ogsaa en anden Interesse end det rent
umiddelbare, nemlig den Fare, der fandtes, for at hele Gaardinteriøret skulde blive ødelagt, dersom en anden Køber bebyg
gede denne Grund. Købte derimod Boligforeningen denne Grund,
var man Herre over Løsningen af dette Spørgsmaal.
Der var imidlertid den Ulæmpe ved Sagen, at der paa Grun
den hvilede en Servitut, nemlig den, at der kun maatte bygges
4 Beboelseslag paa Grunden og ikke i sammenhængende Kom
pleks, hvilket gjorde det næsten umuligt at bygge en rentabel
Bygning derpaa. Men ogsaa denne Vanskelighed blev over
vunden. Boligforeningen fik gennemført en mildere Fortolk
ning af denne Bestemmelse, og det blev da vedtaget at opføre
Afdeling 5.
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Afdeling 7, Borgerbo.

Men medens alt andet saaledes lod sig ordne forholdsvis let,
taarnede der sig Vanskeligheder op, der gjorde det svært at
sikre den økonomiske Basis for Afdeling 5.
Ved Siden heraf var der andre Forhold, som der senere skal
blive gjort Rede for, som gjorde, at man søgte Udvej til en
anden økonomisk Basis, end den man nu havde. Og ihvorvel
man i den senere Tid havde arbejdet fortrinligt med sin da
værende Bankforbindelse, saa var det givet, at de Ønsker, som
man i mere end én Henseende nærede, kunde man ikke vente
at faa opfyldt ved Hjælp af denne Bankforbindelse.
Da var det, at Formanden i Bestyrelsen henledte Opmærksom-
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heden paa den nyoprettede Bank, Den Danske Andelsbank. Her
var der en Institution, der arbejdede efter samme Principper
som Andels-Boligforeningen, og Bestyrelsen vedtog da at ind
lede Forhandlinger med den nævnte Bank om en nærmere For
bindelse, bl. a. ogsaa om et Byggelaan til Afdeling 5. Vi skal
her foreløbigt forbigaa alt, hvad der vedrørte disse Forhand
linger og indskrænke os til at fastslaa den ene Kendsgerning,
at Andelsbanken erklærede sig villig til at yde det fornødne
Byggelaan.
Dermed var Gennemførelsen af Afdeling 5 sikret, den blev
opført og taget i Brug. Et nyt Skridt fremad var gjort.
Fra det Øjeblik af fik Andels-Boligforeningens Byggevirk
somhed et stærkt Opsving; dens fremtidige Udvikling var sik
ret, takket være Samarbejdet med Den Danske Andelsbank.
Samtidigt med, at Andels-Boligforeningen saaledes var i
stærk Udvikling, forværredes Vanskelighederne paa Boligomraadet stærkt. Boligmangelen gik over til Bolignød, og Forhol
dene blev saa fortvivlede, at nye Hundreder af Familier hver
Flyttedag stod uden Tag over Hovedet og ikke kunde skaffe
sig Husly selv for ret betydelige Beløb. Derfor blev ogsaa Hen
vendelserne til Andels-Boligforeningen efterhaanden stærkere
og stærkere. Det boligsøgende Publikum havde set, at en Be
vægelse som Andels-Boligforeningen maatte kunne bidrage til
at føre Befolkningen ud af dette Uføre. Indmeldelserne blev
stadig talrigere, og man er nu naaet saa vidt, at der altid er
Boligsøgende parate til at rykke ind i de Lejligheder, som An
dels-Boligforeningen opfører, saa snart som, ja næsten inden
de er færdige.
Man planlagde altsaa
AFDELING 6
Tycho Brahes Alle 30—36, 31—33, Kirkegaardsvej 45—47 og
Sophie Brahes Alle 2, det største Boligkompleks, som Bolig102

Afdeling 8, Frederikssundsvej.

foreningen hidtil havde bygget, idet det omfattede 90 Lejlig
heder, foruden en betydelig Række Butikslokaler, som indtoges
hovedsagelig af Brugsforeningen.
Umiddelbart derefter blev ligeledes planlagt
AFDELING 7,
Svinget 17—19, Borgerbo 2—4 og Hollænderdybet 26—28, med
72 Lejligheder, og

AFDELING 8,
Glentevej 101—105, Frederikssundsvej 49—51 og Maagevej
1—3, med 70 Lejligheder.
Til Trods for disse betydelige Boligkomplekser blev Kravet
om Boliger stadig stærkere og stærkere. Men Boligforeningen
fortsatte og fortsætter stadig sit Boligbyggeri, kun at den i
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større og større Omfang tager de Midler til Hjælp, der nu
stilles til Raadighed for Byggevirksomheden, fra Statens og
Kommunens Side. Den er nu bleven en af de vigtigste Faktorer
i Kampen mod det baade for Samfundet og for den Enkelte
saa ulykkelige Forhold, der kaldes for Bolignøden.

Maskinhuset til Taastrup Teglværk.
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Arbejdernes Andels-Boligforening og
Den Danske Andelsbank.
T af de betydningsfuldeste Afsnit i Arbejdernes
Andels-Boligforenings Udvikling er Tilknytningen
til Den Danske Andelsbank. Det er saare forstaaeligt, at da Andelsbanken to Aar efter Boligforenin
gens Start stiftedes med hele den store Ahdelsudvikiing som
Baggrund, at Boligforeningen da i denne maatte se en Forbunds
fælle til Løsning af Andelsprincippet i Byerne, og man havde
hurtigt fra Andels-Boligforeningens Side set det formaalstjenlige for begge Parter i at knytte en Forbindelse mellem Andels
selskabernes Mænd i By og paa Land, idet man saa, at der var
en stor Del Tilknytningspunkter mellem Interesserne for disse
to ganske sideordnede og i Princippet nøjagtig ensartede Be
vægelser.
Man vil fra et af de tidligere Afsnit af Bogen (»Brugsfore
ningsbevægelsen«) huske, hvorledes den første Spire til denne
Bevægelse i Danmark lagdes ved, at Pastor Sonne i Thisted i
1866 stiftede en Brugsforening for sin af fattige Fiskere bestaaende Menighed. Bevægelsen stod, som sagt, i Stampe, indtil
den store, nu verdensberømte, danske Andelsbevægelse tog Fart
ude omkring paa Landet, saa at hele Landet i forbavsende kort
Tid omspændtes af Andelsbevægelsen som af et Net. Med en
forbavsende sikker Vurdering havde den danske Bondestand
set, hvad denne Tanke betød for den i Henseende til økonomisk
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Frigørelse og Udnyttelse af Produktionsmulighederne, og flere
og flere Omraader blev inddraget under dens Virksomhed.
Kun paa et Punkt tøvede man. Gang efter Gang talte og
skrev man om Nødvendigheden af at have en egen Bank til
Financiering af disse store Foretagender. Atter og atter kunde
man læse Artikler med Overskriften: »Bliver Andelsbanken nu
til Virkelighed?« Det var, som om man ikke rigtigt turde vove
sig til det Skridt, der ikke blot var en naturlig Konsekvens af
hele Bevægelsen, men var en Nødvendighed for dens Trivsel,
var Kronen paa Værket: Oprettelsen af Andelsbanken.
Først et godt Stykke ind i det 20. Aarhundrede blev dette
Skridt gjort med Oprettelsen i 1914 af Den Danske Andelsbank
i Aarhus.
Særsynt var det imidlertid, at skønt den store Andelsbevæ
gelse paa Landet havde fremkaldt Efterligninger af forskellig
Art i Byerne, ogsaa i Hovedstaden, saa var der længe som et
gabende Svælg imellem Land og By paa dette Omraade. Var
det den gensidige Mistillid mellem Land og By, der paa saa
mange Punkter har gjort sig gældende? Sikkert er det i alt
Fald, at Andelsbanken ingenlunde fra først af var oprettet
med en Tilknytning til Byerne, endsige Hovedstaden, for Øje.
Banken oprettedes ganske vist i en By, ovenikøbet i Jyllands
Hovedstad Aarhus, men næppe med By virksomhed for Øje og
i alt Fald saare langt fra Hovedstaden, hvor den end ikke havde
noget Kontor. Fra den Side var det lidet sandsynligt, at der
skulde komme et Samarbejde i Gang.
Heller ikke fra den modsatte Side syntes et saadant at være
efterstræbt. Men det gik her, som det saa tit gaar: Ensartede
Bevægelser ender med at samles, naar Trangen til Sammenslut
ning er der. En Bevægelse var der i Hovedstaden, som for sin
Udviklings Skyld trængte til en saadan Bank: Arbejdernes
Andels-Boligforening.
Nu er det let at se det beslægtede i de to Bevægelser. Ligesom
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Afdeling 9, Vesterfælledvej.

Andelsbevægelsen paa Landet er denne vokset op ved Sammen
slutning af de smaa, de, der væsentligst kun har deres Arbejde
at sætte ind paa Sagen, hvis Midler kun er smaa, og som netop
derfor maa løfte i Flok, hvis de skal naa et Maal. Den faglige
Samfølelse i Arbejderstanden, Trangen til at afhjælpe den Nød,
under hvilken Klassefællerne led, og Samhørsfølelsen mellem
Brugsforeningsmændene i Hovedstaden var det, der skabte An
dels-Boligforeningen, og Resultatet var en Bevægelse, der lig
nede Andelsbevægelsen paa Landet som to Draaber Vand ligner
hinanden.
Vi har ovenfor omtalt, at det var Afdeling 5, der gav Stødet
til dette Forsøg paa at tilvejebringe en Forbindelse mellem de
to Bevægelser. Vi har antydet de Vanskeligheder, der dukkede
op, da det gjaldt om at skabe en økonomisk sikker Basis for
Afdelingen gennem det nødvendige Byggelaan, der kun kunde
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faas paa Betingelser, der var for haarde til, at man turde eller
vilde gaa ind paa dem.
Dertil kom, at man fra visse Sider benyttede sig af den
Omstændighed, at Boligforeningen ikke helt ud kunde sikre
Entreprenørerne deres Tilgodehavende, men maatte lade noget
af dette, en halv Snes Procent, staa som 3. Prioritet i Ejen
dommene. Dette medførte, som tidligere nævnt, at man bereg
nede sig en Merpris for Arbejdet, der kom til at hvile paa de
paagældende Afdelinger. Endelig nærede man det ønske at
kunne indfri de tidligere Haandværkerprioriteter i de allerede
byggede Afdelinger, hvilket kunde lade sig gøre paa en for
Boligforeningen meget fordelagtig Maade, idet man var villig
til at sælge disse Prioriteter til en Kurs, der laa endogsaa be
tydeligt under Kursen paa Hypotekforeningsobligationer.
Og endelig nærede man ogsaa Planer om engang at kunne
udvikle sin Virksomhed til ikke alene at være byggende, men
man ønskede ogsaa efterhaanden at oprette industrielle Virk
somheder til Produktion af Bygningsmaterialier, saa at man
kunde blive mere frit og uafhængigt stillet ikke blot paa det
økonomiske Omraade, men ogsaa med Hensyn til Materialiernes
Fremskaffelse.
Var Fremtidstanken maaske en i sig selv hvilende Forening,
der selv producerer det Væsentlige af sit Behov? Saa langt gik
Tanken vel ikke straks, men hvert enkelt af disse Ønsker, hver
Del af denne Tanke betød et Skridt henimod Frigørelsen og
betød tillige billigere Produktion af Boliger, hvilket atter betød
Lettelse for de Mennesker, der skulde bo i dem.
Man kunde have ført Virksomheden videre, som den gik;
den var sund nok, Beregningerne havde holdt Stik, men-------

Her var det man fik Tanken om en Forbindelse med Andels
banken i Aarhus; her var maaske Midlet til at skabe den øko-
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Afdeling 10, Yrsasvej.

nomiske Sikkerhed, der kunde betinge den virkelige Udfoldelse
af Andels-Boligforeningstanken.
I Forretningsudvalgets Møde den 20. Januar 1915 stillede
Formanden Forslag om at søge Forbindelse knyttet med An
delsbanken, og Forretningsudvalget bemyndigede da Forman
den, Næstformanden og Arkitekten til at foretage Rejsen til
Aarhus med det angivne Maal for Øje. Umiddelbart efter fore
gik Rejsen til Aarhus og Mødet med Andelsbankens Bestyrelse.
Det, som det først og fremmest gjaldt om for Boligforenin
gen, var at gøre Andelsbankens Bestyrelse bekendt med de
Principper, efter hvilke Andels-Boligforeningen arbejdede.
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Formanden J. Chr. Jensen gav derfor en Redegørelse for disse,
fremlagde og forklarede Lovene og fremhævede i Forbindelse
hermed det formaalstjenlige i, at der mellem disse to nye Skud
paa det store Andelstræ tilvejebragtes et intimt Samarbejde
paa det økonomiske Omraade.
Disse Tanker fandt i hdj Grad Forstaaelse hos Bankens Di
rektion, Direktør Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard, og
Direktør Franck; de vakte en levende Tankeudveksling mellem
Parterne baade om Principperne og om den praktiske Forbin
delse mellem de to Foretagender.
Det viste sig straks, at der var Mulighed for Samarbejde, idet
man var enige om, at Andelsbanken, om den end var lagt særligt
til Rette for Landbrugets store Organisationer, dog ogsaa ansaa
det for sin Opgave og følte sig forpligtet til at samarbejde med
Andelsbevægelsen i Byerne, der jo i Princippet er bygget paa det
samme Grundlag som Andelsbevægelsen paa Landet. En saadan
Forstaaelse, som der her blev lagt for Dagen fra begge Sider,
gav et lyst Haab om en nærmere Tilknytning mellem disse Be
vægelser.
Boligforeningen paapegede, at den havde samme Interesse
som Andelsbevægelsen paa Landet i at komme al den Spekula
tion til Livs, som Andelstankens Tilhængere paa Landet ikke
var ukendte med. Man fremhævede bl. a., at det vilde blive
nødvendigt for Boligforeningen til sin Virksomhed at faa knyt
tet f. Eks. et Teglværk, som i nogen Grad kunde gøre Forenin
gen uafhængig af den private Stentrust, og at man paa samme
Maade havde Interesse af efterhaanden at skabe andre Fore
tagender, saaledes at man kunde forsyne sig med andre Materialier fra egne Virksomheder.
Under Forhandlingerne henstillede Boligforeningen til Ban
ken at lægge et Kontor for Andelsbanken i København, hvilket
vilde gøre Samarbejdet betydelig lettere, end naar alle Forhand
lingerne skulde ske over Aarhus, og man fremhævede, at et
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Afdeling 11, Peter Bangsvej.

