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Der kom nye dyrkningsmetoder og afgrøder til Amager med gartnerne i
slutningen af 1800-tallet. Efterhånden blev Amagerbruget mindre udbredt.
Mange af de unge mænd fra Amager kom i lære i de nye gartnerier på øen.
Landskabet blev ændret fra marker med vekslende afgrøder, til et med mistbænke og drivhuse til kunstig drivning af frugt, grønt og urter. Der blev tillige
drevet frø og blomsterløg frem. Der var endog dem der havde frugtplantager.
Ny Kastrupgård var en del af den udvikling og ved at følge Oluf Kristensen
gennem årene får vi et indblik i køb og salg af jord – og de kræfter som muligg jorde det. Det er muligt gennem hans levnedsberetninger.
Læs mere om hvordan de uddannede gartnere ændrede dyrkningen af
Amager og hvordan Kastrup langsomt gik fra landbrugsområde til
moderne bebyggelse.
Du kan også læse om Oluf Kristensen's familie i Glemmer Du nr. 1, 2018.
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GARTNER I KASTRUP
Oluf Kristensen og hans slægt – Del II

Handelsgartner Oluf Kristensen fra Ny Kastrupgaard er fotograferet ved
sit gartneri med en af hans specialiteter, blegselleri. Det var en af de grøntsager, som han udstillede i Forum på gartnerudstillingen i 1937.
Et år producerede Kristensen mere end 100.000 selleri.
Fotograferet i 1937.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B6900
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Oluf Kristensen var barn af
Mathias Kristensen og Oline
Hansigne Hansen – gift Kristensen. Oluf var født i Sundbyøster i 1888, da området
stadigvæk hørte til Tårnby
Sognekommune.
Omkring
1900 flyttede hele familien til
Ny Kastrupgård i Kastrup.

GARTNER I KASTRUP / DEL 2

OLUFS LÆRETID
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Oluf Kristensen gik ikke i
skole i Kastrup. De blev ikke
anset som gode nok til Mathias Kristensens børn. Oluf
blev derfor undervist privat
de første tre år af sin skoletid. Derefter tog han eksamen
på Borgerdydskolen i Helgolandsgade. Som 15-årig fik han
Præliminæreksamen i 1904
og fik efterfølgende en kontorplads. Oluf syntes, firmaet
var for passivt, og efter et år
ville han ikke mere. Oluf kom
i lære hjemme i sin fars gartneri. Imens tog han Handelseksamen, som han blev færdig
med som 17-årig. Oluf fik også
et vinterkursus på et halvt år
på Askov Højskole. I sin fritid
var han aktiv i KFUM.
Da højskoleopholdet endte,
kom Oluf 1½ år i firmaet L.
Dæhnfeldt i Odense. Det var

et af de meget succesfulde frøfirmaer i Danmark. Efter den
tid fik han plads i et tysk frøfirma. Oluf tog også til Frankrig, hvor han havde et par stillinger. Så gik turen hjem til
faderens gartneri igen, indtil
hans far spurgte om Oluf ikke
ville bestyre søsterens gartneri, da hendes mand var død.

OVERTAGELSEN AF
NY KASTRUPGÅRD

Oluf Kristensen fortæller:
I 2 år ledede jeg gartneriet for
min søster. Hen på eftersommeren 1915 spurgte min far,
om jeg sammen med min 5 år
yngre bror, Otto, ville overtage driften af Ny Kastrupgård.
Far og vi to brødre oppebar
hver en tredjedel af, hvad gartneriets drift kunne indbringe,
med ret til at vi brødre efter 3
år kunne overtage ejendommen. […]
Far købte så en villa i Sundby,
og 1. november 1915 overtog
vi driften af Ny Kastrupgård.
Jeg som den ældste førte regnskabet og ledede vel også som
den ældste. […] Kort tid efter
vor tiltræden på Ny Kastrupgård blev også Kastrupgård,
der så vidt jeg husker dengang
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Så landligt var der omkring Kastrup i 1920. Ny Kastrupgård er dog uden
for billedet. Øverst i billedet ses Kastrup med to store grupper af træer,
hvor den længst til højre er Kastrupgård og den i midten er Kastrup Kirkegård. De fleste af markerne blev senere til Kastrup Lufthavn.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1704

var på 66 tdr. land, sat til salg.
Ejeren, Mikkel Jacobsen, en
fjern slægtning af min mor
var død. I ægteskabet var der
ingen børn, og hans enke ønskede gerne, at far købte gården til en af sine sønner. Da
man var nået til enighed om
vilkårene for handlen, og far
så spurgte os to brødre, hvem
af os, der ønskede skøde på
Kastrupgård, var det vel helt
naturligt, at min bror straks
sagde: ”Det gør jeg”. Handlen fandt sted i det tidlige forår

