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AMAGERLANDS 
PRODUCENTFORENING 100 ÅR

Grønttorvet i Vendersgade. Ca. 1930.

INDLEDNING

Amagere har siden den sene 
middelalder afsat deres grøn-
sager i København. Øen er 
med god grund blevet kaldt 
for Københavns spisekammer, 
for Amager har stået Køben-
havnerne bi med disse varer 
såvel i freds- som krigstid. 
Amagerne solgte deres varer 
på Amagertorv, Børsrampen 
og Christianshavn indtil det 
første grønttorv i 1889 blev 
indrettet ved Vendersgade, 
nuværende Israels Plads.

ORGANISERING

Formodentlig blev amagerne in-
spireret til at stifte Foreningen 
af  Amagerlands torvesøgende 
Producenter af  en tilsvarende 
forening af  gartnere i Køben-
havnsområdet. Denne gartner-
forening blev stiftet i 1907 
og skulle søge indflydelse på 
en ny torveorden, sørge for 
tilbud på kunstgødning samt 
finde frem til en fælles embal-
lage og glasforsikring. Blandt 
initiativtagerne var to han-
delsgartnere fra Tårnby nemlig 



4

AM
AG

ER
LA

ND
S P

RO
DU

CE
NT

FO
RE

NI
NG

 10
0 Å

R
Holger Suhr fra Allégården 
og Poul Hansen fra Tagens-
hus. En senere indflydelsesrig 
person i denne forening var 
Oluf  Kristensen fra Ny Ka-
strupgård.
Foreningen af  Amagerlands 
torvesøgende Producenter blev 
stiftet året efter den 25. feb-
ruar 1908 på Ny Kro. 
Formålet var: 
1. ved samarbejde at søge 

at tilvejebringe de bedst 
mulige vilkår for handlen 
med grøntsager 

2. ved foredrag og diskus-
sion at udbrede kend-
skab til dyrkning af  oven-
nævnte produkter

3. at støtte bestræbelserne 
for oprettelse af  forsøgs-
stationer

4. at udbrede kendskabet 
til og interesse for oven-
nævnte produkter for der 
igennem at øge forbruget

5. gennem nedsættelse af  
særlige udvalg at arbejde 
for mere specielle formål

Som medlem kunne optages 
enhver uberygtet mand eller 
kvinde, der drev selvstændig 
jordbrug med København 
som markedsplads.   
Medlemsskaren omfattede i 

alt 320, af  disse boede 174 i 
Tårnby kommune.   
Den første formand, Peter 
Thønnesen fra Skottegården, 
deltog i en kommission 
angående grønttorvet. Kom-
missionen var nedsat af  
Københavns Magistrat.  
Foreningen skiftede navn 
til Amagerlands Producent-
forening i 1914.

TORVEORDEN 1913

Ovennævnte kommission 
skulle forbedre forholdene 
på torvet. Der var ingen faste 
stadepladser, så først til mølle-
princippet gjaldt. Ofte tog de 
torvesøgende hjemmefra ved 
midnat og kørte så rundt i 
gaderne omkring grønttorvet, 
indtil det blev åbnet. 
En vigtig ændring i den nye 
orden, der endelig blev ved-
taget 5 år senere i 1913, blev 
faste stadepladser. Hver sta-
deplads havde et nummer. 
Det var ikke gratis at have 
stadepladser, prisen var af-
hængig af, om vognene var 
forspændt, fraspændt eller 
man ikke havde vogne med. 
I øvrigt blev der i amager-
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Oluf  Nielsen, Maglebylille, på vej til torvet. 
Ved siden af  vognen står Ellen Andersen. 
Foto: 1920.

afdelingen på torvet ansat en 
hestepasser. Men ifølge gamle 
rettigheder mente flere fra 
Amager, at de havde ret til 
gratis at benytte Københavns 
torve. Foreningen kunne dog 
ikke finde dokumentation for 
forslaget, så foreningen opgav 
at føre sag om spørgsmålet. 
Torvet blev endvidere udvidet. 
En anden ændring var forbud 
mod handel med udenland-
ske varer. Den del af  torvet 
der omfattede salg af  frugt og 
grønt åbnede kl. 6 i juni, juli, 
august og september, i april, 
maj, oktober og november 
kl. 7 og resten af  året kl. 7.30. 
Torvehandelen lukkede kl. 9, 
de sidste tre dage før jul dog 
først kl. 9.30.