Kontor i København ikke blot var ønskeligt af Hensyn til
Andels-Boligforeningen, men at et saadant sikkert vilde medføre
en Udvikling af Bankens Forretninger i meget stort Omfang.
Man pegede iøvrigt samtidigt paa det hensigtsmæssige for
Banken i at sikre sig en Grund i Hovedstaden, f. Eks. paa den
gamle Banegaards Terræn, midt i Byens Hjerte. Det er inter
essant at se, i hvilken Grad Tiden har givet Formandens Ud
talelser i saa Henseende Ret.
Forhandlingerne trak ud til langt ud paa Aftenen, og som
praktisk Resultat af Forhandlingerne enedes man foreløbigt
om, at Andelsbanken skulde forstrække Andels-Boligforeningen
med Midler til et Byggelaan til Afdeling 5 samt til Indfrielse
af Haandværkerobligationerne i de allerede byggede Afde
linger.
Man skiltes fra disse Forhandlinger sikkert fra begge Sider
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med Forstaaelse af, at der herved var indledet et Samarbejde,
som kunde faa en overordentlig Rækkevidde; det har senere ogsaa vist sig at faa uhyre Betydning for begge Parter og vil sik
kert komme til at medføre en Udvikling af et hidtil ukendt Om
fangt Tilliden til de ledende Personer indenfor disse to Virk
somheder er bleven øget Dag for Dag, og paa alle Omraader er
dette Samarbejde blevet mere og mere intimt. Boligforeningen
kunde for sit Vedkommende nu gaa Fremtiden i Møde med stor
Tryghed; den vandt derved baade hos Entreprenører, Leveran
dører og andre Pengeinstitutter et Navn og en Soliditet, der
satte den i Rang med Stats- og kommunale Foretagender.
Boligforeningen kunde nu ogsaa afløse sin tidligere Bankfor
bindelse, med hvilken Samarbejdet forøvrigt i den seneste Tid
ellers havde været fortrinligt. Men denne har jo rigtignok
mange Gange senere ikke kunnet forstaa, at man ikke ønskede
Forhandlinger om Financiering af Boligforeningens stadigt nye
Afdelinger.
Som en Tak for den Imødekommenhed, der fra Bankens Side
var vist overfor Andels-Boligforeningen, vedtog dennes For
retningsudvalg i et Møde den 26. Januar, paa hvilket Forman
den aflagde Beretning om Forløbet af Forhandlingerne i Aar
hus, enstemmigt at indmelde Andels-Boligforeningen som Med
lem i Den Danske Andelsbank med 3 Andele. Hertil sluttede
Repræsentantskabet sig ligeledes enstemmigt i sit Møde den
1. Februar s. A.
Det økonomiske Samarbejde, som efter dette første Møde
indlededes mellem Den Danske Andelsbank og Arbejdernes
Andels-Boligforening, kan man uden Overdrivelse betegne som
Hovedhjørnestenen i Andels-Boligforeningens senere mægtige
Udvikling.
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Boligkommissionerne
og Arbejdernes Andels-Boligforening.
ENNE nye Forbindelse med indflydelsesrige Andelsmænd øgede ogsaa Tilliden til Boligforeningen
blandt dens naturlige Klientel, og nu blev Kravet
om nye Boliger saa stærkt, at det var umuligt at
tilfredsstille Behovet, idet Medlemsantallet steg i langt højere
Grad end det var muligt at skaffe Boliger til.
Verdenskrigen havde øget Vanskelighederne for Byggeriet
paa mange Omraader, dels ved en stærk Prisstigning paa alle
Materialier, og dels ved at enkelte Nødvendighedsartikler som
Metaller o. lign, næsten ikke var til at fremskaffe. Men tillige
begyndte en følelig Mangel paa Lejligheder at gøre sig gæl
dende.
Vi har allerede tidligere omtalt, at der efter Boligoverfloden
i 1906, da 9327 Lejligheder stod ledige, begyndte en Nedgang
i Antallet af ledige Lejligheder som Følge af Indskrænkningen
af Boligbyggeriet, der forstærkedes ved Bankkrisen i 1908.
Nedgangen i Lejeledigheden tog særlig Fart fra April 1916,
da Antallet af ledige Lejligheder gik ned til 50, og siden har
det været meget ringe, 24 i 1917, 19 det følgende Aar, 21 i 1919,
15 i 1920 og endelig kun 7 tomme Lejligheder Oktober Flytte
dag 1921 for Københavns Vedkommende og ingen paa Frede
riksberg. Men samtidigt voksede Antallet af husvilde Familier,
saaledes at Antallet af disse den 31. Marts 1921 i København
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var 1468 og paa Frederiksberg 357 eller ialt 1825 Familier, me
dens der samtidigt allerede var anbragt 885 Familier i Træ
barakker.
Og det var ikke blot København, der var hjemsøgt, men ogsaa
omkring i Byerne stak Bolignødens Spøgelse sit uhyggelige
Hoved frem. Det oplyses saaledes i den af Boligkommissionen
af 1918 afgivne Betænkning, at Antallet af Familier under kom
munal Boligforsorg i Provinsen i Maj 1919 var 2147 Familier
med 10860 Personer, og i November 1919 var disse Tal steget

til henholdsvis 2614 og 12,954!
Man stod her overfor Forhold, der efterhaanden havde udvik
let sig til et saadant Omfang og havde antaget en for Samfun
dets Trivsel saa faretruende Karakter og som var saa vanskelige
at ordne, at det mere og mere maatte gaa op for alle, at Spørgsmaalet ikke kunde og ikke skulde løses af det private Initiativ
alene, men at Samfundet, Stat og Kommune, her maatte træde
hjælpende til, og det endog i meget omfattende Grad. Man kunde
her henvise til, at man længe havde advaret mod den truende
Boligmangel. De periodiske statistiske Beretninger, der frem
kom dels fra Statens statistiske Departement og dels fra Staden
Københavns statistiske Kontor, havde allerede længe vist, at den
var i Anmarsch; allerede paa et tidligt Tidspunkt havde man
øjnet Faren for en Katastrofe paa dette Omraade og advaret
derimod; navnlig havde Socialdemokratiets Repræsentanter
saavel i Rigsdagen som i Københavns Borgerrepræsentation
atter og atter peget paa denne Fare og opfordret til at træffe
de fornødne Foranstaltninger, inden det var for silde. Man
havde talt for døve Øren.
Ogsaa fra Andels-Boligforeningens Side var man klar over,
at Foreningen her havde en Opgave, men da man tillige indsaa,
at Foreningen ikke kunde løse denne uden en betydelig Støtte
fra Stat og Kommune eller overhovedet Hjælp fra det Offent
lige, rejste man Spørgsmaalet om Nødvendigheden af Nedsæt114

Afdeling 12, Vanløse.

telse af en Kommission til Undersøgelse af Betimeligheden af
Samfundets Indgriben.
Spørgsmaalet blev rejst i Dansk Haveboligforening, og man
vedtog der enstemmigt Tanken om Nedsættelse af en Kommis
sion fra det Offentliges Side og henstillede til Formanden for
Arbejdernes Andels-Boligforening J. Chr. Jensen at henvende
sig til Forretningsudvalget for de Samvirkende Fagforbund om
at yde sin Medvirken til Nedsættelse af en saadan Kommission.
Paa Andels-Boligforeningens Initiativ skete denne Henvendelse
dels til det socialdemokratiske Parti og dels til de Samvirkende
Fagforbund, og man enedes om, at Formanden for de Samvir
kende Fagforbund Carl F. Madsen og Andels-Boligforeningens
Formand J. Chr. Jensen skulde foretage en Henvendelse til
Indenrigsminister Rode med Krav om Nedsættelse af en saadan
Kommission.
Men der skulde desværre hengaa et Aar, før Indenrigsmini-
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ster Rode fandt sig beføjet til at tage Spørgsmaalet op for
Alvor, en lang og kostbar Tid blev spildt, inden der blev fremsat
Lovforslag om denne Sag, og først ved Lov af 30. Oktober 1916
blev der nedsat en Boligkommission, Boligkommissionen af
1916. Andels-Boligforeningens betydelige Indflydelse paa dette
Omraade kunde man ikke komme uden om, og den fik da ogsaa
en særlig Repræsentant i Kommissionen, idet Formanden, Fol
ketingsmand J. Chr. Jensen af Rigsdagen valgtes ind i baade
denne og i Boligkommissionen af 1918. (Om de fleste af de her
omtalte Forhold henvises for yderligere Oplysningers Vedkom
mende til den af Boligkommissionen afgivne store Betænkning,
der foreligger trykt.)
Som Følge heraf har Andels-Boligforeningens Repræsenta
tion i Kommissionen i meget betydelig Grad gjort sin Indfly
delse gældende og har paa mange afgørende Punkter præget
Kommissionens Arbejde, idet den Erfaring, som Foreningen
efterhaanden havde indhøstet og stadig indhøstede, i høj Grad
vakte Interesse hos Kommissionens øvrige Medlemmer, og man
sporede hos disse en udelt Interesse for den nye Form for Op
førelse af Boliger paa kooperativt Grundlag, hvorved de Folk,
der skulde bebo Ejendommene, i stærkere Grad kom i Berøring
med Ejendommens Forhold, end det kendes fra almindelige
Lejekaserner, ved at Familierne stadig har Indtrykket af at
være Medejere af Boligerne, noget, der paa mangfoldige Omraader giver sig Udslag i den rigtige Retning.
Senere, da Boligkommissionens Forslag blev forelagt Rigs
dagen, havde Andels-Boligforeningens Formand i sin Egenskab
af Folketingsmand ligeledes Adgang til at følge Sagens Udvik
ling paa nært Hold.
Paa forskellig Maade blev der nu efterhaanden fra det Of
fentliges Side ydet Støtte til Fremme af Boligbyggeriet. Den
første Lov, der saaledes blev givet, var Loven af 3. Juli 1916,
ved hvilken der blev hjemlet Kommunerne Adgang til med
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Afdeling 13, Havehuset mod Roskildevej.