1916. Det blev bestemt, at vores
aftale vedrørende fordelingen
af udbyttet blev gældende året
ud, hvorved det jo også blev
lettere for min bror at omlægge driften af Kastrupgård fra
landbrug til gartneri. Aftalen
blev i øvrigt, at jeg til sin tid
skulle overtage Ny Kastrupgård for 185.000 kr. Da priserne imidlertid, på grund af krigen, gik stærkt i vejret, mente
far ikke, at han af hensyn til
mine øvrige søskende kunne
fastholde prisen.som derefter,
5
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Ny Kastrupgård med sin flotte rundkørsel med et stensat bed i midten.
Det har været flot og praktisk at køre op til hoveddøren med både
hestevogn og bil. Formentligt fotograferet omkring 1940-1945.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1775
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da jeg pr. 1. november 1918 fik
skødet, blev fastsat til 215.000
kr. Hvad jeg absolut ikke havde nogen indvendinger imod.

PRISERNE UNDER
1. VERDENSKRIG

Det må erkendes, at jeg kom
i gang på et særdeles heldigt
tidspunkt. For på grund af krigen blev driften de følgende
år særdeles udbyttebringende.
Allerede i 1916 foretog jeg den
første udvidelse i gartneriet ved
bygning af et ca. 600 m2 drivhus, hvortil jeg ganske vist måt-

te låne de fleste af pengene. Der
var ved overtagelsen fem mindre huse på i alt 600-700 m2.
Ved en jævn forøgelse udgør
det samlede drivhusareal nu
ca. 22.000 m2, drivbænkearealet ca. 8.000 m2. Det samlede salg, var det første år vi
begyndte ca. 65.800 kr., den
udbetalte arbejdsløn knapt
15.000 kr. Det årlige salg fra
mine ejendomme er nu ca.
1.200.000 kr. og arbejdslønnen ca. 550.000 kr.
Arealet var ved overtagelsen
41 tdr. land, hvad det er nu
igen [i 1953, red.]. I de år, jeg

KØB AF JORD TIL
DYRKNING

I 1926 købte jeg en gård i Kastrup på 27 tdr. land, og i 1938
en nylig nedbrændt nabogård
på ca. 24 tdr. land. Begge disse
gårdes jord stødte op til Ny
Kastrupgård, og i begge tilfælde blev gårdene sat til salg,
fordi der blandt de mange arvinger ikke fandtes nogen, der
ville eller måske kunne overtage dem.

Da jeg kun var interesseret i
køb af jord til en pris, så det
kunne betale sig at dyrke den,
blev begge ejendomme købt
relativt billigt, selvom det måske nok måtte erkendes, at beliggenheden kunne give mulighed for en anden og mere
økonomisk udnyttelse senere.
Ved begge handler forsøgte
sælgernes sagførere da også
gennem længere tid, at fremskaffe bedre pristilbud både
fra private som fra det offentlige, men da handlen med jord
i mellemkrigsårene i Københavns omegn lå meget sløjt,
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har ejet Ny Kastrupgård, har
det dog skiftet en del.

Jordbærplukkere arbejder på jorden til Ny Kastrupgård. Kvinderne samler bærrene, og manden samler bakkerne i kasser. Fotograferet i 1930’erne.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B310
7
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lykkedes det ikke. Mine tilbud,
der derfor var det højeste, der
kunne fås, blev accepteret.
Men i betragtning af den uhyre byudvikling, der har fundet
sted efter 1945, som har medført, at så godt som al jord fra
disse gårde nu er bebygget, må
det erkendes, at jeg købte til en
meget fordelagtig pris.
I 1936 købte jeg, nærmest for
at hjælpe en ældre gårdejer,
der ikke længere magtede opgaverne, 14 tønder land. Det
areal blev imidlertid efter få års
forløb eksproprieret til lufthavnen, omtrent samtidigt med at
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der pålagdes Ny Kastrupgårds
jorde en indflyvningsdeklaration på fra 2 til 10 meters byggehøjde. En indgriben i udnyttelsesmulighederne for de arealer
af meget stor rækkevidde, men
for hvilken der også blev ydet
erstatning. Endelig er der i tidens løb tilkøbt et par tilgrænsende smålodder på tilsammen
godt 5 tønder land.
Oluf Kristensen købte også
jord andre steder end på Amager. Han havde i Skovlunde
en gård, Lystoftegaard på 145
tønder land fra 1921 til sidst i
1930erne. Han solgte al jorden

En del af de mange drivhuse til gartneriet Ny Kastrupgård. Til højre ses
bebyggelsen Skyttehøj, som er under opførelse. Vejen til venstre er en del
af Amager Landevej, som nu ender blindt på grund af lufthavnen.
Uden for fotoet foroven ligger Amager Landevej.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B6897

I 1929 skrev Oluf Kristensen som
jordejer til Tårnby Kommune
med en række mulige vejnavne
inspireret af blomster, planter og
træer. Af dem valgte kommunen
to navne til veje på Oluf Kristensens udstykninger: Zinniavej og
Konvalvej. Bemærk brevpapiret.
Kilde: Æ3035/1-1 Ændringer af
gade og husnumre