EN AMAGERSNES

For at overbyde hinanden 
ved handlen på torvet blev 
en snes ofte til 28 stk. og en 
skæppe blev til 30- 32 pund i 
stedet for 25.
 ”Ofte forlangte kunden 28 stk., og 
ville man ikke give dette, fik man 
ikke solgt varen. Da man først 
var blevet enig om at holde sig til 
snesetallet 20, og skæppetallet 25, 

gik det bedre end ventet af  mange, 
og på den måde fik producenterne 
et betydeligt merudbytte af  deres 
produktion”
Dette skrev Producentfore-
ningens blad i 1968. 
Sandsynligvis p.g.a. af  disse 
forhold måtte foreningen ind-
rykke følgende annonce i 1908:
Grønthandlerforeningens bestyrelse 
har anmodet foreningen om at 
bekendtgøre for de torvesøgende 
Amagere, at man efter 1. maj d.å. 
i reglen vil forlange den af  sælgerne 
på torvet opgivne vægt på varer, 
konstateret ved købet.
I anledning heraf  skal bestyrelsen 
tilråde enhver sælger at anskaffe og 
medbringe på torvet en vægt(bismer) 
hvormed de vægtportioner som 
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sælges, kan vejes.   
Men først i 1914 blev det ved-
taget at handel med gulerød-
der og rødbeder skulle ske 
efter vægt. Det samme gjaldt 
i 1916 for hvidkålen, der end-
videre skulle være ”vel afpud-
set” før salg på torvet.

GØDNINGSUDVALGET

Producentforeningen ned-
satte i 1911 et gødningsud-
valg efter, at man fra kon-
sulent Kryger Larsen havde 
fået oplyst, at latringødning 
var en ”tvivlsom affære”. Der 
fandtes ingen analyser af  la-
tringødning, men man mente 
den indeholdt 89 % vand, 6 % 
kvælstof, 5 % fosforsyre og 4 
% kali.  
Gødningsudvalget skulle for-
handle med Københavns Ren-
holdningsselskab om latrin 
og dens pris samt undersøge 
mulighed for fællesindkøb af  
kunstgødning.
Prisen på latrinen blev sat 
ned og Renholdningsselskabet 
blev forpligtiget til at levere 
latrinen ved Amagerbanens 
stationer.
Kunstgødning blev købt gen-

nem andelsselskabet Frejr 
bl.a. i Tyskland og på gød-
ningsfabrikken i Kastrup. Fra 
Kastrup Kalkværk købte man 
endvidere kalk til gødning.
Da mange af  producenterne 
havde ringe kendskab til brug 
af  gødning, ville man lave 
forsøg på forskellige steder på 
Amager under ledelse af  en 
konsulent. 

HVIDKÅLSUDVALGET 

I 1912 nedsatte producent-
foreningen et udvalg, der 
skulle undersøge mulighe-
derne for at få indregistreret 
et varemærke for hvidkål fra 
Amagerproducenterne, for at 
undgå at andre producenter 
udgav deres hvidkål som kom-
mende fra Amager. Man ori-
enterede samtlige eksportører 
af  hvidkål om sagen, da man 
håbede på, at eksportørerne 
ville samarbejde om forslaget. 
Det ville give eksportørerne 
”større sikkerhed for levering 
af  gode varer fra amagerpro-
ducenterne.”  Udvalget spurgte 
Det kgl. Danske Landhushold-
ningsselskab, om de ville stå 
for kontrollen. Landhushold-
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Nordens daværende største dampskib, 
Frederik den 8, som medbragte den første 
ladning amagerkål på skibets jomfrurejse til 
New York i 1914. Men det gik grueligt galt 
med kålen

ningsselskabet indvilligede 
heri mod visse betingelser. For 
at kontrolløren skulle kunne 
garantere kålens ægthed d.v.s.,  
at den var avlet på Amager 
skulle eksportørerne afgive 
erklæringer på dette. Samtidig 
skulle avlerne garantere, at de 
ikke benyttede kobbervitriol 
eller andre skadelige stoffer til 
sprøjtning af  kålen. Dette blev 
givet.
Samme år blev der hård 
konkurrence fra hvidkålsav-
lere fra Sjælland, der pressede 
prisen. Producentforeningen 
mente dog, at de gode ama-
gerkål kunne modstå dette 
pres.