Samtykke af Indenrigsministeriet helt eller delvis at fritage
Beboelseshuse fra kommunale Skatter i 10 Aar efter at Byg
ningen er taget i Brug. Loven er gentagne Gange forlænget,
saaledes at den stadig har Gyldighed. Ligeledes kan Kommu
nerne yde Rentelettelse paa Grundkøbesummen, for saa vidt
Grunden er købt af Kommunen.
Denne Lov kom imidlertid ikke til at spille nogen overvæl
dende Rolle, da Byggeprisniveauet paa dette Tidspunkt allerede
var saa højt, at den direkte Fordel af denne Lov ikke stod i et
rimeligt Forhold til det allerede fremskredne Prisniveau, og
man indsaa da snart efter Nødvendigheden af at gaa til Lov
givningsmagten med et Forslag om kontant Tilskud til Bolig
byggeriet.
Statslaan til Byggeforetagender havde man jo allerede kendt
længe her i Landet. Siden 1887 har der gennem Finansministe-
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riet været ydet mindre Beløb som billige Statslaan til Bygge
foreninger (se Boligkommissionens Betænkning II S. 91) og
denne Sum var senere (i 1917) bleven forhøjet med 2 Miil. Kr.
og i den følgende Tid yderligere med lr/2 Mili. Kr. Nu, ved
Lov af 31. Marts 1917, bemyndigedes Finansministeren til at
udlaane 5 Mili. Kr. til Kommuner til kommunale, kooperative
eller private Byggeforetagender for den mindre bemidlede Del
af Befolkningen; i 1920 (Lov af 10. Septbr. s. A.) stilledes der
10 Miil. Kr. til Raadighed for Indenrigsministeriet. Og endelig
vedtog Rigsdagen Loven af 5. Februar 1918 om Statstilskud til
Byggeforetagender for den mindre bemidlede Del af Befolk
ningen. Denne Lov virkede fremmende paa Byggeriet, og en
stor Del Byggeforetagender rejste sig Landet over, og denne Lov
kom ved sin senere Udvikling og sin derved fremkaldte Ind
flydelse paa Boligforholdene til at spille en uhyre Rolle baade
med Hensyn til Fremskaffelse af Boliger og derigennem med
Hensyn til Imødegaaelse af Virkningen af Arbejdsløsheden paa
den store Arbejdsløshedsstyrke, som havde Krav paa Under
støttelse, hvis der ikke kunde skaffes Arbejde til den. Der er
vel sjældent vedtaget nogen Lov, der ogsaa økonomisk er kom
met til at spille en saa fremtrædende Rolle for Stat og Kom
mune.
Imidlertid medførte Verdenskrigens Gang uhyre Vanskelig
heder med Hensyn til en Del af de vigtigste Bygningsmaterialier, som kun kunde faas i Udlandet, og Vanskeligheder som
Følge af Kulprisernes uhyre Stigning, der medførte en Pris
stigning paa næsten alle Bygningsmaterialier, hvis Lige man
ikke tidligere havde kendt. Det Byggeri, der var kommet i Gang
i Kraft af Loven af 5. Februar 1918, var derfor ikke blevet
færdigt, før Kravet fra de Byggende om et betydeligt større
Tilskud meldte sig, og Loven maatte revideres.
Loven af 5. Februar 1918 hjemlede Kommunerne Ret til at
yde et direkte Tilskud paa 10 pCt. af det Beløb til hvilket Bo-
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Afdeling 13, Aalholmsvej.

Gaardinteriør.

ligforetagendet blev vurderet i Ejendomsskyld, naar det var
færdigt, og naar Kommunen havde ydet et saadant Tilskud,
skulde Staten være forpligtet til at yde et tilsvarende Beløb
som Tilskud. Yderligere blev det tilladt, at Loven af 3. Juli 1916
kunde kombineres med denne Lov. Imidlertid var der den store
Ulæmpe ved denne Lov, at Tilskuddene skulde udbetales bagud,
tilmed i Løbet af 8 Aar (16 Terminer), saaledes at Staten og
Kommunerne skulde forrente Tilskuddet med 5 pCt. og afdrage
det i den ovennævnte Tid. Dette medførte store Vanskeligheder,
særligt for de store Kommuner, som enten ved direkte Laan til
til Byggeselskaberne maatte udrede det Beløb, som Tilskuddet
androg baade for Stat og Kommune, eller maatte paatage sig
Garanti overfor Pengeinstitutter, som stillede de nødvendige
Beløb til Raadighed.
Ved Revisionen af Loven tog Rigsdagen Spørgsmaalet op,
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Afdeling 14. Svanemølleviadukten.

og man enedes om, at Loven skulde fornyes med den Ændring,
at Tilskuddet blev forhøjet fra 10 til 15 pCt. baade for Stat og
Kommune (Lov af 1. November 1918).
Efter denne Lovs Vedtagelse viste der sig en endnu stærkere
Tendens til nye Arbejder, men det viste sig tillige snart, at selv
om Tilskuddet var sat op til ialt 30 pCt. fra Stat og Kommune,
saa kunde dette Tilskud dog slet ikke holde Stik overfor de
stigende Byggepriser. Dertil kom tillige den Vanskelighed, at
Bygningens Omkostningskonto steg til en ganske ukendt Højde
som Følge af, at Nationalbankens Diskonto stadig forhøjedes,
hvorved de midlertidige Byggelaan blev dyrere, samtidigt med
at Obligationskursen stadig faldt, og disse voksende Vanskelig
heder for Byggeriet medførte senere yderligere Krav til Rege
ring og Rigsdag om at faa Tilskuddene udbetalt kontant og til
lige om at faa en Del af disse udbetalt forskudsvis som Bygge
laan.
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Disse Krav blev opfyldt ved Loven af 10. September 1920,
der forhøjede Tilskuddet baade fra Stat og Kommune til 20
pCt. og samtidigt bestemte, at Tilskuddene skulde udbetales
kontant og en Del deraf forskudsvis som Byggelaan. Gyldig
heden af denne Lov udløb imidlertid 1. April 1921, men ved Lov
af denne Dato fornyedes Loven, som nu hedder Lov af 1. April
1921 og gælder indtil 1. April 1922.
Indtil da er Forholdet altsaa det, at der til Opførelse af Bo
liger for den mindre bemidlede Del af Befolkningen saavel af
Stat som af Kommune udbetales kontant 20 pCt., altsaa ialt
40 pCt. af Byggesummen, for en Del forud som Byggelaan.
Endvidere kan der ydes Skattefrihed i 10 Aar, og Tinglæsnings
gebyr og Stempelgebyr for Kontrakter og Grundkøb bortfalder.
Alle disse Love blev i høj Grad fremskyndet af Boligkommis
sionerne af 1916 og 1918, der desforuden udarbejdede en lang
Række Lovforslag paa Boligvæsenets Omraade, men herom hen
vises til Betænkningerne.
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Efterlignere.
ET er en Kendsgerning, at gavnlige Foranstaltnin
ger og gode Foretagender altid fremkalder Efter
ligninger af mindre heldig Art. Alting kan misbru
ges, og da Misbrugene paa det her omhandlede
Omraade, Boligvæsenets, som oftest rammer netop de mindre
Bemidlede haardt, som man søger at støtte og hjælpe ved disse
Foretagender, skal vi her kort komme ind paa dette Spørgsmaal.
Man havde fra visse Spekulanters Side set, at Andelsprin
cippet havde vundet Befolkningens Tillid, og dette i Forbin
delse med de betydelige direkte Tilskud fra Statens og Kommu
nens Side bevirkede, at der opstod et omfattende Boligbyggeri
af en saare uheldig Art, idet Entreprenører og Grundsælgere,
støttet af enkelte Banker, ligefrem lavede Byggeforeninger en
gros. Mange gav disse Byggeforetagender de mest klingende
Navne, og ved store Annoncer søgte man Medlemmer, som i
mangfoldige Tilfælde tog fejl af Andels-Boligforeningen og de
ny opdukkende Spekulationsselskaber. Saadanne Selskaber tri
vedes i Kraft af det uhyre Tilløb, der var for at faa Bolig, og i
Kraft af Kommunens store Offervillighed. Der er desværre tjent
uhyre Summer paa den Maade som Følge af den sørgelige Nøds
tilstand, som Samfundet efterhaanden er kommet ind i.
Saadanne Byggeforetagender voksede op paa den Maade, at
en eller flere Entreprenører i Fællesskab lavede en Forening,
selv udpegede en Bestyrelse, lavede Love med Andels-Bolig-
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Afdeling 15, Fischersgade.

foreningens Love som Forbillede, projekterede et Foretagende
og lavede en Rentabilitetsberegning uden at have et eneste vir
keligt Medlem. Bestyrelsen bestod i de fleste Tilfælde af de paa
gældende Selskabers Bestyrelse eller Funktionærer, men Lo
vene var i Orden, byggede paa Andels-Boligforeningens Princip,
og det var da en let Sag at faa Stat og Kommune til at yde
Tilskud og Laan og yderligere at garantere, hvad der ikke kunde
fremskaffes af Laan af offentlige Midler. De paagældende En
treprenører var selv bestemmende om, hvorledes Arbejdet skulde
udføres, hvem der skulde udføre det og til hvilken Pris og skulde
selv kontrollere det. Under Bygningens Opførelse averteredes
der saa om Medlemmer, dels i Bladene, dels ved Opslag paa de
forskellige Byggeforetagender, og som Følge af Bolignøden var
der altid nok, der meldte sig. Naar Bygningen saa var færdigprioriteret, fratraadte den midlertidige Bestyrelse og overgav
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Huset i færdig Tilstand til den nye Forening, d. v. s. Beboerne
i det paagældende Kompleks. Ogsaa dette var lovligt, thi i
»Foreningens« Love stod der en spagfærdig Paragraf om, at
naar Bygningen var færdig prioriteret, skulde den midlertidige
Bestyrelse gaa af og Bygningen i prioriteret Stand overgaa til
de »egentlige Medlemmer«, d. v. s. Beboerne. Det betød i Virke
ligheden, at Entreprenørerne trak sig ud af Foretagendet med
deres Gevinst og overlod Risiko og Ordning af Ulæmper til de
Folk, der havde indladt sig med dem. Der findes ikke faa Eks
empler paa, at der straks efter Beboernes Indflytning har vist
sig saadanne Ulæmper ved Lejlighederne, at der straks har
maattet foretages Forandringer og Reparationer, og at Bebo
erne derfor baade har maattet true den tidligere »Bestyrelse«
med Proces og endog har maattet føre saadanne for at faa Er
statning for de Tab, som slet Bygningsmaade havde paaført
dem.
Det farlige ved Sagen var jo dels, at de senere Beboere aldeles
ikke kunde udøve nogen Kontrol med Byggeriet, hverken selv
eller gennem Personer, som de selv havde udpeget, dels ogsaa
den Kendsgerning, at den oprindelige »Bestyrelse«, Entrepre
nørerne, kunde skubbe Ansvaret for Bygningen fra sig, naar
denne var færdig.
Man har Lov til at sige, at hverken Stat eller Kommune var
fuldtud klare over, hvad det var, der foregik her, og man kan
med Sikkerhed hævde, at i alt Fald en stor Del af disse Ejen
domme ikke er bygget paa den Maade, paa hvilken de vilde være
bievne byggede, hvis de paagældende Medlemmer, som senere
skulde eje og bebo Husene, havde haft Indflydelse baade paa
Entreprisen og paa Kontrollen med Arbejdet.
Det viste sig ogsaa snart, at Kommunen blev nødsaget til at
indføre en skærpet Kontrol med disse Byggeforetagender, og
ved de senere Loves Fremkomst stillede man da ogsaa betydelig
skarpere Regler for Støtte til Boligforetagender.
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De industrielle Afdelinger.
I har i det foregaaende givet en Fremstilling af de
første Boligbygningers Tilblivelse, Afdeling 1—5
udførligere, 6—8 kort. Da Byggeforholdene ved
Forbindelsen med Den Danske Andelsbank var
kommet ind i et sikkert Spor, er der ingen Grund til at føre
denne Omtale videre for de senere Afdelingers Vedkommende;
det vilde kun blive en ensformig Gentagelse. Vi gaar derfor nu
over til den anden Del af Andels-Boligforeningens Afdelinger,
de industrielle Afdelinger.
Allerede paa et tidligt Tidspunkt i Foreningens Tilværelse
var man klar over, at skulde man opfylde den Opgave, som
Foreningen havde sat sig, paa en fyldestgørende Maade, maatte
man, saa vidt det var muligt, og i størst mulige Udstrækning
efterhaanden gøre sig til Herre ogsaa over Produktionen af
enkelte vigtige Bygningsmaterialier.
Da der derfor i 1916 viste sig Mulighed for at købe et Tegl
værk, som laa i Taastrup og som blev tilbudt paa gunstige Vilkaar, lod man dette underkaste en nærmere Undersøgelse, og
da det gode Indtryk bekræftedes ved denne, købte man

