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Indtil slutningen af 18O0-tallet var
haveme ved garde og huse forst
og fremmest nyttehaver. Det Kgl.
Danske Landbrugssclskab erkend-
te udfta nogle undersogelser i hele
landet, at blomster- og prydhaver
blev prioriterct mcget la},t - ikkc
mindst i hovedstadsstadsomradet.
Landhusholdningsselskabet inte-
resserede sig mest lbr nyttehaver-
ne, se for at fiemme intcressen 1br
prydhaver blev dcr etableret en
lang r@kke statslige og privatc ha-
veselskabcr heriblandt Dct Kgl.
Danskc Ilaveselskab i 1880. Det
havde bi.a. den cflbkt flere steder,
at nyllehavcn blev llyttet til bagsi-
den af gdrde og husc og crstattet
afcn forhave med blomster.
I det l'olgende presenteres lbr-
skcllige havetyper i vores kom-
munc gennem tiden.

Kortropgirdr hove
AJ Inger Kjer ,Iunsen
Der har iige siden Jacob !'ortlings
tid v€ret anlagt cn smuk park
bagved hovedbygningen mod ost,
lndhegnet af ct stort slakitvaerk.

Ved enden af haven lige op til ve-
jen til Kastrup Vaerk var der en
stakitpofl. .Del cr sandsynligvis
den, der i daglig tale i vor tid, er
blevet kaldt "Sladsporten".
Lystbenke og lysthus manglede
heller ikkc. Iler kunne "Flcrska-
bct" blive skiermct mod solens
brunende streler.
Jakob Forllirg bcvarede mangc
tr@cr og fiugttr@er. Men i tidens
and var der postamenter og urte-
potter med trecr.
Under Olc Tonder Lange blcv ha-
ven endret. Mange treer blev
l€ldet. og i stcdct blev der plantet
bl.a. espalicrtricer. Der blev anlagl
en so mcd bro, der var stadig lyst-
hus. men nu med espalier. Hvis
man skulle blivc trangende under
parkvandringen, var der ogsa et
lokum bag vcd Iysthuset.
I haven var der desuden en solski-
ve, to store urtcpotter og f-em va-
ser. Alle disse hcrligheder blev
indhegnet af ct langt stakitvaerk
og et rekvaerk lavet aI enebenaf'-
1er.
Da OIe Tonder Langes cnke i
1827 udslykkedc Kastrupgerds
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jord€r, Iagde hun i betingelseme
for salg af parcel nr. 1 meget v@gt
pe, at koberen ikke odelagde hen-
des udsyn over parken.
Til at varetago pasningen af deine
store have har der veret gartnere.
Der var ligefrem tale om en speci-
el gartnerbolig i haven.
I 1770'eme var der seledes ansat
en gartnersvend ved navn Ryder.
Hans irslsn var i 1775 40 rigsda-
ler. Men han blev afskediget sam-
me Ar effer en retssag mellem ham
og g6rdens ejer Diderichsen. Han
havde haft et skenderi og udveks-
let orefigner med husets "Frue".
Bedre gik det en anden gart[er
Peter Hebert, der var ansat i
1830'eme, han blev senere gods-
ejer pi Sjelland.
Der blev gennem tiden ogsa avlet
meget frugt pa Kastrupgerd. Da
Krieger siledes i 1875 solgte
Kastrupgird, lA der 10-12 tdr. eb-
ler pA loftet. Det svarer til ca. 40-
50 ebletreer.
I takt med tiden endrede Kastrup-
gArds have udseende. Elter ca.
150 6r dukkede der drivhuse op i
haven, efier ca. 200 Ar forsvandt
sgen. Haven er nu mere end hal-
veret og anlagt som en offentlig
park med modeme skulplurer.