SPECIALISERINGEN

Da jeg overtog Ny Kastrupgård, var kulturerne grøntsager i bænk og på friland, lidt
frø og noget frugt. Allerede
dengang så man somme tider
fremsat, at specialisering var
vejen til fremgang. Noget jeg
i og for sig gav min tilslutning,
men jeg tænkte også: mon ikke
man kan være specialist på
flere områder. Når man skal
karakterisere min bedrift af i
dag, må man vist erkende, at
jeg ikke er nået langt ad specialiseringens vej.
Hovedkulturerne er tomater i
hus heraf dyrkes ca. 3 tønder
land, agurker i hus ¾ tønde
land, champignon, meloner i
bænk, blomkål og blomkålsfrø, jordbær, spiseløg m.v.
Dertil er især i de senere år også
kommet en del blomster som
roser, fresia og tulipaner. Jeg
har ved forskellige lejligheder
holdt foredrag i gartnerkredse
om kulturfremgangsmåder i
de af mig dyrkede hovedkulturer, og jeg tror, at flere af de
metoder, der nu almindeligvis
benyttes, har deres udspring på
Ny Kastrupgård. Også hvad
emballage angår, har vi på Ny
Kastrupgård på flere områder
været forgangsmænd.
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til Københavns Kommune –
bortset fra 25 tønder land tilplantet med frugttræer. Der
var en bestyrer med bolig som
stod for arbejdet med blommerne, pærerne og æblerne. I
1948 købte han også en gård,
Bøgebjerggaard, i Melby på
Halsnæs på 80 tønder land.
Også her havde Oluf en bestyrer ansat til driften.

9
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Papbakker til jordbær var en af innovationerne fra Ny Kastrupgård.
Handelsgartner Oluf Kristensen vejer jordbærrene sommeren 1945.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1585
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Således var vi de første til at
benytte papemballage i stedet
for spånkurve til bærfrugt.
Ikke af mindre betydning er
indførelsen af den nu gangbare
ramme til blomkål. Tidligere
stabledes blomkål som små
hølæs på vognene til skade for
kålene og vanskelig for salgsmanden at have overblik over.
Ved de nu, fra Ny Kastrupgård,
indførte rammer skånes kålen
mest mulig, der spares arbejde
ved på- og aflæsning, og sælgeren på torvet kan til enhver tid
holde rede på sin restbeholdning. Der er på Ny Kastrupgård
ved frøforædling tiltrukket

adskillige gode stammer af
kål, og jeg fik som en anerkendelse i 1938 tildelt generalkonsul Hjalmar Hartmanns Jubilæumslegat for Fremdrivning
af Havebrugsplanter egnet til
frøavl og frøeksport for en
rosenkålsort fra 1930 og en
blomkålsfrøsort fra 1932.
Den manglende specialisering,
som Oluf Kristensen stod for
med sit gartneri, har paralleller
til det tidligere Amagerbrug,
hvor der for jordens skyld, og
også for ikke at satse på en afgrøde alene, blev dyrket mere
varieret, end i landbrug andre
steder i Danmark.

KRISTENSENS
PRODUKTION

I Amagerbogen, udgivet i
1939, beskrives Oluf Kristensens indsats som handelsgartner også:
”Gartneriet havde, da han
overtog, fire huse og nogle
mistbænke, som Oluf Kristensen efterhånden forøgede til
25 drivhuse af forskellig størrelse. I alt er to hektar (fire
tønder land) under glas, medens hele arealet udgør 89 tønder land, hvorpå der dyrkes en
række storkulturer som blomkål, jordbær, meloner porre og
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Pause i markarbejdet med kasser fra O.K. Blomkaal som siddeplads.
Kasserne var en nyskabelse frem for de store stakke med blomkål stablet
på en vogn. Fotograferet omkring 1940.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B6909

en del frø – navnlig blomkålsfrø.”
”Til belysning af produktionen
skal nævnes nogle få tal fra et
af de seneste år, skønt tallene
i denne forbindelse ændres fra
år til år, men alligevel får læseren et begreb om arbejdets
omfang, når det siges, at der
på et år er produceret mere
end 100.000 selleri, 75.000 kg
tomater, 400 snese agurker,
25.000 kg meloner, 400.000
blomkål. Jordbær fra 12 tønder
land, store arealer dyrkes med
blomkålsfrø og en mindre del
med champignon.”
11
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Udsigt ud over marker set fra mellem Saltværksvej og Gl. Kirkevej mod
Kastrup Skole og Søvang Allé. Fotograferet 1932-1934.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4783
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ARBEJDSKRAFTEN
PÅ GARTNERIET

I Amagerbogen fra 1939 hedder det: ”Ny Kastrupgård har
i alle retninger moderne arbejdsmateriel og beskæftiger
året rundt 40 funktionærer og
arbejdere foruden en stor stab
af sæsonarbejdere, så denne
store bedrift kræver meget af
sin mand”. I erindringen fra
1953 er antallet af ansatte steget, på det tidspunkt har Oluf
Kristensen heller ikke kunnet
bruge den arbejdskraft der lå i
hans egne børn, da de havde
stiftet egne hjem.

