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Foreret er endelig kommet, og de spzede gronne planter pa mar-
kerne ser iovende ud. Inden vi far set os om, kan vi kobe de I'orste
danske kartofler og blomkdl. Selvom supermarkedeme og gront-
hand)erne kan tilbyde os alle slags gronsag€r, ber og frugler arct
rundt, er der stadig intet, d€r kan male sig med smagen afde forste
danske gronsager og ber.
Her i Tarnby Kommune er der kun fa gartnerier tilbage. Amager
kan ikke lengere kaldes for Kobenhavns spisekammer, men fun-
gerer i stor stil som et trafikknudepunld med lufthavn, motorvej og
om nogle ar Oreundsbro.
Men hvis man korer langs Tommerupvej, kan man da heldigvis
stadig folge arets gang hos gartnerieme.

For nogle Artier siden sA det imidlertid ganske anderledes ud i
Timby Kommune. Gartnerieme og gArdene producerede store
mengder afde gronsager, ber og frugl€r, landet nu importerer i
stor stil: feks. alle slags kdl, gulerodder, kartofler, log, smagront,
erter, champignons, tomater, agurker, meloner og jordb€r.

Gartnerieme fik indpas pd Amagcr i sluhingen af 18oo-tallet.
Indtil da havde man drevet et tradionelt amagerbrug med grovere
gronsager, smagrsnt, kom og husdyrhold. Men gartnerieme spe-
cialiserede sig i dyrkning affinere gronsager i drivhuse og mist-
benke. Pd de store gartnerier var der mange ansatte isaer i hojsre-
sonen. Garlneren og hans familie boede ofte i herskabelige huse.
En afde forste gartnere p6 Amager var Mathias Kdstensen, der
var fodt pa Fyn. Han kom til i Sundby 1881, giftede sig med en
amagerpige og startede et gartneri pA Amagerbrogade 69. I 1899
k@bte han Ny Kaslrupgdrd pA Kirkevcj.
Ny Kastrupgard er opfort i 6rene 1844-46. GArden blev udfl)4tet
fra Kastrupgard. da den gamle forpagtergard her brendte.
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Maihias Kristensen var en afde forste hcrhjemme' dcr avlede to-

mater til erhvervsformdl. Dengang havde mange private tomat-
planter i vindueskarmen bl.a. for at holde fluerne v€k Tomatens

iterke lugt afholdt lolk fra at spise den. Men holdningen til gron-

saeen andredes efterhanden. Mathias Kristensen impoierede en

tomatsort, der kunne dyrkes pi liiland. Den blev kaldt for "Dansk

Eksport". NoBle afiier senere begyndte man iovrigt at dyrke toma-

t"n i dtiuhur.. Foruden tomater avlede Mathias Kristensen bl a

blomkAlsfrs.
Gartneriet blev storrc og i 1901 havde han 2 gartnere' 2 lerlinge'