H@ekugle behanlet med kviksoh', son
bl.a blev tenstt et pdGlasrerkel

Aneger flover
Pd Akldger ha,,,de haverne ellers
ikke deh s|orc belydntug tidligere-
Det sltyldes sandsynligvis, al man
i stedel udnyftede jorclen lil gron-
sagsdyrkning.
Johannes Tholle forteller herom
Da Det kgl. danske Haveselskab i
Slutningen afd. 19. Aarh. praemi-
erede gode Eksempler paa Haver,
fandt man kun i et enkelt Aar - i
1882 - en Amagerhave v@rdig til
en saadan Praemie, idet Kurvema-
ger Anders Jacobsen i Kastrup fik
det ringe Belob af l0 Kr.
De Smaahaver, som Amagerbon-
demc i den nyere Tid har haft ved

/e*notdza.6 - /4'.rlr4lt W



deres Gaarde, har i Reglcn veret
pyntelige, men megel smaa. Dc
har veret pr€get af Buksbom-
hekke, der olie har kunnet veere
ret hdje! og i Haven har der ofte
vEre opstillet en cller andcn Fi-
gur, olte af TrE, som man aarligt
har malet med meget Omhu. Et
sted i NErhedcn af Kastrup har
l.'iguren v@ret en Gengivelse af
Kirslen Kime og Per Dovcr, an-
dre Steder har det v@ret Kong
Frederik VIL Ogsaa det andet-
stedsfra kendte Motiv med cn Sy-
reballon, behandlct med Kvik-
solv, har vercl at finde i Amager-
haverne, ligcsom Folk, der havde
Beskeftigelse ved Clasvorket i
Kastrup, har haft Glasbeholdere
afandre Former, som man har be-
handlet med Kviksolv og opstiller
i Haverne. Tr@cr har der saa godt
som aldrig vcret at finde, man
har formodet, fordi de kastcde
Skygge; derlbr har end ikke Veje-
ne paa Amager maatlct have Tfte-
er. flaven ved Mcjlgaard paa
Taarnby Ovcrdrev, der tilhorer
Proprieter Nielsen, har dog vere
bekendt for sine sjeldne Trcer og
Buske og mange Blomster, dcr de
lette og daarlige Sandjorder til-
lrods synes at trives godt.

Anegcrferd
Louis Bobi (1867-1951) skriver i
sin erindringer folgende on ha-
verne pa Auuger:
Vejen til Hollenderbyen havde
sin stemningsfuldc Indgang over
Nordens Rotterdam, som Bergsoe
har dobt det gamle Christians-
havn, hvo? fuglene i Voldens
Kroner kvidre, "Dct ligger saa
hollandsk ien idyll isk Ro, med
gammeidags Ronner, Kanal og
Vindcbro."
Ved lJdgangen af dcn travlc Tor-
vegade, der Lordag Aften fik sil
maerkelige Preg af Forberedelser
til Sondagen, aabner sig Voldens
Ring ved det hyggelige Ravelin-
hus, Acciscbod i gamle Dage.
Med d1 staar man overlbr den lii
Udsigt til alle Sidcr over Vandet,
med Amager for sig "saa landligt
ner ved Hovedstaden". Ilinsides
Broen paa hojre Side den pregti-
ge Kastanieall€ med dens skere
Blomsterlys, forbi Holmblads
Kommodehus med de svajede
Hjorner. Ovre bag Marken, der
duflede saa sterkt mod Host, laa,
skalpt markcret, "naar Amager
Iyste i Maancskin", nogle morke
Buskadsgrupper, som vi Drenge
skottede over til paa l-Ijemvejen
silde ad B),en til. D€r laa Forbry-
derkirkegaarden, om hvilken de
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Gamle ved Puncheglasset havde
fortalt haarrejsende Historier,
s@rlig om Worm, der i det Her-
rens Aar 1838 "myrede" Littera-
ten Tonder; skondt Misd@der,
selv affin Familie, Digter og iov-
rigt et godt Menneske. Her var
det, at han blev henrettet, men
hans fbmemme Slaegtninge kom
i den morke November samme
Dags Aften ksrende ud i en Ka-
ret for at hente Liget og begrave
det i kristen Jord. Det hed sig, ar
de bandt det afluggede Hoved til
kroppen med et megtigt langt
llalstorklede og indhyllede Ka-

daverel i en stor kavaj, men at
det gik galt, da Vognen for ind-
gaaende blev standset ved
Vagthuset af Skriveren, der ville
have Navnet af den fomumrne-
des egen Mund og trods Prctester
ruskede i den Dsde, saa Hovedet
trillede ned. Det troede vi paa og
gyste - og fik Kammerateme i
Skolen om Mandagen til at lytte
sp@ndt til vor Beretning.
Lysere Minder knyttede sig til
"Dwekes Gaard", ogsaa kaldet
Rodegaard eller Svanelejegaard
med Svanedammen ved "Rode
Kro". Vi tenl(te os DJweke, fager