Arbejdskraften på Ny Kastrupgård er normalt på 60-70.
Jeg mener selv altid at have haft
et godt forhold til mine folk, og
adskillige af dem har da også
haft 25 års jubilæum i gartneriet, således formanden, salgschefen, tømreren, kuske etc.
Ikke desto mindre er mit
gartneri vel næsten det, der
har haft de fleste strejker. Jeg
smigrer mig selv ved at mene,
at årsagen skyldes, at gartnerforbundet i sit arbejde for at
få gartnerimedhjælpere og
-arbejderne organiseret, hvad
der endnu ikke er lykkedes

på sine medlemmer, måtte
Forbundet efter vistnok tre
uger give op og hæve strejken.
En strejke mod mig specielt
tabte Forbundet, idet det slet
ikke havde undersøgt, om
mine folk ville gå i strejke. Da
disse derfor på én nær, sendte
en skriftlig protest til Forbundet, men dog senere ved trusler
fra dette for en stor parts vedkommende, lod sig overtale
til at holde op at arbejde, blev
forbundet dømt efter MadsenMygdals såkaldte Tugthuslov
til at ophæve strejken og betale
erstatning.
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helt, har ment, at kunne de
gennemtvinge en overenskomst med mig, ville det gå
lettere med en gennemførelse
i almindelighed. På den anden side ønskede jeg ikke at
lade mig benytte som rambuk
overfor mine kollegaer.
Mod slutningen af 1. Verdenskrig var jeg sekretær i en da
dannet arbejdsgiverforening,
hvis formand var handelsgartner C. H. Koch. Vi fik
dengang en strejke, men da
vejrforholdene var gartnerne
særdeles gunstige og Forbundet ikke stærkt nok til at holde

Høsten af melon køres af sted i trillebør. I forgrunden ses mistbænke
med og uden glas. Fotoet er fra 1940-1945.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4102
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Blomkålskasserne læsses på torvevognen under strejken i 1942. Det var
formænd, kuske og strejkebrydere, der hjalp Oluf Kristensen med høsten
på Ny Kastrupgård.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4056

STREJKEN I 1942

Endelig havde jeg også den
berømmelige såkaldte jordbærstrejke i 1942. Den var i
realiteten et overfald, som den
foregående, og drejede sig ikke
om lønningsspørgsmål, men

kun om at tvinge en overenskomst igennem. Den var bedre organiseret, og voldte langt
større besvær for mine vogne
i byen og f.eks. på Carlsberg,
hvor jeg har kontrakt om afhentning af gødning.

sit krav om overenskomst, i
grunden intet mere end føle
mig på tænderne.
For at prøve at opnå et resultat gik Forbundet derefter
over til at få strejken udvidet.
Der blev sendt strejkevarsel til
min nabo, gartner Th. Suhr
og til broderen Holger Suhr.
Overfor denne udsigt til forøget uro, der jo var meget lidt
ønsket i besættelsestiden, greb
landbrugsminister Christian
Bording ind, og indkaldte Th.
Suhr og mig til et møde i ministeriet, hvori formanden Eiler Jensen deltog sammen med
et medlem til fra De Samvirkende Fagforbund, men ingen
fra Gartnerforbundet. Resultatet blev, at strejken blev hævet, lønninger og arbejdstiden
m.v. forblev uforandret, men
vi forpligtede os overfor landbrugsministeren til at holde
dette som en overenskomst,
der bandt os. Og følgen er,
at denne overenskomst senere faktisk er gledet over til at
gælde for Gartneriforbundet.
Så selvom det tilsyneladende
var os, der vandt strejken, idet
intet ændredes, var det vel i det
lange løb alligevel De Samvirkende Fagforbund og Bording, der på Forbundets vegne
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Strejken blev iværksat på det
for mig vanskeligste tidspunkt.
Den vakte stor opsigt og gjorde os næsten daglig til omtale
i hele landets presse. Forbundets presse skrev om ”Oluf
Hunger”, der lod jordbærrene
rødme og rådne. Presse på min
side, optog offentlig brev fra
mig til regering og Rigsdag,
der krævede ret til arbejdsfrihed osv. I gartneriet klarede vi
arbejdet så nogenlunde med
formænd, salgschef, et par kuske, familie og nogle strejkenægtere. Madsen-Mygdals lov
om arbejdsfrihed var ophævet,
så jeg havde ingen anden udvej end at stå striden igennem
– med den moralske støtte den
borgerlige presse skaffede.
Strejken begyndte at trække
i langdrag. Jeg tabte godt 20
pund i vægt i den tid, den varede, fra ca. 80 til 70 kg. Forbundet var så lidt som jeg glad
for situationen, og det formåede senere Finansminister H.C.
Hansen til at søge et møde
med mig på en københavnsk
restaurant. H.C. Hansen, der
i øvrigt senere er blevet min
ven gennem vort fælles arbejde i Statsungdomshjemmet
Prøvens bestyrelse, kunne da
Forbundet jo ikke ville opgive
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vandt sagen. Indtil videre har
vi dog haft arbejdsfred siden.

