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En afde forste
AmagervarMathiasKdstensen,
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dcr avledetovar en afde forstehcrhjemme'
MaihiasKristensen
havdemangeprivatetomatDengang
matertil erhvervsformdl.
bl.a.for at holdefluernev€k Tomatens
planteri vindueskarmen
til groniterke lugt afholdtlolk fra at spiseden.Menholdningen
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og I tjenestepige
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6 sonnerseneregartnere.
En ardenson.Aksel,blevingenior,og
efter2. verdenskrig
varhani enperiodehandels-og
forsyningsminister.
I 1915overlodMathiasKristensen
driftenafNy Kastrupgard
tii
sonnerne
Oluf og Otto.Aret efterksbtehanKastrupgArd.
Oluf
drevherefteraleneNy Kastrupgard
og OttoKastrupgArd.
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Dervar samangejordber,derskulleplukkes,at OlufKristensen
'l
fra
100
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kom
hovedsaglig
hojsrsonenhavde
klokken4 ommorgenen
og
Kastrupog Tamby.Arbejdetstartede
sluttedeeffer5 timerklokken9, sederkunnev€re dugfiiskejordb@rtil salgpa tory€tsammedag.De plukkedebar blevvejetudei
markenpa en storvegt og dereftarlagtnedi enkury.Kurvenblev
vi kenderi dag.Det var el hardt
e$tattetafde papbakker,
senere
hvil
arbejd€at plukkejordber,sAplukkemefik et velkomment
madpakker
og
klokkenhalvs1n,hvorde spistederesmedbragte
pa
i
en
stor
kaffeKaffen
blev
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NArjordbersesonenvar forbi blev plukkemeinviteretpAskoytur
ententil Kongelundeneller til Hareskoven.Her spistemar, og
- jordbar. Bagefterfik man en
var ikke overraskende
desserten
svingom.Undertid€nhavde nogle afjordbEerplukkeme
shevet en
sangtil lejligheden.
Det var dog ikke altid sagem)'tlig.I sommeren1942 i jordbarsasonenudbrsd dsr en stor strejkeblandt arbejdemepa gafineriet.
Nogle fa gaftnerierhavdeoverenskomst
med DanskGartnerForbundbl.a. Holger SuhrpA"Alldgarden".Men de flestegav en lon,
der svaredetil overenskomsten,
blot ikke pa Ny Kastrupgard.Her
fik de ansatteen timelon pAmellem79 og 102ore, mensden
lon .var129 orettimen. Arbqjdstidenvar
ovcrcnskomstmlessige
lang: 57 timer om ugenplus sondagsarbejde,
og detteblev der ikke givet ekstrabetaling
for. Sagenkom for Arbejds-ogForligsnEvnet.Danmarkvar besataf tyskemepa detletidspunkt.Det var
ulovligt at strejke,medmindresagenblev afvisthos nevnet- og
det gjorde den.Den 25 juni 1942erkleredeDanskGarlnerForbund derfor strejkeover for OlufKdstensen.Povl Skovbro,der
dengangvar lormard for ga,.tnerforbundels
Kobenhalnsaidelinghar fortalt, at da strejkenbegyndtefredagmorgen,fik man med
det sammeetableretstrejkevagter,
der skulle imodegaskruebrakkere.VagtememodteOlufKristensen,der sk&ldtedem ud. De
strejkendepApegede,at de kun fik 85 sre i timen, hvottil Oluf
Kdstensenhavdesvaret,at han da sagtenskunnegive dem 1,50kr
i timen-men det snskedehan ikke. Der var strejkevagter
dognet
rundt. De havdelejet en butik ved sidenafgartneriet,hvor de
holdt til. Nar OlufKristensenforsogteat skaffej ordplukkere,var
der straksen shejkevagt,der kunnetilbyde demen tilsvarende
lon.
FyrboderM. Jorgensen,der var ansat pa Ny Kastrupgard,var ikke
omfattetaf strejken.LIan har lort dagbogover sin dagligdagpA
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pAnert holdog
gartneriet
i 1940'erne.
ilan fuJgtebegivenheden
bl.a.(Deansalte
kaldteOlufKristensen
skev i dagene19-6-17.7
"Mester")
for
: "Mesterer i darlighumor.Der tal€skun om strejken.Mesterantaggtendel drenge".."Mesterv@retrundtog tale
medgartnerne
og budtdem1.29kr i timen.".." Derharv&ret
strejken.Derer kommenen dei
modei aftenpi Nykroangaende
talt
til
arbejdeme
angaendc
strejken.
nlt mandskab."...
"Mester
Derer strejkelia i aftenog alle
Derer uro pd helegartnedet.
mandvil stre.jke."..
" 4 alde gamlekom i dagog derkomen del
andreogsd.Familienog allebomeneharhjulpentil i dag.Der er
"Allc Mestersfamilieer i arbejde.
Der
vagtvedalle indgange."..
vedallevejene.Deforstejordbar er plukkenpA
er strcjkevagt
Arbejderne
bliverfulSthjemom
friiand.".."Der er iiv i strejken.
j
aftenen.
Der er vedat blivemangeordbar."...