I

Fiskerhjen pA Anaget Sttand\)ej wd Skojte\)ej. Ca. tss|
Forhaveme i Kastrup bugnede ned htoneer, spngte,le georyiner, stokroser, tustra_
de sw li|e\ krusehynte, blA besko, Iavekdtet og anbru.
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og f in, klaedt irodt Flojel. med
Baret og Pigekrave, tittende ud al'
Vinduet eller siddende paa Sten-
baenkcn i Tra-cmos Skygge, ven-
tende paa Kongen Lordag Efter-
middag, naar han, som vi, fik fri
efter Ugens Pligter, tret af Kaevl
med stejle Rigsraader og af
Mundhuggeri med den beske Sig-
brit, der vilde laere de lade Danske
at haandtere Gulvskrubbe og Fe-
jekost.
Vi kom forbi den nu nedrevne
Fredens Mglle med de gronne
Skodder og den hollandske Ind-
skrift over Polten: de mdle d'vre-
de, som vi stavede os igennem.
En velvillig Amagerbonde gav os
Plads blandt tomme ToNekun'e
ud til Storc Magloby, selveste
llollcnderbycn og Dragor. FIer
tittcdc vi nysgerrigt over Planke
varkerne eller ind ad de aabne, la-
ve Vinduer med ,4blegeranier og
Gyldenlakker i Karmen. l)en
Gang kunde man endnu se de
pyntelige Smaahaver med kulsd
Crus i de af lavklippet Buksbom
indhcgncdc Gange; Glaskugler
paa Stokle, genspejlende himme-
lens Skyer. Ddr prangede de store
rode Peoner, blaa Venusvogn,
Riddersporer, Akeleje og de gu1-
rode Liljer, delil den krydrede
DLrft af Mynte, Maluft og Peri-
kum. Ilist og hcr var I lavlrrne

smykkct mcd gamlc, brogct malc-
de Galionsllgurer, Engle og Hav-
liuer, Minder og forliste eller op-
huggede Skibe. Kirsten Kimer og
Per Dover ikie at lbrglemme, i
hvilkc vi trocdc at sc vcritablc
Holl€ndere. Og omkap med Stok-

.roserne, der groede op mellem
Broslenene og rankede sig op ad
I lusmurene, skinnede de ervaerdi-
ge Matroners og Ungpigers blaa
og rode Dragter, prydede med
Sojler.
Dragor, hvor Vand og Himmel
var saa blaa. Se dem lejrede, Ko-
ner og Bom paa Tuer og Skanse-
rcstcr mcllcm vraltcndc Gcs, de
smaa Gyder med loppede Broste-
ne. Sommcraftenstemningcn for-
oget ved en flarmoniks Dansetak-
ter. Fantasien beliugtedes ved de
velkendte Litografier efter Exners
lunerige, hyggelyldte Folkelivs-
billeder og Strofer fra de le11e
muntrc Mclodicr fra "Fh Sondag
pad Amager".
Amageridyllen er forllrngsl lbr-
svunden. Jembane og elektrisk
Sporvogn haster forbi hoje, funk-
tionalistiske Huse med straalende
Butikker.
Anagcrland, "min Barndoms stil-
le Ufiegaard" har skiftet Ham, si-
den jeg t'orste Gang blev baaret
denid paa staerke Arme og siden
med min Moder Lordag Elicrmid-
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Ir'til Ruynuscn ([. 1863), ka,en trtdric suDlt t]ulet en EnMy (f. t8u9) i hown w.l

dag i "Bussen" Kl.5 svingede ud
a1 G@stgivergaarden "Elefantcn"s
Pofl paa Christianshavns Torv in-
deklcmt mellem bredhol'tede
Amagcrkoner med megtige Kur-
ve. dulicnde af Kaffe og St. Croix
I'uddcrsukker.
Minc l;oreldre var nu og da i
lJgcskiftet liggende Gester i Ka-
strup hos en afgaaet Skolelzerer og
Cand.phil., som han kaldle sig, al'
dcn bcgavede, men sere Familie' l horson. I Ian elskede lidenskabc-

