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Amagerfrs
Indlcr lnirrg '
Som nevnt i forrige nummcr af
"Glemmer du" blev der efter 1.
verdenskrig udstykket mange
g.runde i Tdmby Kommune, hvor
de nye ejere kunne dyrke jorden
og bygge ct kolonihavchus eller et
hclirshus aihengig al hvad ako-
nomien tillod.
Haverne pi Amager var indtil
slutningen af 1800{allct forst og
Aemmest n'.ttehaver, dcr kunne
forsyne husets familie med gntn-
sager, ellcI selges fra stadepladser
inde i Kobenhavn.
Men med de nye grundejerc og
dqos dromme skcte der en udvik-
ling af havemes indhold.
Markeme var indtil udstykningen
blevet dyrket med gronsager, og
det fortsattc mange af nybyggerne
med, men udover dette skulle der
lindes egnedc planter til lee for ha-
vens grsnsager, frugttrieer, buske
og blomster .

A. I Lurscns Arnagcrl'r.o
Andrcas Hansen var fsdt i 1846 pe
St. Restrup hvor fadercn var gart-
ner.

Andreas Hanscn selv startede forst
som gartncr mcd butikshandel p6
Solitudevej, mcn udvidede hurtigt
til producqFt og handlende i stirne
stil, si han i lsbet afde forste 5 er
specialiscrede sig inden for
fiaproduktion. I 1880 etablcrede
han sig pi Tagensvej 23 med han-
delsgartneri og plantehandel.
Fcm er senere avlede han for fsr-
ste gang lio afca. 4.000 blomk6ls-
planter, dcr blev eksportcret til
Tyskland. Det blev cn succes s6
produktionen blcv udvidet.
Finnaet havde dels kontakter med
andrc avlcre og dels dyrkede man
selv elierhanden frs pa 180 tusin-
de blomkdlsplanter. Produktionen
omflttede efterhendcn ogsi andrc
kulturer, da man ville f'olgc med
eftersporgsel pe forbrugsvarer til
gartned og havebrug.
I slutningen af 1800-tallet blcv by-
emes fbrsyning af frugt og grznt
hovedsagligt forhandlet pi dben
gade, men dcr blev etlerhinden
etableret frugt og gronthandlerbu-
tikker.
h skete ick ogsi i Kastruplund-
gade hvor den svenskfodtc Niels
Bendtsen omkring ar 1900 havde
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Ha6ens Ffthandel
senerc Anase{ro,

Anager Landewj 101,
ca. 1935.

en grsnthandel. Ksbenhavns
Grsntow blev fslst etableret i
1899.
A.Hansens Frohandels placering
pi Tagensvej merkede efterh6n-
den bl,udviklingen, for nye etage-
ejendomme blev bygget pa alle si-
der. Derfor besluttede man i fsrste
omgang at flyfte til Kong Georgs-
vej 15 pi Frederiksberg. Her be-
gyndte man ogse at levere fro til
de mange kolonihavo det \,ar dukket
op rundt omkring.
I 1913 flyttede fumaet til Amager
Landevej 101, hvor man forblev
de nzeste 60 Ar, men beholdt dog
kontoret pe Frederiksberg i a par
ar. Flytningen foranagde ogse til-
fujelsen "Amagerfrs" til firmaet,
og dets s),rnbol blev senere en
amagerrnand og en armagerkone.
De mange udenlandske kunder,
der nu skulle ud pi Amager for at
besoge firmaet, blev rddet til at ta-
ge linje 2 fra Radhuspladsen til
endestationen trA Arnagq (Sundby-

vester Plads), hvor firmaet sa ville
hente dem.
Pa Amager blev store marker
plantet med blomkal til frs. Blom-
kilsavlen forudsatte drivhuse eller
i hvertfald mistbzenke i et vist om-
fang, da blomskilsplanter skal
overvintle frostfrit for at kunne
prcducerc fis i den n@ste saeson.
Andreas Hansen drcv firmaet til
sin dsd i 1924, i de senere 6r med
sgllneme som medindehavere.
Ssnneme var grcsserer Chr. E.
Hansen , handelsgaftner Paul Han-
sen og grosserer Tage Hansen.
Tage Hansen indtrAdte i 1914 i fa-
derens firma og st].rede efter fade-
rens dsd virksomhed€n pa Ama-
ger Landevej 101.
I 1932 blev firmaet slaet sarDnen
med Ksbenha!.ns Havefrssforsy-
ning og 3 er senere med en anden
frohandel pi Frederiksberg og en-
delig i 1939 med et firma fia
Odense.
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Grosserer Tase Hansen ilors'ssmar-