HVIDKÅLSEKSPORT 

I 1914 fik foreningen en hen-
vendelse om at eksportere 
hvidkål til USA gennem ”The 
Export Co.Ltd”. I første om-
gang blev det til en prøvesen-
ding på 1000 kasser, der blev 
afsendt fra Tømmerup Station 
den 19.1. 
Den første ladning nåede frem 
i god behold. Men en senere 
forsendelse gik det grueligt 
galt med. Hvidkålen var ble-

vet sendt af  sted på den første 
rejse, som DFDS ´s dampskib 
Frederik den 8. foretog over At-
lanten. Turen gik over Norge, 
hvor man fik meget dårligt 
kul ombord. Undervejs over 
Atlanten mødte skibet hårde 
storme, og det fik kaptajnen til 
at indse, at han ikke kunne nå 
til USA, da kulforsyningen var 
ved at slippe op. Han sejlede 
derfor skibet til Azorerne i 
stedet. Men da hvidkålen kom 
ned i varmen, gik den i for-
rådnelse. Ved ankomsten til 
New York gav politiet ordre 
til at sænke den rådne ladning i 
havet. Eksportøren og Amager-
lands Producentforening led et 
stort tab trods delvis erstatning 
fra D.F.D.S.   
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Kongelundskartoflen præsenteres på Forumudstilling i 1935.

Amagerkålen blev dog frem-
over fortsat eksporteret til 
USA og ligeledes til Rusland. 
I 1915 blev det af  statens pris-
reguleringsudvalg og hvidkåls-
producenter m.fl. besluttet at 
1/3 af  hvidkålsproduktionen 
skulle forblive i landet. Man 
mente at så længe hjemme-
markedets priser ikke var for 
høje, ville man undlade maksi-
malpriser på kålen. I 1916 blev 
sagen taget op igen flere gange 
efter en del skriverier i aviserne 
over for høje priser på kålen og 
dermed for få af  grønsagen til 
hjemmemarkedet. I slutningen 
af  februar blev der udstedt ud-
førselsforbud gældende til juni.  
Gulerødder blev ligeledes ramt 
af  udførselsforbud.   

TØRRET HVIDKÅL

I 1914 blev Dansk Preserve-
ringsfabrik AMA opført i 
Tømmerup. 
Produkterne var tørret frugt og 
grønt, der først og fremmest 
var beregnet til eksport. Ama-
gerproducenterne indgik i et 
samarbejde med fabrikken og 
leverede hvidkål hertil
Der var ca. 200 ansatte, og firma-
et havde endvidere en filial 
i Herlev. Fabrikken lukkede i 
1924, hvor efterspørgslen på 
disse ”krigsvarer” ikke var stor.
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FÆLLESINDKØB

Udover fællesindkøb af  gød-
ning tog foreningen endvidere 
under besættelsen initiativ til 
fællesindkøb af  tørv, form-
brændsel samt tækkerør. 
Producentforeningen indkøbte 
også læggekartofler til medlem-
merne. I 1930´erne tog fore-
ningen initiativ til at markeds-
føre Kongelundskartoflen.
Kongelundskartoflen blev be-
handlet på en speciel måde, og 
måtte blandt andet ikke vaskes. 
Der blev endvidere fastlagt 
helt præcise regler for frem-
stilling og markedsføring. Ind-
til 1969 blev Kongelundskar-
toflen solgt i åbne kasser, men 
på grund af  misbrug af  navnet 
indførte producentforeningen, 
at kartoflerne fremover skulle 
emballeres i plasticposer. 