vejerjordbcr herca. I 945
Oluf Kristensen
J u D i1 9 9 7

" Der er leesset5 vognemed varertil i morgen.".."Dcr kommer
stadignye folk. og nogengar hver dag-sAder er rod over det hele.
Der er travlt medjordbzerenenu. Det kniber med at klare arbejdet.".."Der er konrmetmangenye gafinerei dag.Der er ballade
med strejkemeigen.".."Veret ude i tomalemei aften,hafl vrsvl
med strejkevagteni aflen"-Ogendeligden 17.ju1i, da strejkcn
blev afulest: "Haft en fridag sovettil 10 om formiddagen"
Landbrugsminister
Kr. Bording var trddt til som meglingsmand,
og havdethet et foriig i standmellempartnerne.Der blev nedskreveten lonaftale,der omfattedebadefaglErte,ufagl&rteog
kvinder.Den svaredenogellundetil de krav gartnerforbundet
havdeftemsatog betod en lonstigningpA ca.25 yu Det var dog
ikke alle, der blev genansat,10 m?endog 7 kvindermattese sig
^-
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Den 3 uger langesfejke fik storbetydningior det fremtidigearda den indgaedeaftaleblev mobejdeindenforgartnerforbundet,
gartneder.
pa de kobenhavnske
del for fremtidigeoverenskomster
for OlufK stenI lobet af 1950'emeblev det sverereog svuerere
arbejde
i den ekssenat skaffearbejdskraft,da mangeforetrakat
panderendelulhavn. OlufKistensen soigtederfori 1964Ny KastrupgArdtil TarnbyKommune.En del afjorden beholdthan dog
og her blev bl.a Korsvejskirken og Konvalgardenopfort.
OlufKrisleflsen og hanskone blev dog boendepAgardenindtil de
dode.I dag er gArdenlejet ud til en privat mand.
Ulla Dahleruphar i sin bog "Dengangfamilien var alt. f)anske
fortellinger om erhven, som er forsyundet"udgivel pi Gyldendal
2 dotre,
handelsganer OlufKristensens
i 1995bl.a.intervielvet
Ingerliseog Rigmor. Her kan man lrDsemereom livet pa Ny Kastrupgard.
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Erhvervetsomgaxtner
er somtidligerenaevnliklieforsvundet
hcll
herpdAmager.Man kani bogen: "Til Ulleruplandsbylivog
" udgivetaf TambyKommunes
bygningsregistrant
Lokalhistorii dagformersig
skeSamlingi 1994lese,hvordanarbcjdsdagen
pdAmager.
for en handelsgartner

I'llerup pc vei til
EjnarLindgreen.
I il renstre:Handelsganner

'fil
gronttorvet
klokken4 ommorgenen. Hojre:Pagronttorvel
DirchHansenfraTommerup.1994
moderhanbl.ahandelsgartner

broccoli 1il
Om eftermiddagen
hindpilles der kartoflcrog sk?eres
n@ste
dag.1994
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Hvisduharbilleder.
oplysninger
ellerandetaf lokalhistorisk
interesse.
si henvend
digtil:
LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJ 1O
2770 KASTRUP
TLF. 32 46 05 45
AgNINGS.IIo:
MANDNG
TIRSDACJ
FREDA(;

16-20
12-16
12.15

I-okalhiskrrisk
Samlinghardesudcnuclstillinger pAKastrupgirdsamlingen:
Midt pfl Amagerog KastrupGlas
Abent: tirsdag- sondag 14-17
19-21
onsdagtilligc
350:
Og pA Plydsen,ArnagerStrandvc.i
Kastrupfiskerne
og havnen,Plydsenog
Stoppenilen
Abent: l-ordage
og sondage
l3-17