Firmaet udvidede sortimentet med
forskelige mekaniske vandingsan-
lag, gartneri- og haveredskaber af
enhver art, pleneklippere til hind-
k.raff og med motol kemikalier
m.m. A. Hansens Amagerfro var i
svrigt en af de forste der speciali-
serede sig med mekanisk vanding.
I begyndelsen af 1940'eme tradte
Tage Hansens to ssrmer, Svend
Tage og Gorm Tage Hansen, ind i
firmaet.
Under besettelsen blev der solgt
storc m@ngder urtefts til private,
der selv ville fomsge at forsyne
familien med gronsager - for

"hvad var selv en halv gris fra be-
kendte pd landet v@/d, hris der ik-
ke rar lidt @lter og rodbeder til" ,
Krydderurter og stiklog var ogsi
populaerc varer. Desuden var folks
trang til blomster i haven ikke ble-
vet mindre. Der var stort salg i
aste6, levkojer, lathfus, petunia,
zinnia, dal ia og primula, samt
blomsterlog, som var nogle af fir-
maets specialiteter.
I de efterfolgende 6r gjorde firma-
et meget reklame ved udsendelse
af kataloger hvori der ogsA var rid
for de enkelte havej€re, Firmaets
neerhed til lufihavnen gjorde man
brug af i et katalog fra 1960'eme
der stir folgende:

I.,ttfth:lvrel
Der er sikkert mange bdde fra
provinsen og Ji.a Kobenhavn, som
i lobet af.fbrdret og sommercn har
pdtrenkt at afegge vores giganli-
ske luJihavn et besog.
A. HANSENS AMAGERFRO lis-
ger kun fd kilometer fra lufthav-
xen, og vi vil gerneJi>resld Dem at
kombinere et besog i lu./ihavnen
med Deres fordrsindkob af fro og
lotolde, og der til sikkert r@re mu-
lighed for i vot forsogsmark at be-
ndre de sidste nyhedet i tulipa-

ner og andre logvel<ster.
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Itdnsen Andstrli"'s na*et |cd,'tndser Ld tler4 n.d Narci.\\e/ (?Atk.litjet)
Ca.  1954.

Hele sanmeren er rar .lorsogs-
ndrlc aben for besogende, og ti
tror narnlig |ot, lillc Ji.em|isnings
hae med raffinerede .farvesam
me sLclning, serlig aJ sannef
blomster, ril inleressere e hter

l/i vil ogsd anbefale den at .^lLtd?-
re vore sannenl[gningsfbrsog

Velkannen lilKastrup

I 1961 gor firmacts brochure me-
gct ud af at lancere havespring-
vancl, s5r,el stiliestiendc sorn sclv-
roterende til indendors og udodon
bassiner, og fug1cbadc. Springvands-
tllodcllcmc har sirgar lbmkeLlige
navnc biide i smi og store storrel-

ser: Akclcjc, Fingcrbol, Svamp.
Akandc, og Perleklove.
I saml]re Arti blcv dcr-ctablcrct cn
maskinafdeling som var importor
af legeredskabcr fra ct svcnsk fir
ma. Afdelingen solgte lorskell ige
ting til indrehing al parkcr og lc-
gepladser, f.eks. b:enke legehuse,
sandkasser og katauseller.
I l9J3 var linnaets dage i Kastrup
slut og rnan flyttedcson mangc
andre virksomheder i Kastrup, lLd
"pi landet" til Torslunde ved Is-
lloj.