2 tjenestekarle og I tjenestepige ansat. Der vat ogsa hj&lp at hente

hos de mange born, der kom til efterhanden, 12 j alt, og herafblev

Ny Kastrupgard 1906. Siddende lbnest Mathilde Olsen' Oline og

Mathias Kistensen.
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6 sonner senere gartnere. En arden son. Aksel, blev ingenior, og
efter 2. verdenskrig var han i en periode handels-og forsynings-
minister.
I 1915 overlod Mathias Kristensen driften afNy Kastrupgard tii
sonnerne Oluf og Otto. Aret efter ksbte han KastrupgArd. Oluf
drev herefter alene Ny Kastrupgard og Otto KastrupgArd.
OlufKristensen havde faet sin uddannelse dels hos faderen- og
dels hos Dehnfeldt iOdense, og han havde arbejdet pa gartnerier i
bl.a. Tysklard og lrrankrig. Det var et heldigt tidspunkt at etablc-
rer sig pA som selvst@ndig gartner. for der var verdenskrig og
hermed en stor efterspogsel efter gronsager. Det udviklede sig til
stodrift og det krevede en hel del ansatte normalt 60-70 pe$oner,
om vint€ren dog kurt det halve. Der var bl.a. en formand for hele
gartnedet, og under ham en fomad for hver afdeling, en for toma-
teme. en for agurkeme o.s.\.
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OlufKristensen fik indfsrt drivhuse, hvor der blev dyrket tomater,
agurker og champignon. Han havde desuden over 2000 mistben-
ke, hvor der bl.a. blev drevet meloner. PA friland kom der andre
grsnsager, blomkal til froavl og sk€ering og ikke mindst jord-
ber, der blev drket pa l0 tonder land.
Der var sa mangejordber, der skulle plukkes, at OlufKristensen i
hojsrsonen havde 100 'l ordbaerkoner". De kom hovedsaglig fra
Kastrup og Tamby. Arbejdet startede klokken 4 om morgenen og
sluttede effer 5 timer klokken 9, se der kunne v€re dugfiiskejord-
b@r til salg pa tory€t samme dag. De plukkede bar blev vejet ude i
marken pa en stor vegt og dereftar lagt ned i en kury. Kurven blev
senere e$tattet afde papbakker, vi kender i dag. Det var el hardt
arbejd€ at plukkejordber, sA plukkeme fik et velkomment hvil
klokken halv s1n, hvor de spiste deres medbragte madpakker og
fik en kop kaffe. Kaffen blev brygget i stuehuset pa en stor kaffe-
maskine, en kobberkedel, som blev bragt ud tiljordberplukkeme i
marken.

Jordberplukkere ved Ny KastrupgArd ca. 1945
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NAr jordbersesonen var forbi blev plukkeme inviteret pA skoytur
enten til Kongelunden eller til Hareskoven. Her spiste mar, og
desserten var ikke overraskende - jordbar. Bagefter fik man en
svingom. Undertid€n havde nogle afjordbEerplukkeme shevet en
sang til lejligheden.
Det var dog ikke altid sa gem)'tlig. I sommeren 1942 i jordbarsa-
sonen udbrsd dsr en stor strejke blandt arbejdeme pa gafineriet.
Nogle fa gaftnerier havde overenskomst med Dansk Gartner For-
bund bl.a. Holger Suhr pA "Alldgarden". Men de fleste gav en lon,
der svarede til overenskomsten, blot ikke pa Ny Kastrupgard. Her
fik de ansatte en timelon pA mellem 79 og 102 ore, mens den
ovcrcnskomstmlessige lon .var 129 orettimen. Arbqjdstiden var
lang: 57 timer om ugen plus sondagsarbejde, og dette blev der ik-
ke givet ekstrabetaling for. Sagen kom for Arbejds-og Forligs-
nEvnet. Danmark var besat af tyskeme pa detle tidspunkt. Det var
ulovligt at strejke, medmindre sagen blev afvist hos nevnet- og
det gjorde den. Den 25 juni 1942 erklerede Dansk Garlner For-
bund derfor strejke over for OlufKdstensen. Povl Skovbro, der
dengang var lormard for ga,.tnerforbundels Kobenhalnsaideling-
har fortalt, at da strejken begyndte fredag morgen, fik man med
det samme etableret strejkevagter, der skulle imodega skruebrak-
kere. Vagteme modte OlufKristensen, der sk&ldte dem ud. De
strejkende pApegede, at de kun fik 85 sre i timen, hvottil Oluf
Kdstensen havde svaret, at han da sagtens kunne give dem 1,50 kr
i timen- men det snskede han ikke. Der var strejkevagter dognet
rundt. De havde lejet en butik ved siden afgartneriet, hvor de
holdt til. Nar OlufKristensen forsogte at skaffe j ordplukkere, var
der straks en shejkevagt, der kunne tilbyde dem en tilsvarende
lon.
Fyrboder M. Jorgensen, der var ansat pa Ny Kastrupgard, var ikke
omfattet af strejken. LIan har lort dagbog over sin dagligdag pA
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gartneriet i 1940'erne. ilan fuJgte begivenheden pA nert hold og
skev i dagene 19-6-17.7 bl.a. (De ansalte kaldte OlufKristensen
for "Mester") : "Mester er i darlig humor. Der tal€s kun om strej-
ken. Mester antaggt en del drenge".. "Mester v@ret rundt og tale
med gartnerne og budt dem 1.29 kr i timen." .." Der har v&ret
mode i aften pi Nykro angaende strejken. Der er kommen en dei
nlt mandskab."... "Mester talt til arbejdeme angaendc strejken.
Der er uro pd hele gartnedet. Der er strejke lia i aften og alle
mand vil stre.jke.".. " 4 alde gamle kom i dag og der kom en del
andre ogsd. Familien og alle bomene har hjulpen til i dag. Der er
vagt ved alle indgange.".. "Allc Mesters familie er i arbejde. Der
er strcjkevagt ved alle vejene. De forste jordbar er plukken pA
friiand.".. "Der er iiv i strejken. Arbejderne bliver fulSt hjem om
aftenen. Der er ved at blive mange j ordbar."...