UDSTYKNINGSSELSKABER

GARTNER I KASTRUP / DEL 2

Ved fars død indtrådte jeg
også i bestyrelsen for de forskellige udstykningsselskaber,
som far var med i. Flere af selskaberne var gamle, og enkelte
kunne ikke bære deres årlige
udgifter til skatter mv. af den
indtægt, de afkastede ved udlejning til haver og lignende.
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På generalforsamlingen var
aktionærerne ofte repræsenteret af Overformynderiet, bosagførere, banker og andre.
De erklærede altid, at de ikke
kunne indskyde penge til dækning af driftsunderskuddene.
I et par selskaber måtte jeg så
fremskaffe mindre banklån til
støtte for driften, indtil et salg
kunne finde sted.
Oluf Kristensen havde ladet
nogle etageejendomme bygge
i København i slutningen af
1920erne.

På Ny Kastrupgård blev der også dyrket tulipan, hvor det var løget der
blev solgt videre. Kvinder på marken med plastikkurv med drivhusenes
skorstene bagest til højre og bebyggelse på de tidligere marker bagest til
venstre. Fotograferet omkring 1960.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1346

udover grunden i hvert hus
indskyde godt 5.000 kr. Prisen
på husene var gennemgående
fra 16.000 til 20.000 kr.
Da jeg begyndte det sidste
byggeri med opførelse af en
ejendom på fire etager og med
24 lejligheder, blev jeg frarådet
det fra mange sider. Det blev
også gjort gældende, at der
slet ikke burde bygges høj bebyggelse så langt ude. Jeg var
imidlertid af den mening, at
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I sine erindringer beskrev han
sine øvrige byggerier:
Jeg begyndte også med villabyggeri på noget af Ny Kastrupgårds jord langs offentlig
vej. Facadearealet var blevet
pålignet kloakafgift og som
følge deraf også højere grundskatter. Rentabiliteten ved at
dyrke det som frilandsgartneri
blev herved tvivlsomt, og da
det var umuligt at sælge arealet som grunde, begyndte jeg
at bygge.

BYGGERI

I 1927 byggede jeg de to første
huse, næste år tre og i løbet af
et par år havde jeg på én gang
ti rækkehuse og ti villaer og
et par lidt større huse i gang.
Finansieringen af dette byggeri skete ved, at jeg optog
lån i min bank med sikkerhed
i de efterhånden til mig udstedte pantebreve i de solgte
huse. Byggeriet krævede efterhånden mange penge, idet
køberne som oftest var småkårsfolk, som sporvejsfunktionærer,
arbejdsformænd
og lignende. Udbetalinger på
over 2.000 kr. blev sjældent
præsteret – ofte derimod mindre. Gennemsnitligt måtte jeg

I 1952 solgte Oluf Kristensen jorden til
bebyggelsen Olufsgården. Skøjtebanen,
som den så ud i vinteren 1965-1966.
Der er hængt lamper ud over banen,
som kunne belyses om aftenen.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv,
B6841
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det også måtte være nødvendigt i en fabriksby som Kastrup at skaffe rimelige lejligheder, idet kun mindsteparten
af arbejderne var i stand til
selv at skaffe sig det, som selvfølgelig bedre var, eget hus.
Indtil 1940, da jeg byggede de
sidste 14 huse, hvorefter rent
privatbyggeri på grund af udviklingen næsten blev umulig,
havde jeg opført i alt ca. 100
huse, heraf tre større med lejligheder, således at jeg endnu
administrerer godt 150 lejligheder, medens de øvrige huse
er solgt på nær enkelte, der nu
bebos af formand og fyrbøder
i gartneriet.
Efter det kolossale sociale
byggeri, der efter krigen har
fundet og stadig finder sted i
Kastrup med et enkelt hus op
til 9. etage, må mit synspunkt,
hvad højt byggeri angik, jo
også siges at være retfærdiggjort. De få butikker, jeg indlagde i ejendommene, der dengang var passende i størrelse
og udstyr, er faktisk med en
udvikling af befolkningen til
over det dobbelte i Kastrup,
desværre allerede ikke længere
helt tidssvarende.