Iigt a1 musicere paa Trornmcr.
storre og mindre, opstillede paa
Rad. Den Gang havde han en
Kunsll-aelle i den populere, saa-
kaldte Trommekongc Schcnstrom
paa Dyrehavsbaklen. En aI I'hor-
sons kompositioncr havde til Mo-
tiv den fianske Revolutions Ud-
brud. Man hortc Folketummcl.
Oprnarsch. ja endog en Tale af
Lafayette. Min Fader maattc virke
nlcd i dette pompose l'oncmaleri.
Da Udovernc afdenne iedle Kunst
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med tuld Krall lagde for til Sat-
sen "Stormen paa Bastillen",
flygtede alle Spurvene fra Treer-
ne, medens Kastruppeme strom-
mede til. Veninden i Huset dyr-
kede Harmonikaen og aflokkede
den fslsomme Melodier, saasom;
Vil Du elske mig, naar Dagen li-
der.
Til Fods gik Vejen ud til min On-
kels Have i Sundbl,vester. Den
var anlagt i gammeldags Stil, en
snorlige A116, der mundede ud i
en Gr&spl@ne med Flagstang, og
bagved et Lysthus saa stor som
en Dagligstue. I Udkanten af Ha-
ven var en LIoj, skermet af FIyl-
debuske, hvorfra der var en vid
Udsigt over Faelleden til Voldene
og Frelsers Kirke. Et Billede paa
Hygge og Fred, naar Aftenklok-
keme lod fra Byen.
Som lille Dreng har jeg endnu
veret med til et Amagerbryllup,
hvor alle var modt i de maleriske
Dragter, og en Gamling med
Solvknapper i Frakken og Suse-
buxer gned Violinen til en Reel.
Med de t  b lo t te  Navn
"Amagermo'er" er en Stemning
forsvunden, som Eftertiden ikke
kan genlode.
Siden har jeg kun vaeret derude
en enkelt Gang lbr at se, om den
straat@kte, gulkalkede Gaard
med vippebronden stod der end-

nu, hvor min Legesoster boede.
Et faldel'erdigt Udhus var tilbage
og et Par stride, vantrevne Buske,
Ilester af den spraglede dulierige
Have. Hun selv er dcrd for lenge
siden paa en fremmed Kyst.

Ko*rophover
I Anager Bladet i 1915 beskrives
de smd haver i Katltlrup onkrifig
1900.
Ilusene ere lave og skove, Ru-
deme gronlige af ,4lde, og i de
smaa Forhaver ud mod Vcjen,
hvor Hejsebrondcn staaer, bugner
det af den Slags gammeldags
Blomster, der ikke er konne en-
keltvis, men pragtfulde i Klynger,
Spraglede Georginer, Stokroser,
rustrdde Sverdliljer, Krusemynt,
blaa "Tresko", Lavendler og
Ambra.

Sler Blenricrdyrkning
poo A qger.
Mange .forbinder Amager med de
./Lrvestrtilende lulipmarker. Men
del rar Jorst i 1930'erne denne
elyrkning slog an pd .,en hos en-
kelte handelsgorlnere og stofte

./irmaer. Ganner Tidendc fortel-
ler om statten pit Kofialog i
t931..
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Den danskc Blomsterlogavl har i
A.ar faact et megtigt Skub frem-
ad. idct det kendlc hollandske
Logfirma Konynenburg og Mark
har taget Initiativct 1il Dannelscn
al et Aktieselskab med Blomster-
logavl som Speciale. Dct har faael
Navnet A./S Koma Log, dets Stif-
tcrc er Grossercr, I{avebrugskan-
didat Nicls M. Jenscn, Kastrup.
Handclsgartner Otto Moller og
Overretssagforer Svenning Lar-
sen. Disse Hener danner Bestyrel-
sen sammen med Direktoremc L.
van der Mark og Johan van Kony-
ncnburg. Havcbrugskandidat N.
M. Jensen er adminislrerende Di-
rcktor. Aktiekapitalcn cr paa t/a