TEGLVÆRKET I TAASTRUP
idet først Forretningsudvalget og senere Repræsentantskabet
den 19. Maj 1916 gav Bemyndigelse til Køb af Teglværket og
en til samme hørende Gaard med et Tilliggende af 56 Tdr. Land.
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Hvad der særligt tilskyndede til Købet, var den Omstændig
hed, at man havde indset, at Produktionen af Mursten blot som
et Supplement vilde have den største Betydning for Foreningen.
Selv om Produktionen af Mursten ikke hidtil har givet Bolig
foreningen noget direkte Udbytte, særligt paa Grund af Van
skelighederne ved de uhyre stigende Kulpriser, Vanskelig
hederne ved Fremskaffelsen af andre Materialier som Oljer,
Reservemaskindele o. s. v., saa er den indirekte Fordel ved
Teglværket dog saa iøjnefaldende, at Købet maa betegnes som
fuldt forsvarligt og Besiddelsen som et virkeligt Gode. Bolig
foreningens Foretagender har undgaaet mange og navnlig i
disse Tider meget kostbare Arbejdsstandsninger ved at kunne
supplere de Privates Leverancer, om hvilke Boligforeningen
havde kontraheret, naar disse enten som Følge af Mangel paa
Jernbanevogne eller af andre Grunde ikke har kunnet opfylde
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deres Forpligtelser. Ligeledes har det ved flere Foretagender
vist sig umuligt at fremskaffe Mursten i de Mængder, der skulde
bruges, og hele Byggevirksomheden vilde da være bleven ramt i
en følelig Grad, hvis Boligforeningen ikke havde raadet over en
betydelig Stenproduktion fra dette Teglværk. Betydningen af
dette Teglværk vil ikke blive mindre i Fremtiden, naar de under
og lige efter Krigen raadende ekstraordinære og vanskelige
Forhold bedrer sig og bliver mere normale.
TEGLVÆRKET VED ALLINGE
I Tilknytning til Købet af Taastrup Teglværk vedtog man
senere at erhverve Teglværket ved Allinge, da der viste sig en
gunstig Lejlighed hertil. Driften paa dette Teglværk har Fore
ningen væsentligt baseret paa Produktionen af Tagsten, hvortil
Materialet er i høj Grad egnet. Det har vist sig, at de Teglsten,
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som Allinge Teglværk leverer, staar fuldtud paa Højde med
Produktet fra Landets bedste Teglværker, og da der paa Stedet
findes ubegrænsede Masser af dette Materiale, venter Forenin
gen sig store Fordele af denne Erhvervelse.
Men ogsaa paa andre Omraader har Foreningen efterhaanden
set sin Fordel ved at knytte industrielle Virksomheder til sig, og
de er næsten alle tilvejebragt, fordi man paa den ene eller den
anden Maade, fra Arbejdsgiverorganisationer eller Leverandør
organisationer, har lagt Foreningen Vanskeligheder i Vejen for
Udøvelsen af Foreningens Arbejde.
CEMENTSTØBERIET OG STUKFABRIKKEN
Karakteristisk er i saa Henseende Cementstøberiet og en der
til knyttet Stukfabrik. Paa en af Andels-Boligforeningens
Grunde byggede man de nødvendige Bygninger til Kontorer,
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Værksteder og Lager for en saadan Virksomhed i Augustagade.
Disse Lokaler maatte dog meget snart udvides, da Arbejdet i
denne Afdeling hurtigt voksede stærkt, saa at man maatte ind
drage betydelige Arealer, som Andels-Boligforeningen ejede i
Frankrigsgade, under denne Virksomhed til Supplering af
Pladsen. Andels-Boligforeningen har haft megen Nytte af denne
Virksomhed, dels fordi disse meget vanskelige Produkter for en
stor Del var ganske ukontrollable baade med Hensyn til Kvalitet
og til Pris, og dels fordi Virksomheden har kunnet levere de
betydelige Mængder, som Byggeriet kræver af disse Ting, med
en betydelig Avance baade for de paagældende Afdelinger og
for selve Virksomheden.
Det, som denne Virksomhed særligt frembringer, er støbte
Gesimser, Aftræksrør, Skillerumsfliser, Trappesten, Sokler, Cementbaand o. m. a. samt Stukgesimser, Loftsrosetter o. s. v.
TØMRERAFDELINGEN
Allerede i 1916 drøftedes gentagne Gange i Bestyrelsen det
formaalstj enlige i selv at være sin Leverandør af Tømmer og
Brædder, da Maaden, paa hvilken dette blev leveret af de pri
vate Tømmerhandlere, havde store Ulæmper for Foreningen.
Man maatte nemlig stadig aftage store Mængder af disse Materialier paa et Tidspunkt, hvor de endnu ikke skulde bruges, og
man led store Tab ved at skulle opmagasinere dette Materiale,
mange Gange paa Byggepladser eller i Kælderrum, hvilket des
uden ofte medførte store Ulæmper med Hensyn til Benyttelsen
af disse Oplagssteder. Efter at man derfor havde taget under
alvorlig Overvejelse det hensigtsmæssige i selv at oprette en
Trælastafdeling med tilhørende Tømrerafdeling, foretog man
som et første Forsøg i 1918 et stort Indkøb af Træ direkte fra
Sverige, hvorved man selv blev Herre over Tidspunktet for Træ
ets Levering til Byggeplads, saa at man undgik Ekstraudgifter
til unødige Transporter.
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En Tid lang kontraherede Andels-Boligforeningen med pri
vate Tømrerentreprenører paa den Maade, at Boligforeningen
selv leverede Træet og de paagældende Selskaber de mindre
væsentlige Ting og Arbejdere til Forarbejdning af Træet, men
dette Forhold var i det lange Løb uholdbart, da Foreningens
Materiale naturligvis ikke kunde paaregne samme Interesse,
som hvis de paagældende Entreprenører selv havde købt Mate
rialet og havde Avance derved.
Dette førte derfor snart til, at Andels-Boligforeningen op
rettede sin egen Tømrerafdeling, og paa de sidste store Af
delinger har Andels-Boligforeningen selv været Entreprenør og
Leverandør.
Det har vist sig, at Andels-Boligforeningen med stor Lethed
kan konkurrere med det private Initiativ ogsaa paa dette Omraade, og efterhaanden som Boligforeningens Funktionærer ar-
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bejder sig ind i disse Virksomheder, vil man kunne vente bety
delige Resultater af Virksomheden.

SNEDKERAFDELINGEN
Gennem den stadige Kontrol, som Boligforeningen straks fra
første Færd af har indført paa sine Foretagender, har man
atter og atter indset Nødvendigheden af selv ogsaa at være
Herre over Snedkerarbejdet. Bygningssnedkersvendenes Aktie
selskab var tidligere Boligforeningens Leverandør, og den var
en samvittighedsfuld Leverandør, med hvem man havde et for
trinligt Samarbejde. Alligevel kunde man ikke nu og da blive
fri for at se, at Boligforeningens Arbejde ikke blev fremmet
helt paa den Maade, der havde været ønskelig, fordi det nævnte
Firma naturligvis maatte paatage sig betydelige Leverancer til
andre, hvorved dets Fabrik ofte blev i høj Grad overbelastet,
hvilket nu og da paa en generende Maade gik ud over AndelsBoligforeningen.
Andels-Boligforeningen oprettede derfor i 1920 sin Snedker
afdeling, som til at begynde med dels udførte Reparationsar
bejde i de gamle Ejendomme, men dels og navnlig var baseret
paa at udføre det betydelige Butiksinventar, som Foreningen
skulde levere til de forskellige Butikker i sine Komplekser, altsaa i overvejende Grad til Hovedstadens Brugsforening.
Denne Afdeling har udviklet sig Trin for Trin, indtil det nu
i den seneste Tid er bleven vedtaget at oprette et stort moderne
Maskinsnedkeri, der er installeret i Andels-Boligforeningens ny
erhvervede Ejendom paa Øresundsvej. Andels-Boligforeningen
er derved sat i Stand til i Fremtiden at blive sin egen Leveran
dør af det væsentligste af sit Snedkerarbejde og vil derved for
det første kunne faa udført alt Arbejde fuldtud paa den Maade,
som man ønsker, og for det andet lægge Tidspunktet for dets
Udførelse til Rette paa den baade for Foretagendet og for Ar
bejderne direkte mest formaalstjenlige Maade, og endelig for
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det tredie for en Pris, der i Forhold til Arbejdets Kvalitet til
enhver Tid vil kunne betegnes som rimelig.

KØRSELSAFDELINGEN
Oprettelsen af Foreningens Kørselsafdeling blev besluttet paa
et Tidspunkt, hvor Boligforeningen var boykottet af de paa
gældende Vognmandsorganisationer. Der var dengang erklæret
almindelig Lockout af Bygningshaandværkerne, og Arbejds
giverforeningen forbød da Vognmændene at køre Bygningsmaterialier til Andels-Boligforeningens Bygninger, til Trods
for, at Boligforeningen, hvis Arbejder ogsaa laa stille, kun
kørte Materialier fra sin egen Virksomhed, hvad Arbejdsgiver
foreningen ikke nægtede sine egne Medlemmer Tilladelse til i
samme Periode.
Meddelelsen om denne Blokade modtog Formanden en Aften
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en Time før et Forretningsudvalgsmøde, saa at han i Forret
ningsudvalgets Møde kunde meddele, at Vognmændene under
Arbejdsgiverforeningen havde standset al Kørsel for Forenin
gen.
Denne Blokade faldt paa et for Foreningen meget uheldigt
Tidspunkt, idet man netop i den Periode fik et betydeligt Antal
Jernbaneladninger Tømmer fra Sverige, som skulde køres; thi
hvis ikke disse Jernbanevogne blev tømt indenfor den Frist, der
i Statsbanernes Reglement er sat for Losning af Jernbanevogne,
vilde der blive paalagt Andels-Boligforeningen Betalingen af
stadigt voksende Straffebeløb.
Samtidigt havde Foreningen netop faaet et Skib ind med
Gibs. Dette Skib havde kun tre Liggedage til Losning, og for
hver Dag Skibet skulde ligge over, skulde der betales en bety
delig Sum, idet denne Straffeafgift fordobledes for hver Dag,
Skibet blev liggende uden at være færdig losset.
Formanden fremsatte saa i det nævnte Forretningsudvalgs
møde Forslag om at oprette en Kørselsafdeling, og man bemyn
digede Formanden til at foretage alt fornødent i Henhold til
denne Beslutning.
Allerede Dagen efter blev Arbejdet med Bygning af Automo
bilgarage og Stald sat i Gang, og man gik i Lag med at indkøbe
baade Lastbiler og andre Køretøjer, saa at man snart var sikret
mod lignende Overraskelser for Fremtiden.
Vanskelighederne, indtil denne Kørselsafdeling var oprettet,
blev afhjulpne ved, at man dirigerede Foreningens Heste og
Vogne fra Taastrup Teglværk til København. Skibet blev losset
rettidigt for Gibsene, Jernbanevognene blev tømte for Tømme
ret indenfor den reglementariske Frist, og ogsaa Foreningens
anden Kørsel blev besørget tilfredsstillende ved egen Hjælp.
Kort efter tilbød Vognmændene, der indtil da havde haft
Foreningens Kørsel, at de trods Arbejdsgiverforeningens Skri
velse var villige til at køre for Foreningen, men man kunde nu
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svare dem, at der ikke var nogen Grund for dem til at bryde
de Love, som de selv var gaaet ind under ved at indmelde sig
i deres Organisation; for Andels-Boligforeningens Skyld var
der ikke nogen Anledning dertil, da Foreningen nu kunde klare
sig uden dem.