Oluf Kristensen vejer jordbcr her ca. I 945
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" Der er leesset 5 vogne med varer til i morgen.".. "Dcr kommer
stadig nye folk. og nogen gar hver dag- sA der er rod over det hele.
Der er travlt med jordbzerene nu. Det kniber med at klare arbej-
det.".. "Der er konrmet mange nye gafinere i dag. Der er ballade
med strejkeme igen.".. "Veret ude i tomaleme i aften, hafl vrsvl
med strejkevagten i aflen"-Og endelig den 17. ju1i, da strejkcn
blev afulest: "Haft en fridag sovet til 10 om formiddagen"
Landbrugsminister Kr. Bording var trddt til som meglingsmand,
og havde thet et foriig i stand mellem partnerne. Der blev ned-
skrevet en lonaftale, der omfattede bade faglErte, ufagl&rte og
kvinder. Den svarede nogellunde til de krav gartnerforbundet
havde ftemsat og betod en lonstigning pA ca.25 yu Det var dog
ikke alle, der blev genansat, 10 m?end og 7 kvinder matte se sig
^-  .+ . '  

" - . .1 . i  
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Den 3 uger lange sfejke fik stor betydning ior det fremtidige ar-
bejde indenfor gartnerforbundet, da den indgaede aftale blev mo-
del for fremtidige overenskomster pa de kobenhavnske gartneder.

I lobet af 1950'eme blev det sverere og svuerere for OlufK sten-
sen at skaffe arbejdskraft, da mange foretrak at arbejde i den eks-
panderende lulhavn. OlufKistensen soigte derfor i 1964 Ny Ka-
strupgArd til Tarnby Kommune. En del afjorden beholdt han dog
og her blev bl.a Korsvejskirken og Konvalgarden opfort.
OlufKrisleflsen og hans kone blev dog boende pA garden indtil de
dode. I dag er gArden lejet ud til en privat mand.

Ulla Dahlerup har i sin bog "Dengang familien var alt. f)anske
fortellinger om erhven, som er forsyundet" udgivel pi Gyldendal
i 1995 bl.a. intervielvet handelsga ner OlufKristensens 2 dotre,
Ingerlise og Rigmor. Her kan man lrDse mere om livet pa Ny Ka-
strupgard.
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Erhvervet som gaxtner er som tidligere naevnl iklie forsvundet hcll
her pd Amager. Man kan i bogen : "Til Ullerup landsbyliv og
bygningsregistrant " udgivet af Tamby Kommunes Lokalhistori-
ske Samling i 1994 lese, hvordan arbcjdsdagen i dag former sig
for en handelsgartner pd Amager.

I i l  renstre: Handelsganner Ejnar Lindgreen. I ' l lerup pc vei t i l
gronttorvet klokken 4 om morgenen. 'fil Hojre: Pa gronttorvel
moder han bl.a handelsgartner Dirch Hansen fra Tommerup. 1994

Om eftermiddagen hindpilles der kartoflcr og sk?eres broccoli 1il
n@ste dag. 1994
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Hvis du har billeder. oplysninger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse. si henvend dig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJ 1O
2770 KASTRUP
TLF. 32 46 05 45

AgNINGS.IIo:
MANDNG 16-20
TIRSDACJ 12-16
FREDA(; 12.15

I-okalhiskrrisk Samling har desudcn uclsti l-
l inge r pA Kastrupgirdsamlingen:
Midt pfl Amager og Kastrup Glas
Abent: t irsdag - sondag 14-17

onsdag ti l l igc 19-21
Og pA Plydsen, Arnager Strandvc.i 350:
Kastrupfiskerne og havnen, Plydsen og
Stoppenilen
Abent: l-ordage og sondage l3-17