Mill. Kroner l'uldt indbetalt.
Der cr lejet en Gaard paa 23 Td.
Ld, (Ostergaard) vcd Temmerup
Station, hvor der i dcttc Efleraar
er cllcr vil blive lagt 107.000 kg
Log af Tulipancr. Narcisser og
Ilyacinther.
.lorden er dybmuldet, sandblandel
l-crmuld med Reaktion 7 og Fos-
lbrsyrctal ca.30.
Vi var ude at se paa Legningen i
Tirsdags. 16 Mand arbejdede iv-
rigt dermed, og andrc 16 Mand
var bcskaftiget vcd Rivning af
Jorden, Plojning osv. IIvert Laeg-
gchold paa to Mand kunde daglig
la:gge 32 bede cllcr 16.000 Log.
llcdenc cr 1 m brcdc og hgges

paa -Ivers af l0 m brede Agre,
der er hvelvedc, hojest paa Mid-
ten og faldendc ud mod Siderne af
Ilensyn til Vandets Bortledning.
Mellem hver Ager cr der en Groft
til hurtig bortledning af Vandct.
Overfladevandct er noget af det
farligste for Kultureme, forteller
Dircktor Jemen os, thi Logene ar-
bejder om Vintcren, og kommer
der til at staa Vand over dem,
raadner de. Efter legningen jav-
nes Jorden med Rivc. for at den
letterc kan skufl'cs og behandlcs
om Foraarct.
I December dekkes Bedene med
'forvcstroelse. og dette sker mest,
for at Jorden bcdre kan holde paa
Fugtighcden det lolgcnde Fomar.
Af de ftcmkomne Blomster neste
Foraar vil ingen blivc solgt; de vil
alle blive kncbct af paa et lidligt
Stadium og Tilinlet&jort.
Til Godning alenc cr der med-
gaact for over Kr. 18,000. mcst
Svovlsur Kali (Patentkali) og
Benmcl. Desuden cr der tilfort cn
Del Godningskalk. Al Godnirg
lilfores om lficraarel, idet Rod-
derne jo optager dct meste a1- de-
res Jordnaering i deres forste Le-
vetid.
Man regner, at det hele vil komne
til at staa Selskabct iKr. 350.000
1'or man kan begynde at lage Pen-
ge hjem. Alenc i told afdc impor-
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fulipannarker 'Ny Ka tupgn .a ta60.

terede Laeggelog er der betalt Kr.
55.000. Men man flotter sig ikke
paa noget Omraade. Der er ingen
Kontorbygning, og N. Jensen er
foruden Direktor, Rejsende, For-
valter og Kontodst. Til Hjlelp
ved det praktiske Arbejde er der
dog antaget to hollandske Lagar-
bejdere, for at de kan seette Ar-
bejdet i System, men de danske
Arbejdere klarer sig iovrigt godt
og faar hufiigt det rette Greb paa
Arbejdet, saa det baade udfores
godt og hutigt.
N@ste Hsst venter man at have
50 Tons l. Klasses Drivlog til
Salg, og disse vil naturligvis bli-
ve behandlet efter alle Kunstens
Regler, saa de kan drives tidligt.

De danske Log byder jo paa den
Fordel fremfor de hollandske, at
de ikke kan tage Skade under
Transporten ved at tage Varme
eller blive holdt for vamt.
Det er Fimaets Tanke at oprette
en stor Provemark for Blomster-
lognyheder paa Amager. Allerede
til Foraaret vil man kunne faa en
Maengde at se af saavel Narcisser
og Tulipaner som Hyacinther. Vi
tsr n@sten sige, at Komas
Blomsterlogmarker n&ste Foraar
vil blive et vigtigt Valfatssted,
ikke alene for Kobenhavneme,
men ogsaa lbr interesserede Gart-
nere, naar Blomstringstiden er in-
de.
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Hvis du har bitleder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk
interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 KastruP

Tlf,32 46 05 45

www.bibliotelctaarnbY.tlk
Klik pi Lokalhistorisk Samling

Vi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og mange
slrgtsforskerlinks.

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

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillinger

Abent Lordag og sondag
13.00-16.00

Kastrupgirdssamlingen
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''IKASIIEUIP GILAS''

Abent Tirsdag til sondag
14.00- 17.00

Onsdag tillige
14.00-20.00