INTERESSER

Ved siden af arbejdet i og ledelsen af min bedrift og mit
byggeri har jeg i tidens løb
taget del i en hel del kollegialt og offentlig arbejde. […]
Det første hverv, jeg senere
fik pålagt, var vistnok som
sekretær i en arbejdsgiverforening, som de københavnske
gartnere dannede som modvægt mod gartnerforbundet
kort efter 1. Verdenskrig. Vor
forening gik ind under Dansk
Arbejdsgiver- og Mesterforening. Ung som jeg var, troede
jeg, at man ved oprigtighed og
en udstrakt hånd i forhandlinger, hurtigt ville kunne nå et
resultat. Jeg erfarede hurtigt,
at enhver imødekommenhed
blev betragtet som en svaghed fra tilbudsgivernes side,
en svaghed der kun forøgede
kravene. At overenskomst
skulle nås gennem kamp, dvs.
sejpineri af sagen. Forbundets
forhandlere skulle kunne fortælle deres medlemmer, hvor
hårdt det havde stået på, og
hvordan det kun, ved den af
dem førte dygtige og svære
forhandlinger, var lykkedes at
fravriste arbejdskøberne eller
”udbytterne” det opnåede resultat. På grund af en følgende

Foruden, at han var med i
en del foreninger relateret til
gartnerier, så gik han også ind
i politik. Oluf Kristensen sad
i Tårnby Sogneråd fra 1925
til 1937. Efter de 12 år, for
de konservative, ønskede han
ikke at stille op igen. Men efter 2. Verdenskrig følte han sig
dog nødsaget til at tage en periode mere – fra 1946 til 1950.

Oluf Kristensen fortæller i
erindringerne om sin nabo,
Tage Hansen:
Vi handlede jord sammen,
byggede sammen med vores
fælles nabo, Th. Suhr, badmintonhal og tennisbaner på
min jord.
Jeg skal lige nævne, at jeg ved
starten af Amager Rotary
Klub i 1939 blev medlem af
klubben og et år har været
dens præsident. Når jeg nævner det, er det fordi, jeg mener
klubbens kortvarige, men interessante og belærende møder har været berigende og en
rekreation i hverdagslivet, og
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svaghedsperiode fra Forbundet, hvor medlemmerne tilsyneladende faldt fra, svandt
også Arbejdsgiverforeningen
langsomt ind for efter ca. tre
års virke helt at dø hen.

Kastrup-Tårnby Badmintonklub samlet til fotografering i 1937.
På 2. række siddende som nr. 4 fra venstre sidder Tove Suhr og en datter
af Oluf Kristensen står som nr. 15 i 3. række.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B3211
19
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Amager Rotary Klubs Charterfest den 24. november 1939 i Håndværkerforeningen. Fra venstre nr. 2 og nr. 3: Karen og Rigmor – begge døtre af
Oluf Kristensen.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B7231

at mødet med andre mænd i
ledende stillinger har virket
inciterende og oplivende.
Oluf Kristensen og Tage Hansen var også Rotary kammerater og var begge medlemmer
af Amagerbankens Repræsentantskab.

FAMILIE

Min far døde af en blodprop
efter årebetændelse i begyndelse af 1923. Jeg havde, medens far lå syg, hjulpet ham

med regnskaber og selvangivelse. Det blev derfor naturligt mig, der siden kom til at
varetage mors og til dels familiens økonomiske sager. Mor
sad i uskiftet bo, og vant som
mor var til, at far ordnede det
forretningsmæssige, har mor
sidenhen i det væsentlige overladt det til mig. I årenes løb har
jeg fundet og købt ejendomme
til mine yngste søskende og
været dem behjælpelig i starten, ligesom jeg på mors vegne
har måttet bistå et par andre

Som fortalt blev jeg forlovet,
medens jeg bestyrede min søsters gartneri. Da jeg senere
flyttede hjem på Ny Kastrupgård, havde min forlovede
imidlertid været på Ryslinge
Højskole og på Sorø Husholdningsskole, og i september 1916
giftede vi os. I juli følgende år
fik vi til stor glæde vort første
barn – en pige. De følgende
tre år to piger til, igen efter ca.
to år vor første søn og derefter
med to og tre års mellemrum
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søskende gennem vanskelige
økonomiske perioder.
I alt, hvad jeg har skrevet, har
det været rigeligt med jeg, mig
og jeg igen. Og dog har vi jo
altid været flere på vejen sammen gennem alle foreteelserne. Fra barndomshjemmet
med forældre, søskende, der
også fulgte en gennem ungdomsårene med ungdomsvennerne og ind i manddommen,
hvor ens ungdomskærlighed
kom til.