MALERAFDELINGEN
Det er tidligere nævnt, og enhver kan jo huske det af egen
Erfaring, at det paa et vist Tidspunkt som Følge af Verdens
krigen var vanskeligt eller umuligt at skaffe visse Materialier,
saasom Jern og andre Metaller o. s. v. Nogle af de Nødvendig
hedsartikler, som det paa et vist Tidspunkt var vanskeligt at
fremskaffe, var Malerartikler: Fernis, Terpentin, Lakker og
Farver. Allerede i 1917 og 1918 indkøbte derfor Andels-Bolig
foreningen meget betydelige Mængder af disse Materialier, som
den imidlertid maatte oplagre hos private Malermestre eller
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Grosserere, fordi Foreningen ikke selv havde noget Sted at an
bringe dem. Men det uheldige ved denne Ordning var, at Fore
ningen ingen Kontrol kunde føre med, om netop disse af Fore
ningen købte Artikler blev anvendt i fuld Udstrækning til dens
Bygninger eller om de blev sammenblandede med daarlige Sur
rogater; og om dette skete, kunde ikke konstateres, før Maler
arbejdet havde staaet sin Prøve i Bygningerne. Man var i
Poreningens Ledelse opmærksom paa denne Fare, og for at
forebygge mulige Misbrug og tillige at faa det bedst mulige
Arbejde paa dette vigtige Omraade, vedtog Forretningsudvalget
at oprette Arbejdernes Andels-Boligforenings Malerafdeling.
Denne Afdeling var baade paakrævet for de gamle Ejendommes
Vedkommende af Hensyn til Reparationsarbejdet og ogsaa i høj
Grad af Hensyn til Arbejdet i de nye Afdelinger, der var under
Opførelse, og allerede ved de første Foretagender sporedes der
en betydelig økonomisk Fordel ved Oprettelsen af denne Afde
ling, ikke mindst fordi det paagældende Arbejde bliver samvit
tighedsfuldt udført og desuden bliver kontrolleret af Tillidsmænd, der baade har et betydeligt større Ansvar for og ogsaa
betydelig mere Interesse i, at Arbejdet bliver godt, end man i al
Almindelighed kan forlange af en privat Entreprenør.
Denne Afdeling har udviklet sig til at omfatte næsten alt
Boligforeningens Malerarbejde, ikke blot Arbejdet i de nye Af
delinger, men ogsaa for de gamle Afdelingers Vedkommende,
skønt Foreningens Ledelse har stillet Afdelingernes Kontrol
udvalg fuldkommen frit med Hensyn til Spørgsmaalet om An
vendelsen af Boligforeningens Malerafdeling. I en lang Række
Tilfælde har Malerafdelingen givet Tilbud paa Reparations
arbejder, der var langt billigere end de private Malermestres
Tilbud, og samtidigt har Afdelingerne og Foreningen haft større
Garanti for god og samvittighedsfuld Udførelse af Arbejdet.
Det skal her omtales, at Malerafdelingen har haft alt Maler
arbejde paa Andels-Boligforeningens og Andelsbankens fælles
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store Foretagende Akselborg, og der er ved denne Lejlighed
baade fra Arkitekternes og fra Bestyrelsens Side udtalt Aner
kendelse saavel af Arbejdets solide Udførelse som af Ledelsen
af Malerarbejdet paa dette store Kompleks.
For alle disse industrielle Afdelinger gælder det, at disse kun
er Led i Bestræbelserne for at fremskaffe de bedst mulige og
de billigst mulige Vilkaar for Foreningens Medlemmer, og det
er Foreningens Hensigt at udvikle Virksomheden til den størst
mulige Fuldkommenhed og ved at inddrage stadig flere og flere
Omraader under sin Virksomhed tilsidst at blive Herre baade
over Produktionen af Bygningsmaterialierne og over Fremstil
lingen af Boliger i det Omfang, som Foreningens og dens Med
lemmers Behov kræver det.
Til Installeringen af Værksteder og Lagerpladser til disse
Afdelinger byggede man efter en foregaaende Undersøgelse
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Værksteder og anlagde Lagerpladser paa de store Grunde, som
Foreningen ejede, nemlig Christiansminde paa Østerbro, hvor
der foreløbigt var Betingelser tilstede for Etableringen af disse
Afdelinger.
Kørselsafdelingen havde man allerede tidligere installeret i
Mecklenborggade paa Foreningens Grund, medens Cementstøbe
riet var anbragt paa Foreningens Grund i Lyneborggade og
Stukaf delingen i Augustagade. Men alle disse Afdelingers Ud
vikling krævede snart mere Plads, og en Centralisation af Virk
somhedernes Administration var i høj Grad paakrævet. Paa
Christiansmindegrunden var der ingen Udvidelsesmuligheder,
og desuden var Grunden for kostbar til Anbringelsen af saadanne Afdelinger som blivende Sted. Der frembød sig imidler
tid en gunstig Lejlighed til Erhvervelse af et betydeligt Grund
areal ved Øresundsvej med paastaaende Bygninger, der ejedes
af Aktieselskabet Dansk Produkt, F. F. Olsen & Co., som likvi
derede, og Foreningen afkøbte da den likviderende Virksomhed
disse Ejendomme paa særdeles fordelagtige Vilkaar, og man be
tænkte sig saa meget mindre paa at afslutte Købet, som de om
talte Bygninger egnede sig fortrinligt til Anvendelse til Fore
ningens Virksomheder, for hvilke de frembød særlige Fordele.
Foreningen installerede derefter paa denne Grund Snedker
afdelingen med dertil hørende Maskinsnedkeri, endvidere Ma
lerafdelingen og Stuk- og Cementstøbningsafdelingen; fremde
les er Tømmerafdelingen med Save- og Høvlemaskiner installe
ret der. Tillige er der her særlige Bekvemmeligheder for Op
lagring af Træ og en bagved liggende Tømmerplads. Der er
derved opnaaet en gunstig Centralisation af alle disse Virksom
heder paa denne Plads, hvor der desuden findes Administra
tionsbygning, Jernbanespor, Vogn vægt og elektriske Kraner.
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Gaarden i Taastrup.
ED Købet af Teglværket i Taastrup medfulgte en
VBondegaard med 56 Tdr. Land tilliggende Jord.

Denne Ejendom blev i de første Aar drevet som
------------- Landbrug direkte under Foreningen, i Forbindelse
med Teglværket, saaledes at al Teglværkets Kørsel sorterede
under Gaardens Bestyrer, et Forhold, som var særdeles prak
tisk. Imidlertid krævede Boligforeningens Udvikling jo snart
mekaniske Køretøjer til Transport af Teglværkets Produkter,
og da der samtidig som Følge af Foreningens Vækst blev lagt
mere Beslag paa Foreningens Tillidsmænd og Funktionærer her,
fandt man det formaalstjenligt at bortforpagte Gaarden. Dette
er ogsaa sket, dog paa den Betingelse, at Gaardens Areal naar
som helst kan inddrages til Teglværkets Drift, efterhaanden
som Udnyttelsen af Raamaterialet, Leret, gør dette nødvendigt.

ARBEJDERBOLIGER
Da Teglværket i Taastrup skulde i Drift, viste der sig Van
skeligheder ved at skaffe Boliger til den nødvendige Arbejds
kraft paa Værket, og man gik derfor straks i Gang med paa
Gaardens Jord at opføre nogle moderne indrettede Arbejder
boliger med tilhørende Haver. Man opførte her 3 Huse med 12
Beboelseslejligheder med moderne Indretninger og byggede des
uden et særligt Ungkarlehus for ugifte Arbejdere med ialt 9
Værelser, stor fælles Spisestue og fælles Køkken. Disse Værelser
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udlejedes til dem af Teglværkets ugifte Folk, som enten ønskede
at bo i dette Hus eller som ikke paa anden Maade kunde skaffe
sig Logi i Nærheden af Teglværket.
FORSØGSHUSET
Den tidligere omtalte Boligkommission deltog efter Indby
delse i Sommeren 1920 i en stor interallieret Boligkongres, der
paa dette Tidspunkt afholdtes i London. Deltagerne i denne,
iblandt hvilke ogsaa var Andels-Boligforeningens Formand, fik
i Forbindelse med Kongressen Lejlighed til flere Steder i Eng
land at se Haveboliger af en ny Type, der baade var gode og
sunde og tillige billige at opføre. Da Boligkommissionen var
vendt tilbage fra England, var man indenfor denne enig om, at
man burde forsøge at overføre de gode Principper, som man
havde set der, paa vore Forhold, og Andels-Boligforeningen
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besluttede derfor at opføre et Forsøgshus efter engelsk Mønster
i den til Foreningens Gaard i Taastrup stødende Have.
Huset blev opført paa 30 Arbejdsdage og var beregnet paa
en Arbejderfamilie. En af Grundene til dets Opførelse var den,
at man overfor Byggelovens store Krav vilde paavise, at man
meget godt vilde være i Stand til at opføre fuldtud forsvarlige og
sunde Enkelthuse efter mindre strænge Krav og derved bevise,
at de bestaaende Love paa mange Punkter er urimelig strænge.
Skulde Lovenes Krav opfyldes, vilde et saadan Hus paa det
Tidspunkt have kostet 25,000 Kr., noget, som en Arbejder
familie eller en dermed ligestillet Familie aldeles ikke kan over
komme. Huset kom nu til at koste 12,237 Kr. foruden Grunden,
paa hvilken Huset ligger, deri indbefattet et Entreprenørsalær
paa 20 pCt.
I Stueetagen findes der en Stue paa 45 Kvadratalen, Køkken
og Bryggers, paa 1. Sal 2 Værelser, W. C. med Vaskekumme og
Afløb for Badevand. I Soveværelset er der indbyggede Klæde
skabe. Desuden er der et rummeligt Pulterkammer. Ved Huset
findes egen Have.
I Oktober 1920, da det var færdigt, blev det forevist for Bo
ligkommissionens Medlemmer og Pressen m. fl., og ikke mindst
Bladene udtalte sig meget anerkendende om det.
Det Forsøg, som Andels-Boligforeningen her havde gjort,
bevirkede, at der fra mange Sider lagdes et stærkt Pres paa
Foreningen for at faa den til at opføre et Antal Bygninger efter
samme Princip. Foreningens Repræsentantskab vedtog derfor
at planlægge
EN HAVEBY,
bygget over Prøvehusets Princip, paa nogle af Gaardens Arealer
i Taastrup, og til Formaalets Gennemførelse lykkedes det i
Marts Maaned 1921 at faa bevilget et Statslaan paa 800,000
Kr. og et Statstilskud paa 450,000 Kr. i Henhold til Loven af
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10. September 1920. Det var Meningen foreløbigt at bygge
100 Huse her.
Imidlertid viste det sig, at Planen ikke lod sig gennemføre i
Taastrup, da Taastrup Sogneraad var ængsteligt ved at faa et
saa stort Antal nye Huse paa engang i den lille By og heller
ikke mente at kunne magte de Ofre, der for Kommunens Ved
kommende var en Betingelse for at gennemføre Foretagendet.
Da en saadan Bebyggelse imidlertid stadig var aktuel, stillede
Ministeriet sig ved en senere Forespørgsel imødekommende og
erklærede sig beredt til at lade Laan og Tilskud overføre til en
lignende Bebyggelse i København. Der blev udarbejdet Tegnin
ger og Planer for saadanne Huse paa en af Boligforeningens
dertil egnede Grunde, ca. 9 Tdr. Land ved Frederikssundsvej i
Brønshøj, og Københavns Kommune har givet Tilsagn om sin
Medvirkning til Planens Gennemførelse.
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Foreningen agter derfor i nær Fremtid at paabegynde denne
Bebyggelse, der vil komme til at omfatte ca. 140 selvstændige
Huse med tilliggende Haver. Der skal tillige indrettes en For
samlings- og Læsesal, der om Dagen skal benyttes til Børne
have. Fra et tilhørende Køkken kan der skaffes varm Mælk o. a.
til Børnene.
Paa disse Arealer findes der tillige en Sø, om hvilken der
grupperes et smukt Anlæg til Medlemmernes Behagelighed.
Baade Autoriteter og andre Sagkyndige har udtrykt deres
uskrømtede Glæde ved at se denne Plan fremmet.
Efter Planen faar hver Familie sit Hus. Der findes 3 Typer.
Type I har i Stueetagen et stort Værelse og et stort Spisekøkken
samt et Bryggers, Cyklerum og Brændselskælder og paa 1. Sal
2 Værelser. Type II faar 2 Værelser i Stueetagen, Køkken og
Bryggers og 2 Værelser paa 1. Sal. Type III, hvoraf der kun
findes nogle ganske enkelte Stykker, faar 2 Værelser og Køk
ken i Stueetagen og 3 Værelser i 1. Salsetagen.

Forsøgshuset i Taasirup.
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Akselborg.
INTERESSENTSKABET
Afsnittet »Arbejdernes Andels-Boligforening« og
»Den Danske Andelsbank« er der ovenfor gjort
Rede for Indledningen til Samarbejdet mellem disse
to store Virksomheder, og det blev ved samme Lej
lighed antydet, at man fra Andels-Boligforeningens Side vilde
anse det for formaalstj enligt, ja maaske endog for nødvendigt,
om Banken aabnede et Kontor i København.
Det viste sig da ogsaa snart, at der var en betydelig Gene
forbunden med, at Andelsbanken havde sit Hovedsæde i Aarhus
og ikke nogen Afdeling i København; alle Forretninger blev i
høj Grad vanskeliggjort derved, og navnlig var indgaaende
Drøftelser om de finansielle Forhold yderst besværlige, da disse
jo i det daglige Arbejde maatte ske ved Korrespondance.
Fra Boligforeningens Side ytrede man da ogsaa stadigt Ønske
om, at Andelsbanken fik i hvert Fald en Afdeling i København,
og man tilskyndede Bankens Direktion hertil bl. a. ved at frem
hæve, at efter Boligforeningens Bestyrelses Mening vilde det
ikke vare længe, hvis Banken fik en Afdeling i København, in
den den maatte forlægge Bankens Hovedsæde til København.
Paa et Repræsentantskabsmøde i Banken blev det kort efter
vedtaget, at Banken skulde oprette et Kontor i København, og
denne Foranstaltning var en uhyre Lettelse for Andels-Bolig
foreningen, som imidlertid havde faaet en saa stærk Tilknyt144
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ning til Banken, at alle Foreningens finansielle Interesser blev
varetaget igennem den, Samarbejdet med Banken udviklede sig
stadigt, og Tilliden til hinanden voksede, og dette medførte, at
Forbindelsen ogsaa paa andre Omraader blev mere intim.
Andelsbankens Omsætning og Forretninger steg i et ganske
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uventet og fuldstændig enestaaende Omfang, som meget hurtigt
bevirkede, at Kontoret i København maatte gøres til Bankens
Hovedsæde, og det vedtoges derfor, at Hovedsædet for Banken
skulde forlægges til København.
Det viste sig snart, at Bankens Lokaler paa Nørrevold Nr. 15,
hvis man kan bruge det Udtryk, blev sprængt af det voksende
Arbejde, og en Udvidelse her var umulig. Banken saa sig derfor
nødsaget til at se sig om efter nye Lokaler til Hovedkontoret.
Den gamle Tanke, som var blevet udkastet i det første Møde,
som Andels-Boligforeningen havde med Den danske Andels
bank, om Køb af en Byggegrund paa den gamle Hovedbanegaards Terræn til Opførelse af en Bankbygning, blev igen ak
tuelt, og Bankens Direktion anmodede Andels-Boligforeningens
Formand om at undersøge Betingelserne for Køb af en Bygge
grund paa det omtalte gamle Banegaardsterræn og ligeledes
146