' l 'agtr rs l r r rs

Crosserer Chr. E. I lanscn tog sig
hovcdsagclig af dc udenlandske
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Brochure Ira 1963.
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l)t,11\ AIll pA lestandsar Fob lit I'ili\,1

kundcr'.  Poul Tage HanseD var cn
olcr-gang rnedejer al- A. Hanscns
Amagcrlio. \4en han koncenlredc
sig orn sit eget gartncri li Anl!-
-rcr. Tagcnshus- dcr er opkaldt el-
tcr hans tars gartneri pii TaSens-
vcj. I Ian store interesse var blolr-
stcrlog og han var nedvirkcndo t i l
at dcr elierhiindei blc! dyrkct
ovcr 15 mil l ioner tul ipanlog i
Danmark. llolla:ndcmc var lillgc
cllcridende med forhandling af tu-
l ipanlog i Dannark. A. i lanscus s
lirma var da ogsa blandt dc garf
ncrc dcr irnportcrcdc tul ipanlog
lia Holland. Forst i  I930'crnc
kom dcl gang i cn dansk plodukti

Cianncriet 'Tagenshus" onldl lcdc
t ha-- der rar 19 drir ' l tusc og 300
bir:nke. ialt  c. 7.500 m'?undcr 8lns.
I 'r i  dc 3% ha- blev der clyrkcl

blomkiilsf-ro, og salailio. Desudcn
lirlskollige andre gronsagskultulcr
sarrt tul ipanlog. I en inckkc
hancllede linnaet kun cn gros. sc-
ncrc bic\ dcr oprettet eD al i lcl ing
nrccl salg til garlnere lbr ojc; dcn-
nc atdcl ing ble\ i  l93l sl iel sdn)-
non med "Kobenhavns havofio-
l irrsyning" I 1930 cmc var r lcf
rnsal 1 l 'onnand,4 mcdhjclpcrc,
.l clcvcr og 2 ar-bcjdsfblk i gartnc-
ficl hele Af€t samt c. 25 mand onr
somnelen lbrudcn funktionrrcr i
kontorer. i loudsalg nl.m.
I Ivorner gartneriet blev ncdlagt
vcd ri  ikke her pi Lokalhistorisk
Sanrling. rncn miske engang i
I950'cmc. koft t id el ier Tinlby-
parkcn bler b)'ggel. Vorcs lrscrc
mi nrcgct gerne komme cd op-
lysningcr. Elier gadneriets nod-
lcggclsc blcl omridet benytlct al-
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det en lokafplan for boligbebyg- mange af Parcelejerne er imod
gelse pa omredet, og i dag er om- disse graadige Treer; men for

et elektronisk v@rksted, kommar-
ker og til produktion af franske
kartofler! I l99l blev der udarbej-

radet tuldt udbygget.

I)c l'orstt' havcl pri
Vt'stamag<'r
Tage Hansen blev sanrmen med
sine brodre ejer afNoragersminde
i 1918. Heriia blev der udstykket
400 parceller fia gdrden, og kort
efter blev parcelforeningen Nora-
gersminde stiltet.
Pa grunden skulle der findes ogne-
de planter bl.a. for at skabe l@.
Foreningen sorgede derfor for fel-
lesindkob geflnem Tage Hansen:
Da jeg fra fotskellig Side er blevet
opfordret til at liemskaffe Tilbud
paa Treer og Buske, har jeg lovet
Formanden /br Parcelforeningen
aI forestaa et Fellesindkab al
Frugttr@er m.m.
Angdende selve Anleegget af Par-
cellerne vil det bliveJbr vidtbrtigt
at komme ind paa he4 jeg skal
blot her ncermere omlale de Treet
og Sorter, som jeg mener vil vtere
mest formaalstjenlige at plante
paa Grundene.
Det gekler forst og Jiemttmest om
paa et saa aabekt Tetain, som er
er Tale om, at skabe Le, ogjeg vil

megel anbefale at plante Hyld, Pil
og Poppel (ca. 65 cn Afsland)
som l{egn, selv om jeg gotlt ved at