Oluf Kristensen høstede meget anerkendelse og fik mange tillidsposter.
I 1942 viste han Kronprinsesse Ingrid rundt i blomsterudstillingen i
Forum. Gæsterne ses ved udstillingens tombola og de to piger til højre
er døtre af Oluf Kristensens første ægteskab. Han står lige ved siden af
dem.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B6910
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to gange tvillinger – hver gang
en dreng og en pige. I alt otte
børn. Af disse børn døde en
dejlig dreng ved navn Aksel –
ni år gammel – hvad der var os,
der ellers kun var vant til medog fremgang på alle områder,
en meget stor sorg. En sorg,
der virkede helt lammende, og
som vi næsten ikke kunne fatte. Han, der gik i Krebs Skole,
var kommet hjem fra skolen
med skoldkopper, der slog sig
på ørene. Operationen syntes
midlertidig at hjælpe, men kun

22

midlertidigt, og efter få dage
døde vores kære dreng.
Om vor drengs død har været medvirkende til, at min
hustru døde få år efter, ved
jeg ikke. I sommeren 1939
fik hun et par meget stærke
hjertetilfælde og blev indlagt
på Københavns Amtssygehus, hvor overlægen meddelte
mig, at hjertet var stærkt angrebet, så min kone nok ville
få et længere hospitalsophold,
derefter nok komme hjem,
men at hun aldrig mere måtte
tage hårdt legemligt fat.

Nordisk Havebrugsudstilling i Forum i 1937. Stående yderst til venstre
står Oluf Kristensen. De øvrige er fra de andre nordiske lande, samt fra
Holland.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B6908

efterlod sig et stort savn på
Ny Kastrupgård. Vore ældste
døtre var nok gode støtter i
hjemmet, men forlovede som
de var, tragtede de jo mest efter at færdiggøre deres egen
uddannelse – med det for øje
at få deres egne hjem.
Vi forsøgte et par gange med
husbestyrerinde, men der var
vi meget uheldige. De var
som regel ringere end en almindelig flink ung pige fra et
ordentligt hjem. I den tid fik
vort hjem for mig et lille præg
af forsømthed og forringelse.
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Jeg blev selvfølgelig meget
forskrækket over meddelelsen, selvom jeg ikke syntes, at
selve det, at min hustru ikke
kunne tage fat, behøvede at
blive en ulykke. Det kunne
måske endda blive til en slags
berigelse for hjemmet. Da jeg
derefter tænkte at opgive en
rejse til Schweiz, hvor jeg for
Alm. Dansk Gartnerforening
skulle deltage i en international havebrugskongres og samtidig besøge en datter, der på
det tidspunkt var i huset hos
en schweizisk ingeniør, mente
overlægen, at der ingen overhængende fare var, og at min
kone nok ville være til dels
restitueret, når jeg kom hjem
igen. Jeg rejste så, og da jeg
kom hjem igen, må min hjemkomst formentlig have virket
oplivende, og jeg syntes, der
var virkelig fremgang at mærke. Men fra da af gik det meget
hurtigt ned ad bakke, og kort
tid efter døde min hustru den
31. august 1939 – kun 45 år
gammel. Hun var sig bevidst,
hvor det bar hen, og det var
for hende en trøst og et håb at
møde vor kære dreng, der var
gået forud.
Min dygtige kones død havde
skabt en stor tomhed, og hun

Oluf Kristensen mødte i sommeren 1941 en ung kvinde på
33 år. Han var da selv 53 år.
De blev gift i november 1941
og fik to børn sammen.

SALGET AF
NY KASTRUPGÅRD

I løbet af 1950erne oplevede
Oluf Kristensen at det blev
sværere at skaffe arbejdskraft
til gartneriet. Han fortæller:
Da så igen en af mine virkelig flinke folk holdt op, gik jeg
til blokformanden og spurgte
ham om, hvad der var i vejen? Om der var noget de var
utilfredse med? Han svarede:
23
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Gammel Kirkevej ud for det tidligere gartneri Ny Kastrupgaard,
som det så ud i 1980. I baggrunden lå A. Hansens Frøhandel på hjørnet
af Amager Landevej og Gammel Kirkevej.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B6921

”Nej, egentlig ikke. Men i dag
kan vi komme ind, hvor vi lyster: i lufthavnen, i kommunen
osv. Jeg kunne da selv tænke
på at holde op. Det her kan jo
ikke blive ved at bestå”. Han
havde jo ret. Det varede derfor kun kort før jeg henvendte
mig til Stadsingeniøren om,
hvordan man der ville stille sig
til en begyndende udstykning
af Ny Kastrupgård – eventuelt
til mindre industri på arealerne
nærmest lufthavnen. Det lød
meget godt, sagde han. Jeg bad

ham derfor undersøge sagen
nærmere og give mig besked.
Da jeg efter ca. 14 dage intet
havde hørt, og igen ringede
ham op, kunne jeg mærke, at
han var valen, hvorfor jeg sluttede med at sig, at så ville jeg
selv tale med borgmesteren.
Det gjorde jeg kort derefter.
Jeg forklarede, at jeg efterhånden var blevet ældre og gerne
ville have hånd i hanke med,
hvad der skulle ske med Ny
Kastrupgård, så ikke sagførere og andre skulle råde med

Jeg masede 2-3 år, og kommunen købte endelig Ny Kastrupgård den 1. januar 1964
for en rimelig pris. Dog ikke
halvdelen af det jeg tror, jeg
selv ved udstykning ville have
kunnet få. Udover betalingen
af købesummen, delvis kontant, delvis på pantebreve, beholder vi selv gården og haven
så længe jeg lever og min kone
nogle år derefter. Hvad de 4-5
tønder land angår, blev de udlagt til etagebyggeri.