undersøge Betingelserne for Opførelsen af en Ejendom, i hvil
ken Bankens Hovedsæde kunde installeres.
Ved de paafølgende Forhandlinger, som Boligforeningen
førte med Magistratens anden Afdeling, fik man uden store
Vanskeligheder Tilbud om at købe den saakaldte Karré P paa
det gamle Banegaardsterræn med Facader mod Vesterbrogade,
Akseltorvet og Hammerichsgade for et meget betydeligt Beløb,
man paastod det største samlede Beløb, Københavns Kommune
nogensinde havde solgt en Byggegrund til.
For Boligforeningens Vedkommende gav Repræsentantskabet
paa et Møde den 8. November 1916 Bemyndigelse til Forman
den J. Chr. Jensen, Næstformanden M. P. Nielsen og Sekretæ
ren Viggo Madsen til at ordne Købet paa Foreningens Vegne,
sammen med et lige saa stort Udvalg, valgt af Den Danske
Andelsbank.
Boligforeningen forelagde Resultaterne af Forhandlingen for
Andelsbankens Direktion og den 15. November 1916 kunde For
manden for Boligforeningen meddele Boligforeningens Forret
ningsudvalgsmøde, at Købet af Grunden var sluttet.
Men Direktionen bad ydermere om at foretage en Beregning
over Byggeomkostningerne ved Opførelsen af en Ejendom, som
den man skulde bruge, paa denne Grund og af Betingelserne
for Ejendommens Rentabilitet i Forbindelse med, hvad Banken
vilde komme til at betale for de nødvendige Lokaliteter med der
til hørende Boxanlæg.
Paa et senere Møde i Direktionen forelagde Andels-Boligfore
ningens Formand Resultatet af sine Overvejelser, og Bankens
Direktion bad ham da forelægge dem for Bankens Bestyrelse.
Denne, som ikke i Forvejen havde set alle disse Tal Sort paa
Hvidt, bad Formanden om at forelægge hele Sagen for Bankens
Repræsentantskab, som var indkaldt til Møde i Grundtvigs Hus
samme Dag. Formanden forelagde da Sagen for Repræsen
tantskabet, som vedtog at godkende Grundkøbet og dermed Op147
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førelsen af Bygningen, men den vedtog tillige en Henstilling
til Andels-Boligforeningen om at overtage den halve Part i hele
Bygningsforetagendet.
Denne Tanke om Andels-Boligforeningens Medvirkning til
Opførelse af en stor Forretningsbygning med Lokaler til Ban
ken paa en saa fremtrædende, men ogsaa kostbar Plads, kom
ganske overraskende for Andels-Boligforeningens Formand og
øvrige Ledelse. Den medførte en Række Forhandlinger mellem
Bankens Bestyrelse og Boligforeningen, ved hvilke sidstnævnte
efterhaanden gjorde sig fortrolig med Tanken. Paa et Møde,
som Andels-Boligforeningens Repræsentantskab afholdt, vedtog
man efter Indstilling af Formanden og Forretningsudvalget en
Beslutning om at samarbejde med Bankerspaa Opførelsen af en
saadan Bygning, naar Foreningen kunde faa tilstrækkelig Ga
ranti for, at den økonomiske Basis ved Foretagendet kunde løses
paa en for begge Parter tilfredsstillende Maade.
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Imidlertid forlangte Bankens Repræsentantskab, at Spørgsmaalet yderligere skulde vedtages paa Boligforeningens Gene
ralforsamling, idet man ikke af Lovene kunde se, at Repræsen
tantskabet havde den fornødne Myndighed til at foretage en
saadan Forretning.
Andels-Boligforeningens Generalforsamling vedtog derefter
den af Repræsentantskabet fremsatte Resolution om Meddel
agtighed i Forretningen med lige Ansvar og lige Pligt for begge
Parter.
Forinden Forretningsudvalget kunde føre Generalforsamlin
gens Beslutning ud i Livet, var det nødvendigt, at den økono
miske Basis for Samarbejdet blev tilvejebragt, og dette enedes
man om ved en Interessentskabskontrakt, der blev oprettet
Parterne imellem og som blev vedtaget af de paagældende Myn
digheder baade indenfor Boligforeningen og indenfor Banken.
Paa et Møde af Arbejdernes Andels-Boligforenings Repræ
sentantskab den 19. August 1917 oplæste Boligforeningens For
mand det af begge Parter i Fællesskab udarbejdede Forslag til
en Overenskomst mellem Banken og Boligforeningen om Par
ternes Fællesejendom »Karré P« og den paa denne Grund paa
tænkte Bygnings Administration.
Fællesejendommen skulde derefter administreres af et Ud
valg, bestaaende af 6 Mand, hvoraf Bankens Bestyrelse vælger
de tre og Boligforeningens Bestyrelse de andre tre. De 6 Ud
valgsmedlemmer skulde vælge Udvalgets Formand efter nær
mere fastsatte Regler.
Underskrivelsen af denne Interessentskabskontrakt dannede
herefter Grundlaget for Samvirksomheden.
DEN GAMLE BANEGAARD
Paa det gamle Banegaardsterræn, hvor Bygningen skulde
rejses, laa imidlertid en Del af den gamle Banegaard med Vente
sale m. m. Interessentskabet havde Interesse i at faa opført
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Kongelogen fra det gamle Paladsteater,
opstillet i Haven til Gaarden i Taastrup.

Bygningen hurtigst muligt, og man indledede derfor straks For
handlinger med Ejerne af den gamle Banegaard, to Entrepre
nører, som havde købt den af Paladsteatrets Direktør. Under
disse Forhandlinger fremsatte disse Entreprenører Forslag om,
at Boligforeningen skulde afkøbe dem Bygningerne, der var
bestemt til Nedbrydning. Formanden anmodede dem om at
fremsætte et Tilbud, og dette Tilbud blev nøje undersøgt af For
retningsudvalget, som fandt det akceptabelt, særlig ud fra det
Synspunkt, at en Del af de gamle Materialier med stor Fordel
kunde anvendes til den nye Bebyggelse, og Andels-Boligfore
ningen købte derefter den gamle Banegaardsbygning og foretog
selv de nødvendige Arbejder ved Nedbrydningen, og det viste
sig senere, at man ikke havde taget fejl: det blev en meget ind
bringende Forretning for Andels-Boligforeningen, idet de Ma
terialier, der blev solgt, havde en betydelig større Værdi end
den forholdsvise Købesum.
Bygningen indeholdt betydelige Mængder af Gavntræ, der
dels blev solgt, dels blev anvendt af Boligforeningen, bl. a. paa
Foreningens Gaard i Taastrup, hvor forøvrigt Paladsteatrets
Kongeloge fandt Anvendelse som Lysthus i Haven.
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Men desuden afgav Bygningerne et uhyre Kvantum Brænde,
som Hovedstadens Brugsforening afkøbte Andels-Boligforenin
gen til en meget billig Pris, hvilket forresten medførte, at
Maksimalprisen paa Brænde i København — det var jo stadig
Krigstider med Maksimalpriser og Rationering — blev fastsat
efter den Pris, som Brugsforeningen i Kraft af dette store Køb,
en Million Kilogram Træ, havde kunnet sælge til.
Endelig fandt alle de ved Bygningen fremkomne Skærver,
ialt over 1200 Kubikmeter, Anvendelse ved Støbningen af Grun
den til den nye Bygning.

BYGGEUDVALGET
Byggearbejdet paa den nye Bygning blev ledet af et Bygge
udvalg, bestaaende af lige mange Repræsentanter, valgte fra
hver Side, og for hvilket fhv. Trafikminister Thomas Larsen
var Formand og Folketingsmand J. Chr. Jensen Næstformand.
I Udvalget sad endvidere som Repræsentanter for Banken Di
rektør Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard, og Landstings
mand Niels K. Kristensen, og fra Andels-Boligforeningens Side
Konduktør M. P. Nielsen og Boligforeningens Regnskabschef
Viggo Madsen, der senere udtraadte paa Grund af Sygdom,
hvorefter Næstformanden i Boligforeningen J. M. Johansen
valgtes i hans Sted. Dette Udvalg nedsatte et mindre Bygge
udvalg, bestaaende af Formanden Thomas Larsen og Næstfor
manden J. Chr. Jensen og antog i Fællesskab en teknisk Kon
sulent, Arkitekt Rolf Schroeder.
KONKURRENCEN
Man ansaa det for nødvendigt at udskrive en Konkurrence
om Planer og Tegninger til Bygningen, og i denne fik et af Ar
kitekterne Wittmaack og Hvalsøe udarbejdet Projekt 1. Præ
mie, hvorefter Bestyrelsen anmodede disse om at udarbejde de
endelige Tegninger og Planer.
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Grundstenen til Axelborg nedlægges.

Saa begyndte man paa Udgravningen af Grunden og Funda
menteringen af Bygningen.
GRUNDSTENSNEDLÆGGELSEN
Den 11. Juli 1918 samledes en indbudt Kreds Kl. 3 Eftermid
dag paa den fremtidige Bygnings Grund for at overvære Høj
tideligheden med Grundstensnedlæggelsen. Ialt var der indbudt
ca. 100 Damer og Herrer. Københavns Kommune var repræsen
teret ved Borgmester Chr. Christiansen, der mødte i sin Egen
skab af fungerende Overpræsident, endvidere af Formanden for
Borgerrepræsentationen Anton Andersen og flere Borgerrepræ
sentanter, Borgmestrene H. C. V. Møller og Viggo Christensen,
endvidere var der mødt Repræsentanter for Andelsbevægelsen
i By og paa Land, i første Række naturligvis for Andelsbanken
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og Arbejdernes Andels-Boligforening, for Frederiksberg Kom
munalbestyrelse, fremdeles Stadsbygmesteren, Brandchefen,
Formanden for Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund I. A.
Hansen, Arkitekterne, Entreprenørerne o. s. v. samt endelig
Repræsentanter for Pressen, saavel Hovedstadspressen som
Provinspressen.
Efter at alle havde begivet sig ned i den dybe Udgravning, i
hvilken Grundstenen skulde anbringes, aabnede fhv. Trafik
minister Thomas Larsen Højtideligheden med at byde Velkom
men og gav derefter en kort Redegørelse for Bygningens Til
blivelseshistorie samt bragte en Tak til alle, der arbejdede med
paa dette Værk. Derefter oplæste han Ordlyden af det smukke,
med Initialer i Rødt og Guld prydede Dokument, der sammen
med et Eksemplar af hver af Landets Mønter skulde nedlægges
bag Grundstenen og som i korte Træk indeholder Bygningens
Historie samt Navnene paa dem, der dels havde haft med Plan
læggelsen at gøre, dels skulde medvirke ved Bygningens Op
førelse.
Ordlyden af Dokumentet er følgende:
Aar 1918 efter Kristi Fødsel i Kong Christian den Xendes
6te Regeringsaar og Verdenskrigens 4de Aar nedlægges Grund
stenen til dette Hus.
Bygningen opføres af »Den danske Andelsbank« og »Arbej
dernes Andels-Boligforening«.
Den danske Andelsbank er stiftet i Aaret 1909, dens Sty
relse bestaar af: Direktør Anders Nielsen, Formand, Lands
tingsmand N. K. Kristensen, Næstformand, fhv. Direktør Se
verin Jørgensen, Sekretær, Direktør Broberg, fhv. Gaardejer
1. P. Møller, Jean Vilian Franck, administrerende Direktør.
Arbejdernes 2\ndels-Boligforening er stiftet i Aaret 1912,
dens Styrelse bestaar af: Folketingsmand, Medlem af Frede
riksberg Kommunalbestyrelse J. Chr. Jensen, Formand, For
mand for Hovedstadens Brugsforening J. M. Johansen, Næst-
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formand, Overassistent Viggo Madsen, Kontorchef, Blikken
slager M. Bjarne, Kunstmaler Hans Hilsøe, Tømrer V. Loua,
Blikkenslager H. Schmidt-Andersen.
Bygningens Opførelse er lagt i Hænderne paa et Byggeud
valg, der bestaar af: fhv. Trafikminister Thomas Larsen, Ud
valgets Formand, Direktør Anders Nielsen, Landstingsmand
N. K. Kristensen, valgte af Banken; Folketingsmand J. Chr.
Jensen, Udvalgets Næstformand, Kontorchef Viggo Madsen,
Bygningskonduktør M. P. Nielsen, valgte af Boligforeningen;
Arkitekt Rolf Schroeder, valgt af Banken og Boligforeningen,
Bankdirektør Cornelius Bruhn er Udvalgets Sekretær.
Bygningens Arkitekter er A. Wittmaack og V. Hvalsøe, som
vandt 1ste Præmie ved Arkitektkonkurrencen om Arbejdet. Som
raadgivende Ingeniører fungerer: Bruun & Sørensen, N. M.
Knudsen og S. L. Sørensen, Schat Behrend. Murerarbejdet ud-
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føres af Murermester J. V. Larsen, Jernbetonarbejdet af Mu
rermester Carl J. Hansen.
Dette Aktstykke nedlægges af Byggeudvalgets Formand, fhv.
Trafikminister Thomas Larsen, 1. Grundsten nedlægges af For
manden for Den danske Andelsbanks Repræsentantskab, fhv.
Vurderingsformand J. Chr. Rasmussen, 2. Grundsten nedlæg
ges af Formanden for Arbejdernes Andels-Boligforening, Folkethingsmand J. Chr. Jensen, 3. Grundsten nedlægges af Forman
den for Den danske Andelsbanks Styrelse, Direktør Anders
Nielsen.
Enig Vilje indenfor de to samvirkende Andelsselskaber
førte til Beslutningen om at rejse dette Hus. Det er vort Ønske
og Haab, at Huset gennem Tiderne maa bære Vidne om hvad
dansk Foretagsomhed, danske Arkitekter, Ingeniører, Haandværkere og Arbejdere evnede i vore Dage, og at Huset maa
rumme nyttige Virksomheder til Danmarks Ære og Gavn.