TORVET

Der var gennem årene for-
skellige planer om at flytte 
torvet fra Vendersgade, men 
først i 1958 blev det nye 
grønttorv i Valby ved Re-
tortvej indviet. Producent-

foreningens daværende for-
mand, handelsgartner H. C. 
Andersen, var lige fra starten 
med i ledelsen af  Københavns 
Grønttorv.
Året efter blev Sjællandsbroen 
indviet, og det gjorde rejsen 
til torvet meget nemmere for 
Amagerproducenterne. Det 
betød også, at amagerne nu 
kunne stå i tørvejr, da handlen 
foregik i en stor hal. I Ven-
dersgade blev grønsagerne 
om vinteren ofte ødelagt af  
kulden og om sommeren af  
varmen.  I årenes løb var der 
tale om at åbne torvet for 
udenlandske varer, men det 
vakte selvsagt modstand fra 
amgerproducenterne. Først 
fra 1974 blev der åbnet op for 
dette, da man var kommet ind 
i Fællesmarkedet. 

Bent Jensen, Maglebylille, og en kol-
lega på grønttorvet med kartofler. 
Ca. 1960.
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REKLAME FOR 
BLOMKÅL

Producentforeningen startede 
i 1961 en propaganda for 
at få danskerne til at spise 
den tidlige amagerblomkål. 
Fremstødet blev indledt ved, 
at en Amagervogn belæsset 
med blomkål kørte gennem 
København i begyndelsen af  
juni 1961. Kusken var for-
manden for foreningen, H.C. 
Andersen fra Tømmerup, der 
havde sin datter, Margrethe 
Zibrandtsen, iført amager-
dragt ved sin side. Begiven-
heden blev omtalt i flere 
aviser, og selv fjernsynet var 
på pletten. Foreningen rekla-
merede i øvrigt i Radio Mer-
cur. Fremstødet blev finan-
sieret af  de producenter, der 
dyrkede tidlig blomkål.   

LUFTHAVNS-
UDVIDELSER

Lige siden Kastrup Lufthavn 
blev anlagt i 1925 er gårde 
og jorde på Amager blevet 
eksproprieret. I første om-
gang gik det specielt ud over 
Maglebylille her i kommunen 
og siden Tømmerup og Ul-
lerup. 
I 1940´erne skulle der igen 
eksproprieres til fordel for 
lufthavnsudvidelser. Det fik 
den daværende formand J.P. 
Svane til at udtale følgende i 
1946:
Velegnet til gartneribrug er Ama-
gerjorden og særlig den jord der 
ligger på øens østlige side af  flg. 
grunde:
For det første er jorden højtliggende 
og i meget høj grad kultiveret gen-
nem flere hundrede år.
For det andet har den salte 
østersøluft en gavnlig indflydelse på 
kulturernes trivsel og gode kvalitet.
Disse faktorer er en betingelse for 
at den gode gartnerjord er tidlig 
tilgængelig om foråret og længst 
mulig om efteråret giver kulturerne 
tid til afgroning inden nattefrosten 
sætter ind.
Tvinger man de nu de bosiddende 
Amagere i Maglebylille og Store 
Magleby til at fraflytte den højt 
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kultiverede gartnerjord er det ens-
betydende med at de kommer ud for 
store vanskeligheder med at finde 
passende jord til det vante erhverv 
og ikke mindst jord der ligger i 
passende afstand af  Københavns 
grønttorv
Tager man foranstående i betragtning 
er erstatningsspørgsmålet af  største 
betydning for lodsejerne og særlig 
den der helt skal flytte andetsteds. 
I slutningen af  1950´erne 
blev der igen fremlagt planer 
om nye udvidelser og produ-
centforeningen rustede sig til 
kamp.   