man har et godt L@b@hq el det
vahskeligt at lAa de mere kelne
Frugtsorter til at rokse. Et fortrin-
ligt Hegn, Som jeg har set anvendt
pa6 Amager, er Mirabeller plante-
de med I Meter. Saafremt mal1
kan blive enig med sin Nabo om at
plakte et saadant llegn i Skellet,
spares der sel{olgelig baade Pen-
ge og Jordareal.
Indenfor Hegnet kan en plante al-
minclelige Zirbuske - saasom Ri-
bis, Snebold, Forsejdia, Syrener
m.m. Herindenfor igen plantes saa
Frugttraeer, evnetuell Roser m.m.
Det anbefales at plahte halvstam-
mede Treer.
Folgende Ablesorler anbefales:
Ahnanas@blet og rgd Astrakon,
begge tidlige, Signe Tillisch og
Cox Pomona, senere EbleL samt
Cox Orange oE Bistuarck som
Vinter.zbler.
Af Pcerer anbefales: ,Juie Deckan,
Greve V. A. Molte og William Bon
Christien.
Af Blommer: D'Otllins, Reine
Clouder, Kirkes, Washington,
samt Le ipz i ger Syes ke b I ommer.
Ved Forhandling med D.T. Poul-
sehs Planteskole har jeg opndet
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Ca. 1918.

8.*.,

folgende Priser: Hvidtjorn 7 Kr.,
Mirabeller 60 kr., Pil, PoppeL
Ahorn, Elm, llon, Birk og lignende
Treer ca. 75 Kr., Hyld 60 Kr.,
samt zirbuske efter D. T. Poulsens
Valg 70 Kr., .Ebler og Pceter 325
Kr., og Kirseber 150 Kr., Stik-
ktlsber 80 Kr., Ribs og Solber 70
Kr. og Hindb@r 25 Kr. Ah pr. 100
Stk..frit leveret " Noragers minde".
Paa de her opgiwe Priser, saml
de i D. T. Poulsens Katalog oryiv-
ne Priser gires 20 Rabat, naar
Ordrene sendes til undertegnede
senest 8 dage efter Udsendelsen aJ'
deue Nummer a,f Medlemsbladet.
Angaaende selve Plantningen skal
jeg kun bemerke, at Jorden maa
were godt og dybt behandlet. Man
graver et rtgeligt stort IJul, losner
Jorden godt i Bunden, beskadige-
de Rodder renskteres og man maa

passe at faa /indelt Jord ind imel-
lem Rodderne, naar Tr@et plan-
tes. Naar Flullet er omtrent.fitldt
lr@des Jorden let til oftkring Tr@-
et. Plant aldrig, naar Jorden er
vaad og ubekvem.
Medlemmerne erihdres om aI Be-
plaltningerne maa vere i OYet-
ehsslemmelse med det 4J Geneftil-

forsamlingen vedtagne Ordehs-
reglement.
Gunnar Ropke, dcr sammen med
sine foreldre var en af de fsrste
parcellister pi Noragersminde har
fortalt folgende: Vi dylkede kar-
toller og andre grcnsager mellem
de sp@de frugttreer, sd for at det
skalle gro godt, hehtede heste-
godning ude pd engen, der ld bag
diget ved Kalveboderne. Brende
til kakkelow og komfur blev hen-
tet samme sted. Husdlr havde i,
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kat, hund, duer, lvns, cender gtes
og en gris. De gik frit oml(ing, da
der kun yar marker onkring hu-
set.
Andre steder hvor der var kor'llmet
naboer var do fritgAende husdyr en
plage, da haverne led under nabo-
emes losgdende hons samt ogse
lbrflojne ukrudtsfro. llertil kom at
omredet ofte stod under vand. Det
var ikke uden grund at et vers som
det folgendc fra en fest i 1927 No-
ragersminde lod saledesl

"Pligten kalder"
Dcfor maa hveft Medlcm fuldt

kende sin Pligt
at luge og rcnse sin Grund
Mod Helhedcns indtryk der skal

tages Sigt
om der skal opinde den Stund,
da Storbyen ej lengcrc holder

Stand
mod Raabet der om Veje og Vand
- men Indsatsen ki€ver hver

Mand"

.ll'i;_:
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk
interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
KarnillgYsj l(f
2770 KastruP

Tlf,32 46 05 4s

www.bibliotek.taarnbf 'dk
Klik Pi Lokalhistorisk Samling

Vi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og mange
slregtsforskerlinks.

Abningstider:
Mandag
Tirsdag
Fredag

15.00 - 19.00
12.00 - 16.00
12.00 - 15.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillinger

Abent Lsrdag og sondag
13.00-16.00

Kastrupgirdssamlingen

"dfltlt p&6llmqrr"
&

"Kastrup Glas"

Abent Tirsdag til sondag
14.00-17.00

Onsdag tillige
14.00-20.00