København, den 11. Juli 1918.
J. Chr. Rasmussen.
And. Nielsen.
Thomas Larsen.

J. Chr. Jensen.
Rolf Schroeder.

Hver af de Indbudte havde modtaget en nøjagtig Gengivelse
af Grundstensdokumentet i en graa Mappe, paa hvis Forside
Grundstenen var aftrykt i Guld.
Derefter anbragte Taleren Dokumentet i et Glasrør, der blev
forseglet, hvorpaa dette Glasrør sammen med Mønterne lagdes
i en Blykapsel, der loddedes til, hvorefter Blykapslen af Taleren
nedlagdes i Fordybningen, der skulde lukkes af Grundstenen,
og medens alle blottede Hovederne, udtalte han nogle gode Øn
sker for Fremtiden.
Derefter traadte Formanden for Andelsbankens Repræsen
tantskab, fhv. Vurderingsmand J. Chr. Rasmussen, Lemmer,
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Forhallen til Den danske Andelsbanks Boxrum i Axelborg.

frem og murede den første Sten med gode Ønsker om en lykke
lig Fremtid for den Bygning, der her skulde rejse sig.
Formanden for Arbejdernes Andels-Boligforening, Folke
tingsmand J. Chr. Jensen nedlagde dernæst den anden Sten,
idet han udtalte Ønsket om, at denne Bygning maatte blive en
Pryd for den fornemme Grund i Hovedstadens Hjerte.
Den tredie Sten nedlagdes endelig af Direktør for Den danske
Andelsbank Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard, der udtalte,
at Foretagendet var et Vidnesbyrd om, hvor gavnligt det er,
naar Andelsfolk fra By og Land finder Vej til hinanden, og
dertil knyttede Ønsket om, at dette ogsaa fremtidigt maatte ske.
Murerformand Olsen murede derefter Aabningen helt til, og
medens alle Hoveder blottedes, blev den store Grundstensplade
sænket ned foran Aabningen.
Grundstenen bærer foroven til Venstre og til Højre Initialerne
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Den danske Andelsbanks Boxrum for Publikum.

for de to Virksomheder, der opførte Bygningen: D. D. A. (Den
danske Andelsbank) og A. A. B. (Arbejdernes Andels-Bolig
forening), forneden Aarstallet: Anno Dom. MCMXVIII, og i
Midten med store Bogstaver Ordet »Samvirke«.
En lille Sammenkomst i Paladsteatrets Restaurant afsluttede
Højtideligheden. Ved denne Lejlighed bragte Borgmester Chr.
Christiansen en Tak paa Københavns Kommunes Vegne til de
Andelsfolk fra By og Land, der i disse paa Husrum baade for
Mennesker og Forretninger saa knappe Tider rejste dette saa
nyttige Hus, denne store og stolte Bygning paa »Hovedstadens
mest udsatte Punkt«. Han haabede, at Bygningen vilde blive til
Ære og Gavn for Land og Folk, og sluttede med et Leve for de
to Andelsforetagender, der rejste det.
Direktør Anders Nielsen takkede for den Imødekommenhed,
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Den danske Andelsbanks Repræsentantskabssal i Axelborg.

Myndighederne havde vist de to Selskaber, og sluttede med et
Leve for Andelsbevægelsen.
Endelig talte Folketingsmand J. Chr. Jensen, der mindede om,
at »Samvirke« var en Genbo til Frihedsstøtten, som var rejst
dér, hvor Land og By i gamle Dage mødtes. Han følte sig for
visset om, at Land og By vilde mødes til frugtbart Samarbejde
i den nye Bygning og sluttede med et Leve for Staden Køben
havn.
OPFØRELSEN
Arbejdet paa Bygningen blev paabegyndt under relativt gun
stige Forhold, men inden dette Kæmpearbejde blev færdigt,
maatte det gennemgaa samme vanskelige Periode som andre
samtidige Bygninger, den vanskeligste Periode for Opførelsen
af Bygninger, nogen mindes. Ikke alene optaarnedes der uhyre

160

Vanskeligheder for Fremskaffelsen af en stor Del af de nød
vendige Materialier, men Forholdet forværredes yderligere ved
de vanskelige Arbejdsforhold, der gjorde sig gældende under
den senere Del af Bygningens Opførelsestid.
Alligevel blev Bygningen færdig indenfor en efter Omstæn
dighederne meget kort Tidsfrist, og Indflytningen bl. a. af hele
Bankvirksomheden fandt Sted paa Bankens seksaarige Fødsels
dag den 7. Oktober 1920.
Allerede i Juni Maaned s. A. havde Andels-Boligforeningen
taget sine komfortable og, navnlig i Sammenligning med dens
hidtidige Lokaler, fortrinlige Kontorer i Brug. Et stort Savn
var dermed afhjulpet for den.

INDVIELSEN
Umiddelbart efter Bankens Indflytning var Bygningen fær
dig, og den store Indvielse fandt Sted, til hvilken bl. a. Pressen
var indbudt og en Del af de Folk, der paa en eller anden Maade
havde haft Tilknytning til Byggeforetagendet ligeledes var til
Stede.
Bankens og Boligforeningens Bestyrelser var Værter, og
Byggeudvalget havde anmodet Boligforeningens Formand om
paa denne Dag at give de Indbudte, navnlig Pressen, Oplysning
om hele Bygningens tekniske Indretning og forevise alle dens
Lokaliteter for dem.
Bygningen er opført paa en Grund, der er 2500 Kvadratmeter
stor, som en firefløjet Forretningsbygning. Stueetagen er op
ført af Granitsten. Taget dækkes af røgfarvede Tagsten, og over
Taget hæver sig Hovedtrappetaarnet med sin kobberdækkede
Lanterne, hvorfra man har en enestaaende Udsigt over hele
København og Omegn, milevidt ud til alle Sider.
Den overdækkede Gaard indeholder et monumentalt, 550
Kvadratmeter stort Lokale for Andelsbanken, der har faaet
den største Banksal i Norden.
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Fra Axelborgs Indvielse.

Fra Hovedindgangen med den skønne, tofløjede Broncedør
med Relieffer af Handel og Erhverv kommer man ind i det rum
melige Hovedtrappeanlæg, der strækker sig ikke blot gennem
hele Bygningen, men helt op til Toppen af Taarnkuppelen og
som, set nede- eller oppefra, med sine mange koncentriske
Etagebalustrader gør et sjældent imponerende Indtryk.
I Stueetagen er der 1150 Kvadratmeter Butikslokaler og i
Etagerne 5000 Kvadratmeter Kontorlokaler til Udlejning.

AKSELBORGS ADMINISTRATION
Vi har tidligere omtalt Boligforeningens Samvirken med Den
danske Andelsbank ved Opførelsen af Akselborg. Vi skal nu
give en kort Oversigt over, hvorledes den administreres.
Imellem Parterne er der oprettet en Interessentskabskon
trakt, i hvilken det ligeberettigede Ejendomsforhold er nær
mere fastsat og af hvilken det fremgaar, at Interessentskabet
ledes af en af begge Parter uafhængig Formand og et fra hver
Side lige stort Antal valgte Medlemmer.
Den nuværende Bestyrelse bestaar af den tidligere Borg
mester i Odense Konferensraad Dithmer som Formand, Direk
tør Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard, og Landstingsmand
Niels Kristensen, valgte af Den danske Andelsbank, og Folke
tingsmand J. Chr. Jensen og Formanden for Hovedstadens
Brugsforening J. M. Johansen, valgte af Boligforeningen.
Bygningens daglige Administration er overladt Andels-Bolig
foreningen og forestaas ved en Inspektør, under hvem alle
Akselborgs Funktionærer og Arbejdere sorterer.

Sjældent maaske aldrig, har noget Byggeforetagende fun
det en saa enstemmig Anerkendelse fra Pressens Side, som dette
fik. Bladene fremhævede dets Skønhed, Soliditet og til sit Formaal praktiske Indretning.
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„Axelborg“.

Bygningen, der rager højt op over sine Omgivelser og hvis
Taarn synes vidt omkring som et Symbol paa, hvad Samarbejde
mellem Land og By, hvad Energi og Viljekraft, hvad Andels
bevægelsen fra en ringe Begyndelse kan skabe, og som et Løfte
om trofast Samvirke ogsaa i Fremtiden, fik det stolte Navn

AKSELBORG
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J. Wulff.

Forretningsudvalget.
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M. P. Nielsen,
Bygningskonduktør.

Hansen Møller,
Bestyrer af Teglværket i Taastrup.

C. E. Olsen,
Sekretær.

Johs. Olsen,
Bestyrer af Cementstøberiet.
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Frode Olsen,
Bestyrer af Snedkerafdelingen.

M. Bloch,
Bestyrer af Teglværket i Allinge.

Johs. Hansen,
Bestyrer af Tomrerafdelingen.

Marie Jensen,
Hovedkassererske.

O. Jacoosjn,
Regnskabschef.

Axel Jensen,
Bestyrer af Malerafdelingen.

Ferslev.
Béstyrcr af Kørselsafdelingen.
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STATISTISKE BEMÆRKNINGER

Den grafiske Tavle viser, at Arbejdernes Andels-Boligforening
fuldt svarer til sit Navn, — den ikke alene kalder sig, men den
er virkelig en Forening af Arbejdere.
Af de Medlemmer af Foreningen, der har faaet Bolig, er de
3/s Arbejdere i frie Erhverv, 1/g er Arbejdere eller Funktionærer
under Stat eller Kommune, Vs er Funktionærer i private Erhverv,
d. v. s. at ialt 9/i o af Medlemmerne enten er Arbejdere eller er
saaledes stillede, at deres Interesser maa siges at være de samme
som Arbejderklassens. Kun Vi 5 af Medlemmerne er selvstæn
dige Erhvervsdrivende.
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De Medlemmer, der arbejder i private Virksomheder, er spredt
over næsten alle Fag. De fordeler sig saaledes:
Bagere.................................................. 11
Bryggeriarbejdere............................ 39
Tobaksarbejdere.............................. 23
Murere................................................. 14
Tømrere (herunder Skibstømrere) 46
Snedkere............................................. 100
Sadelmagere og Tapetserere .... 10
Karetmagere......................................
19
Malere.................................................. 17
Arbejdere i Porcelænsfabrikker . 11
Blikkenslagere..................................
13

Skræddere....................................
Skotøjsarbejdere..........................
Jord- og Betonarbejdere...........
Smede- og Maskinarbejdere . .
Mekanikere....................................
Elektrikere....................................
Typografer....................................
Fyrbødere......................................
Chauffører, Bude, Kuske........
Andet og uangivet Fag...........

.. 22
.. 18
.. 17
.. 140
.. 12
.. 11
.. 24
.. 36
.. 99
.. 222

Det vil ses, at Smede- og Maskinarbejderne viser det største
Antal, ialt 140 Medlemmer. Forholdsvis store Tal findes lige
ledes for Tømrere og Snedkere; da disse to Fag er betydelig
mindre, er der endog forholdsvis betydelig flere Tømrere og
Snedkere, der er Medlemmer af Foreningen, — en naturlig Følge
af, at Foreningen i sin Tid er stiftet af disse Fags Udøvere, lige
som den siden ved personlige Baand har været knyttet særlig
til disse Fag.

Blandt Arbejdere og Funktionærer i Statens og Kommunens
Tjeneste kan nævnes:
Kommunelærere..............................
Politibetjente....................................
Brandmænd......................................
Lokomotivførere, Konduktører o.
Hgn....................................................

10
10
11

Vognstyrere, Konduktører o. lign.
Postbude............................................
Andre .................................................

68
23
84

39

Blandt de Medlemmer, der er opførte som havende selvstæn
digt Erhverv, kan nævnes:
Tobakshandlere..................................
Detailhandlere....................................
Grosserere...........................................
Ingeniører.............................................
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4
3
3
8

Malere...................................................
Skomagere...........................................
Skræddere.........................................
Skuespillere og Kunstnere.............

4
6
8
9

Tavle over Byggeomkostningerne ved Arbejdernes AndelsBoligforenings Afdelinger 1—15.