I 1961 afholdt man et protest-
møde på Dragør Strandhotel, 
hvor fremmødet var stort. 
”God gartnerjord vil blive ødelagt. 
Man kan ikke roligt sidde og se 
på at staten tager jord fra produ-
centerne og på den måde truer pro-
ducenternes eksistens uden at prøve 
at finde andre mulig-heder. Lad 
ikke St. Magleby, Tømmerup og 
Ullerup blive et nyt Maglebylille” 
lød det i pressemeddelelsen. 
Efter en lang debat blev en 
resolution vedtaget. Heri 
stod bl.a. :”Vi protesterer mod, 
at Statens Lufthavn i Kastrup, 

Lufthavnen har “spist” et stort stykke af  Maglebylille.
Luftfoto fra 1950’erne.
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som allerede har disponeret over 
betydelige arealer af  Danmarks 
bedste gartner - og landbrugsjord, 
nu muligvis står overfor at fore-
tage yderligere udvidelser. Sådanne 
planer medfører fare for yderligere 
indskrænkning af  vore muligheder 
for at drive vort erhverv, ligesom 
de vil medføre forøget og udbredt 
støjplage. Selv i stor afstand fra 
de arealer, som allerede anvendes 
til lufthavn, er støjplagen ulidelig 
og tilmed sundhedsfarlig og virker 
hæmmende for vore muligheder for 
at erhverve og beholde den nødven-
dige arbejdskraft. En udvidelse af  
lufthavnen vil bevirke at Amager 
deles i to stykker, og vi er dermed 
på vej til at blive trængt ud af  vort 
erhverv. ”

Producentforeningen pegede 
dernæst på muligheden for at 
flytte lufthavnen til Saltholm. 
Men i 1969 indså man at lø-
bet var kørt, lufthavnen skulle 
udvides og det ville komme til 
at berøre 75 medlemmer af  
producentforeningen. Fore-
ningen nedsatte et lufthavns-
udvalg, der skulle sørge for 
hjælp til de ramte. Man bad 
højesteretssagfører Christrup 
om at varetage producenternes 
interesser ved eksproprierin-
gen. 

Ullerup blev ramt af  lufthavnsudvidelserne i 1970. Men der var sta-
digvæk gårde tilbage. Her hos Oli Albrechtsen pilles kartofler op. 
Foto: Amager Bladet ca. 1978.
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EN TUR PÅ TORVET

Mange barndomserindring-
er fra Amager fortæller om 
den store oplevelse det var 
at komme en tur på torvet. I 
forbindelse med udgivelsen 
af  bogen Til Ullerup i 1994
tog jeg en tidlig morgen med 
på torvet med Ejnar Lind-
green, der er en af  de få 
amagerproducenter, der er 

Kommissionær Ole Køppen fra Ullerup, på torvet. En kommissionær 
er mellemhandler og denne dag havde Ole Køppen bl.a. dild og persille 
med til grossister og grønthandlere. Foto: Dirch Jansen 2007.

tilbage i vores kommune. 
” Det første punkt på dags-
programmet er levering af  
grønsager til kommissionær-
erne på grønttorvet. Ejnar står 
op midt om natten. Han skal 
helst være der ved halvfem-
tiden, for på dette tidspunkt 
er handlen bedst, da varerne 
hurtigt skal ud til butiks-
kæderne, forretningerne og 
restauranterne, Han kører 
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derfor hjemmefra kl. 4. På ve-
jen køber han rundstykker til 
morgenkaffen, som han plejer 
at få hos en af  kommissionær-
erne. På torvet er der allerede 
livlig aktivitet både på pladsen 
med lastbiler og varevogne og 
inde i hallernes stadepladser. 
Ejnar læsser af. Dagens lev-
erancer er: 142 kasser hvidkål 
á 8 stk., 15 kasser rødkål á 8 
stk., 40 kasser spidskål á 8 stk., 
260 kg. broccoli og 75 bund-
ter bladpersille. Det sidste er 
specielt de mange tyrkiske 
grønthandlere glade for. Ej-
nar har også taget drueagurk-
er med for en nabo. Pilekur-
vene og trækasserne er afløst 
af  plastic og flamingo. Træ-
kasserne var for dyre og skulle 
i mange tilfælde rengøres efter 
brug. Andre bruger dem dog 
stadig og tager 20 kr., i pant.
Klokken er 5.30. Ejnar er 
færdig med at læsse af. Han 
fordeler grønsagerne til 3 for-
skellige kommissionærer, den 
ene er Ole Køppen, der bor i 
Ullerup. Hans far var ligeledes 
kommissionær. Ole Køppen 
havde allerede som dreng tal-
ent for at handle, dengang var 
det med halm i poser til kanin-
er. Han kan i løbet af  ingen 
tid få afsat broccolien, mener 