KONVALGÅRDEN

Jeg begyndte derfor straks at
tænke på at bebygge arealet.
Jeg forhandlede med en dygtig
arkitekt Sundsig Hansen, hvis
planer jeg dog ændrede meget
på – både hvad angik placeringen af bygningen på grunden,
lejlighedernes størrelse, kælderens udnyttelse m.v. På grund
af den, på den tid værende
byggeregulering, trak igangsættelsen dog ud et par år. Vi
forsøgte med en ændring til
elementbyggeri, der var blevet
moderne. Om det var det der
hjalp, ved jeg ikke, men vi fik
kort derefter byggetilladelse.
Som tiden var gået, var jeg jo
stadig blevet ældre og måtte
tænke på, hvordan det skulle
gå så stort et byggeri, hvis jeg
i mellemtiden faldt bort, hvorfor jeg allerede før byggeriet
gav børnene arealet, så byggeriet altså skete i deres navn.
Vi dannede dermed et interessentskab med alle mine ni
børn – I/S Konvalgården.
Jeg fulgte arbejdet dag for dag,
og deltog i de ugentlige byggemøder, hvor arkitekten var
mig en god hjælper til fremme
af arbejdet. Jeg ordnede selv
byggelån og senere prioriteringer m.m.
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det. Borgmesteren var meget
venlig, syntes mit forslag var
fornuftigt, men kommunen
ville have arealet, samt min
nabo Th. Suhrs, fordi de var
nødt til for fremtidens skyld
at sikre sig at have jord at disponere over. Jeg mente så, at
de måtte købe gartnerierne,
men det var de ikke modne til
endnu, men de ville gå i gang
med at lave en byplan mv. Noget senere kom der en anden
byplan, hvorefter ejendommene blev udlagt til offentligt
formål, for mit vedkommende
bortset fra et areal på 4-5 tønder land – uden drivhuse.
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Konvalgården som den så ud i 2013. Opført i 1966 af Oluf Kristensen
på jorden til Ny Kastrupgård.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B7324

Efterspørgslen efter lejligheder var så stor, at alt – uden
annoncering – var udlejet, før
huset var færdigt. Jeg erindrer
også, at vi engang omkring
sidst i august på et byggemøde
drøftede, hvordan de forskellige håndværkere skulle følge
efter hinanden i de resterende
arbejder, gulvbelægning, el,
maler m.v. Jeg sagde så, at så
vidt som vi er enige, skal vi
udleje første tredjedel den 1.
oktober, den anden del den 1.
november og den sidste tredje-

del den 1. december, og hvis
de herrer nu ikke tager forbehold, går jeg hjem og skriver
kontrakter til de tidspunkter. Da de tav stille, og ingen
sagde noget, gjorde jeg en bemærkning om, at så var det en
aftale. Jeg skrev dog ikke alle
kontrakterne med det samme.
Indflytningen skete for totredjedeles vedkommende som
aftalt, den sidste tredjedel dog
først ugen før jul. Lejlighederne blev udlejet til knap 110
kr. pr. m2, medens det sociale

En af mine tidligere formænd
i gartneriet er nu en enestående
vicevært for Konvalgården,
såvel ved pasning af det store
friareal, som i omgangen med
beboere.

OLUF KRISTENSENS
GÅRD

Ny Kastrupgård blev revet
ned i 2017, men det flotte stengærde og de store træer fra haven står stadigvæk.
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byggeri, trods statens meget
store tilskud til det, samtidigt
kostede 120 kr. pr. m2 for en fireværelses lejlighed – altså godt
1.000 kr. billigere om året end
det sociale.
Vi har stadig daglig forespørgsel om lejlighed i ejendommen,
men det er efter min opfattelse
også det pæneste etagebyggeri i
Tårnby Kommune. Der er 90
lejlighed, den stod os i ca. 9 millioner, og ejendommen er nu
vurderet til godt 11 millioner.

Oluf Kristensens gravmæle på Kastrup Kirkegård som det ser ud i 2018.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv.
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Fra Ny Kastrupgårds marker, hvor skæring af blomkål er i fuld gang i 1950.
Desværre kendes de ansattes navne ikke af arkivet.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B7088

Vil du være med til at skrive Tårnbys historie?
Du kan fortælle om dine oplevelser med at eje et gartneri eller være ansat der. Arkivet er
meget interesseret i din fortælling.
Du kan også fortælle, hvad du ved om de billeder, der er i dette Glemmer Du. Skriv til
arkivet på bibliotek@taarnby.dk og fortæl din egen historie.

En del materiale kan du finde i TÅRNBYRUMMET på Tårnby Hovedbibliotek,
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