DEN DEL AF BYGGEOMKOSTNINGERNE DER / AFDELINGERNE 11-15
LIGGER OvER
DEN PUNKTEREDE LINIE ER DÆKKET NtED OFFENTLIGE TILSKUD

GRUNOEN

MURERAKB.

tønRERARB.

SNEDKERAA&.

maler-BUAKeNJL-

A«e.

oMKOtTN.
fflANAtAArt KUR3MBJ

173

Den grafiske Fremstilling (Side 173) viser Byggeomkostninger
nes Stigning i Krigsaarene fra Afdeling til Afdeling.
For at kunne sammenligne Udgifterne for de forskellige Af
delinger har man regnet ud, hvad hver Kvadratmeter Lejligheds
areal har kostet at opføre i de fuldførte 15 Afdelinger. Udgif
ten til Grund er naturligvis varierende efter Beliggenhed, saaledes
har Grundene til Afdelingerne 1, 2 og 5 naturligvis været dyrere
end til Afdelingerne 6 og 13, der ligger længere borte fra Byens
Centrum. Alle de øvrige Udgifter har som Helhed været stadig
stigende fra Afdeling til Afdeling. Naar man sætter de samlede
Udgifter pr. m2 Etageareal i Afdeling 1 lig 100, var Udgiften
til Grund 17, til Murerarbejdet 33, til Tømrerarbejdet 17, til
Snedkerarbejdet 11, til Blikkenslager- og Malerarbejde m. v. 14
og til Omkostninger (herunder bl. a. Arkitekthonorarer, men
navnlig Renter af Byggelaan samt Kurstab) 8. De tilsvarende
Tal for Afdeling 15 er: Grund 16, Murerarbejdet 133, Tømrer
arbejdet 58, Snedkerarbejdet 34, Blikkenslager- og Malerarbejde
m. v. 40, Omkostninger 87.
Det kan have sin Interesse at bemærke, at det ikke alene er
indenfor Arbejdernes Andels-Boligforening, at Byggeomkostnin
gerne er steget saa stærkt. Vi ser her bort fra andre Bygge
foreninger i Byerne, hvoraf mange har bygget betydelig dyrere
end A. A. B. Desværre foreligger der ikke Statistik over Bygge
omkostningerne i Byerne, og vi skal derfor blot nævne Bygge
omkostningerne paa Landet, for hvilke der foreligger en af
Statistisk Departement offentliggjort Statistik. Ifølge denne ko
stede et Hus, der i 1914 før Krigen kunde opføres for 6000 Kr.,
i Tiden omkring 1. December 1920 ca. 22000 Kr., d. v. s. en
Stigning til godt 3V2 Gange saa meget.
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Af ovenstaaende Tavle vil man tydeligt se, at det er Lejlig
heder med 2—3 Værelser med og uden Kammer, der er domi
nerende, medens der kun findes faa større Lejligheder.
Naar de under Opførelse værende Afdelinger er færdige
(antagelig til Nytaar 1923), vil der være opført Bygninger for
ialt ca. 35 Miil. Kr., d. v. s. ligesaa meget som samtlige Ejen
domme er vurderede til i en By paa Størrelse med Slagelse eller
Roskilde.
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Den grafiske Fremstilling viser Væksten i Medlemsantallet.
Stærkest har Tilgangen været i Aarene 1919 og 1920.
Endvidere viser Tavlen Byggevirksomheden i de enkelte Aar
fra 1913 til 1922.
Nu er det samlede Lejlighedsareal 183,217 m2, eller godt 18
ha, det vil sige lige saa stort som en jævn stor Bondegaard.
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ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENINGS

AFDELINGER, GRUNDE OG

FORETAGENDER

Arbejdernes Andels-Boligforenings Afdelinger, Grunde
og Foretagender.
Afdeling 7, Nyelandsvej Nr. 53—61. Areal 1742 m2, hvoraf
764 m2 bebygget. Fuldført Oktober 1913. 46 Lejligheder og 4
Butikker, overvejende med Beboelse.
Afdeling 2, Bustrupgade Nr. 3—9. Areal 1153 m2, hvoraf
619 m2 bebygget. Fuldført Oktober 1914. 40 Lejligheder.
Afdeling 3, Øresundsgade Nr. 24 og 24 A—E. Areal 2116
m2, hvoraf 873 m2 bebygget. Fuldført Oktober 1914. 58 Lej
ligheder og 1 Butik.
Afdeling 4, Rosengaardsvej Nr. 3—11, Rughavevej Nr. 9. Areal
1636 m2, hvoraf 899 m2 bebygget. Fuldført Oktober 1915. 55
Lejligheder og 5 Butikker, overvejende med Beboelse.
Afdeling 5, Nyelandsvej Nr. 63, Fasanvej Nr. 48. Areal 853
m2, hvoraf 381 m2 bebygget. Fuldført Oktober 1915. 13 Lej
ligheder og 4 Butikker, overvejende med Beboelse.
Afdeling 6, bestaar af 2 Ejendomme, Tycho Brahes Allé Nr.
30—36, 31—33, Kirkegaardsvej Nr. 45—47, Sophie Brahes Allé
Nr. 2. Areal 2223 m2, hvoraf 1364 m2 bebygget. Fuldført
August 1916. 85 Lejligheder og 5 Butikker, overvejende med
Beboelse.
Afdeling 7, Hollænderdybet Nr. 26—28, Borgerbo Nr. 2—4,
Svinget Nr. 17—19. Smaa Haver til Lejlighederne i Stuen.
Areal 1502 m2, hvoraf 904 m2 bebygget. Fuldført Juni 1917.
70 Lejligheder og 2 Butikker.
Afdeling 8, Frederikssundsvej Nr. 49—51, Glentevej Nr. 101—
105, Maagevej Nr. 1—3. Areal 2461 m2, hvoraf 1099 m2 be
bygget. Fuldført Juni 1917. 62 Lejligheder og 8 Butikker,
overvejende med Beboelse.
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Afdeling 9, Vesterfælledvej Nr. 61—73, Alsgade Nr. 24, Ejder-

stedgade Nr. 2—16, Ny Carlsbergvej Nr. 37. Areal 4496 m2,
hvoraf 2667 m2 bebygget. Fuldført April 1918. 156 Lejligheder
og 14 Butikker, overvejende med Beboelse.
Afdeling 10, Yrsasvej Nr. 17 og Rolfsvej Nr. 35. Areal 410
m2, hvoraf 274 m2 bebygget. Fuldført Maj 1918. 13 Lejlighe
der og 2 Butikker.
Afdeling 11, Peter Bangsvej Nr. 44—56, Dalgas Boulevard
Nr. 72—78, P. G. Ramms Allé Nr. 1—19. Areal 7567 m2,
hvoraf 3313 m2 bebygget. Fuldført April 1919. 211 Lejlighe
der og 4 Butikker, overvejende med Beboelse.
Afdeling 12, Vanløse, Grønvangen Nr. 24, Jernbaneallé Nr.
28—34, Lindehøjen Nr. 7. Areal 1897 m2, hvoraf 961 m2 be
bygget. Fuldført April 1919. 44 Lejligheder og 4 Butikker.
Afdeling 13, Vigerslev, Vigerslevvej Nr. 10—32, Aalholmsvej
Nr. 2—20, Harrestrupvej Nr. 1—33. Areal 15,757 m2, hvoraf
5532 m2 bebygget. Fuldført April 1920. 220 Lejligheder og
11 Butikker, overvejende med Beboelse.
Afdeling 14, ved Svanemølleviadukten, Edvard Griegsgade Nr.
2—28, Borgervænget Nr. 66—84, Bellmans Plads Nr. 32, Bellmansgade Nr. 34—44. Areal 10,269 m2, hvoraf 4544 m2 bebygget.
Fuldført Januar 1921. 240 Lejligheder og 8 Butikker, overvejende
med Beboelse.
Afdeling 15, Fischersgade Nr. 19—23 A, Lyneborggade Nr.
20—24 A, Lauenborggade Nr. 1—3, Areal 5130 m2, hvoraf
2587 m2 bebygget. Fuldført December 1920. Bygget i 3 selv
stændige Bygninger med 151 Lejligheder og 9 Butikker, over
vejende med Beboelse.
Afdeling 16, under Opførelse, Frederikssundsvej Nr. 128 A—L,
Baunevang Nr. 35—37, 36—38, ny Vej Nr. 1—17. Areal 8266 m2,
hvoraf 3673 m2 bebygges i 3 Etager med 11,019 m2 Etageareal,
127 Lejligheder og 17 Butikker, overvejende med Beboelse.
Forventes færdig April Flyttedag 1922.
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Afdeling 18, under Opførelse, Vibenshusgade Nr. 11—19,

Adolphsensgade Nr. 16—18, Nordbygade Nr. 2—6, 3—7, Fanøgade Nr. 15—23. Areal 6949 m2, hvoraf 1094 m2 bebygges i
3 Etager, 2155 m2 i 4 Etager, med 11,902 m2 Etageareal, 134
Lejligheder og 10 Butikker, overvejende med Beboelse. For
ventes færdig April Flyttedag 1922.
Afdeling 19, Amagerbrogade, Carl Lundsgade, Holmblads
vænge, Ved Sønderport, Areal 7822 m2, hvoraf 4094 m2 bebyg
ges i 6 Etager. 24,564 m2 Etageareal. 717 m2 af Gaarden
overbygges. 202 Lejligheder. Paabegyndt Januar 1922, for
ventes færdig Nytaar 1923.
Afdeling 20, Havebybebyggelse ved Frederikssundsvej 128.
Areal 36,297 m2, hvoraf 7415 m2 bebygges. 135 Huse og 1 Hus
til Forretning med 151 Lejligheder med et Etageareal af 13,499 m2.
Forventes færdig Oktober 1922.
Afdeling 21, Ved Strandvej 17, Areal 4151 m2, hvoraf bebygges
1277 m2 i 5 Etager, 1037 m2 i 4 Etager, med 10,531 m2 Etage
areal. 123 Lejligheder og 2 Butikker. Planerne indsendt Januar
1922 med Ansøgning om Tilskud. Forventes færdig Nytaar 1923.
Christiansminde-Grunden, købt 16. Januar 1912, Ved Strand
vej Nr. 9—17, Adolphsensgade og Fanøgade. Areal 43,120 m2.
Frankrigsgades Grunde, købt 8. September 1916, ved Frankrigsgade. Ind over den løber nu Fischersgade, Lyneborggade,
Mecklenborggade og Lauenborggade. Areal 27,028 m2.
Højdevejens Grunde, købt 1916. Ved Højdevejen, Kirkegaardsvej, Tycho Brahes Allé, Sophie Brahes Allé og Brahesborgs Allé.
Areal 11,811 m2.
Grunden ved Peter Bangsvej, købt 13. December 1919. Areal
9395 m2.
Roskildevej-Grunden, købt 15. Oktober 1921. Areal 10,870 m2.
Stefansgade-Grunden, købt 23. December 1921. Ved Stefans
gade, Jul. Blomsgade og den projekterede Holtegades Forlæn
gelse. Areal 1981 m2.
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D. I. A. (De industrielle Afdelinger), købt 23. September 1921.

Areal 14,097 m2.
Teglværket i Taastrup, købt 1916. Areal 50,789 m2. Beboel
sesbygning samt Teglværksbygning, Tørrelader, Maskinhus, Lerælteri, Slemmeri, Værkstedsbygning o. s. v.
Gaarden i Taastrup, købt 1916. 45 Tdr. Land. Stuehus, Stalde,
Lade, Bygning med Vognport o. s. v.
Cementstøberiet, oprettedes 1917, paa en Del af de af Aktie
selskabet Højdevejen købte Grunde, Augustagade 30, flyttedes
senere til Grundene ved Frankrigsgade mellem Mecklenborggade
og Lyneborggade. Areal 3512 m2.
Gibsstøberiet, oprettet sammen med Cementstøberiet paa Hjør
net af Augustagade og Kirkegaardsvej. Areal 8070 m2. Herfra
er det nu flyttet til D. I. A.
Teglværket i Allinge, købt 1918, 11 Tdr. Land. Beboelses
bygning samt Teglværksbygning og andre tilhørende Anlæg.
Snedkerafdelingen, oprettet 1918 for Butiksinventar- og Re
parationsarbejde, senere udvidet med et moderne Maskinsned
keri med Spaansugeanlæg paa Øresundsvej 145 (D. I. A.).
Tømrerafdelingen, oprettet 1918. Forenet med Trælastafde
lingen i 1919. Sidstnævnte havde først Plads i Kalkbrænderi
havnen, men flyttedes senere til Christiansmindegrundene. Kontor,
Afbindingspladser og Lager flyttes nu til D. I. A.
Kørselsafdelingen, oprettet i Slutningen af 1919 i Mecklen
borggade. Areal 1461 m2.
Malerafdelingen, oprettet 1919, med Lager- og Værksteds
lokaler paa Christiansmindegrundene; senere flyttet til D. I. A.
Akselborg, Medejer af Akselborg, Matr. Nr. 342, Vestervold.

Øresundsvej 145.
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