Ejnar. Det er en mangelvare 
på torvet for tiden. Ordrer 
indgår, grønsagerne skal hur-
tigt ud i landet, så derfor er 
det nødvendigt for mange 
kommissionærer at have en 
mobiltelefon. Ole Køppen 
afsætter bl.a. til lufthavnen 
og de store ISO forretninger. 
Dem forbeholder han også 
de efterspurgte varer. Det er 
en kunst at sælge varen på det 
rette tidspunkt.
Inde i hallen er der en herlig 
duft af  bl.a. porrer, løg, seller-
ier og persille. Man får lyst til 
at købe en favnfuld grønsager 
til en gang suppe, Det vrimler 
med tyrkiske grønthandlere, 
der har overtaget og startet 
mange grøntbutikker. Der er 
også tyrkiske kommissionær-
er, der sælger produkter på 
dåser fra hjemlandet. Men 
tyrkerne køber også ind hos 
de danske kommissionærer. 
På torvet kan man tælle kom-
missionærer fra Amager på en 
hånd.
Der indgås handler i forbifar-
ten, man kender og stoler på 
hinanden. Der bestilles derfor 
store mængder varer med en 
enkelt sidebemærkning uden 
store armbevægelser og hånd-
slag. Ole Køppen bestiller 25 
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kasser broccoli og 80 kasser 
spidskål hos Ejnar.
Klokken 6 får Ejnar morgen-
mad og en kop kaffe - stående 
vel at mærke. Der er ikke en 
stol at finde på siddepladserne! 
Der falder mange kvikke og 
skrappe bemærkninger om 
både kunder og vare.
Så er det tid til at købe ind 
til butikken på Kirkevej. De 
varer, som de ikke selv har, 
skal indkøbes hos kommis-
sionærerne, også udenlandsk 
frugt og grønt. De hollandske 
grønsager, som tidligere var en 
efterspurgt vare på grund af  
deres lange holdbarhed, ind-
købes, der ikke så meget af  
mere. Forbrugerne er blevet 
bevidste om, at grønsagerne 
ofte er strålebehandlet, og 
køber dem derfor ikke i så høj 
grad mere. De kan ellers leve-
res fra dag til dag til grønttor-
vet.
Da alle indkøbene er ordnet 
og vognen er blevet læsset 
med både fyldte og tomme 
kasser, er klokken blevet otte. 
Turen går hjemad.    

NUTIDEN 

Det er planen at grønttorvet 
skal flyttes til Høje Taastrup 
ved årsskiftet 2011/12. Det 
forventes at blive ”Nordeuro-
pas største handels-og distri-
butionscenter for fødevarer, 
blomster og tilbehør.”  
Der er i dag ca. 100 medlem-
mer af  Amagerlands Produ-
centforening men kun ca. 10 
er aktive producenter.
Producentforeningens nu-
værende formand er han-
delsgartner Jørgen Olsen.

Lindgren på torvet.
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Stads- og lokalarkivet

HENVENDELSE 
& ÅBNINGSTIDER

Hvis du har billeder, oplysninger eller 

andet af lokalhistorisk interesse, så 

henvend dig til Stads- og lokalarkivet. 

VI HAR ÅBENT 

Mandag           15.00 - 19.00

Tirsdag            12.00 - 16.00 

Fredag             12.00 - 15.00   

STADS- OG LOKALARKIVET HAR 
DESUDEN UDSTILLINGER PÅ:

Kastrupgårdssamlingen  

“MIDT PÅ AMAGER” & “KASTRUPGLAS”

Tirsdag til søndag  14.00-17.00 

Onsdag tillige   14.00-20.00

Plyssen Amager Strandvej 350:  

PERMANENTE OG 

SKIFTENDE UDSTILLINGER

Lørdag og søndag 13.00-16.00

Handelsgartner H.C. Andersen, 
Tømmerup, med en stor melon.
Foto: ca. 1950 


