
Livet på Nordgård 

Interview med Crilles Peter Petersen født 7. november 1898 på Nordgaard, Store Magleby. 

Forældre: Peter Jan Petersen, f. 6/3 1869 i Tømmerup og Karen Marie f. Steffensen, f. 1874 i Tømmerup.  
Forældrene giftede sig omkring 1895. Crilles Peter Petersen giftede sig i 1922 med Elisabeth Margrethe født 
Svendsen, født 1/6 1901 på Alleenlyst, Store Magleby.  
 
 
Nordgaards indretning 
Hesteomgangen var uden for foderloen, mod Hovedgaden. Grisehuset var placeret med gavlene øst-vest. Døren 
var i vestgavlen. Der var en lille gang indenfor døren.  
 

Mod øst var en lem, hvorigennem man kastede møddingen ud. Ved siden af grisehuset var tillige en indhegning 
størrelse ca. 2 x 4 m, hvor grisene blev luftet i godt vejr.  
 
Grisehuset var to fag bredt, 4 fag langt. Det var bygget af mursten og havde paptag. Der var plads til 2-3 grise. 
Det har ligget nogenlunde ved hakket i sydlængen. Ved siden af grisehuset fandtes også en ajlebeholder.  
 
Møddingen var uden for ko- og hestestalden. 
 
 
Nordlængen 
Rum 1: I denne gang stod tidligere en øltønde. 

 
Rum 2: Hørte tidligere med til bryghuset. Rummet er kommet til i sin nuværende stand i 1910-20. CP husker 
ikke, hvornår døren kom. 
 
Rum 3: Ved skorstenen stod oprindelig et brændekomfur. Man fik elektricitet på øen under 1. verdenskrig. 
Vistnok i 1914. 
Fru Petersen har dog lavet mad på brændekomfuret. Man fyrede blandt andet i det med tørrede kålstokke. 
 
Rum 4: Trappe. Trappen stod oprindelig i rum 5, men blev 1910-20 flyttet, da man foretog ændringer. Sidst i 
1940-erne blev vand indlagt, da kommunen begyndte at lægge kommunevand ind. Før den tid havde man selv 
boringer til marken.  
Der har aldrig været kommunegas i Store Magleby, men kun flaskegas. Mange har haft flaskegas til 

madlavning. På Nordgård havde man det også, før der kom el-komfur. Fru Petersen kan ikke huske, hvornår 
hun fik el-komfur. 
 
Rum 5: rummet har altid været brugt til spisning. Her står et gammelt brændekomfur. Det har stået der, så 
længe CP kan huske. 
 
Rum 6: rummet er i sin tid ændret af CPs forældre. Der var en gang komfur i hjørnet ved skorstenen, hvor der 
nu står en kakkelovn med centralvarme i. På dette komfur lavede man mad i CPs forældres tid. De dobbelte 
glasdøre, der nu findes mellem rum 6 og rum 7, har ikke været der altid. Oprindelig var der kun en dør. Den 
var placeret længst mod ydermur til haven. 
 
Rum 7: rummet var oprindelig soveværelse til forældre og børn. Det var, da CP var barn. Skillevæggen blev 

fjernet, da man ændrede indretningen i 1920-erne og 1930-erne. I CPs tid er der lagt nyt gulv i rum 7 tre 
gange, grundet råd. Sidste gang støbte man cement under gulvet. 
 
Rum 8: den fine stue. Der har været dør mellem rum 7 og rum 8 længst mod ydermur til haven. I hjørnet til 
venstre i rum 8 står en kamin. Den har ikke været brugt i mange år. Her stod tidligere en anden kamin i stuen. 
Den blev flyttet omkring 1940, da oliekaminen blev taget i brug. Nu er der centralvarme på gården. Før 
kaminen, der står i den fine stue, stod her en stor kakkelovn. Den havde tidligere stået i havestuen. Også i 
soveværelset var der tidligere en kakkelovn i hjørnet. Nu er den fjernet. 
 
Rum 9: Da CP var barn, var rummet pigekammer til tjenestepiger. Senere blev det værelse til CPs egne børn. 
 

Rum 10: Forstue. De italienske marmorfliser, der nu ligger på gulvet, er lagt af CP. Tidligere var her 
bræddegulv, og før flisegulvet blev lagt, var her linoleum. 
 



Rum 11: Her har CP og EP soveværelse. I CPs forældres tid var her dagligstue. 
 
Rum 12: Nu er her badeværelse. Det blev lavet af CP under 2. verdenskrig. Før den tid var her børneværelse. 
Hvor badekarret er placeret, stod i sin tid en seng, hvori CP og hans broder sov. 
 
Rum 13: Nedgang til kælder under havestuen. Før badeværelset blev indrettet, var rum 13 et åbent rum med 
trappe. Samtidig med badeværelsets indretning i 1940-erne lagdes gulv i rum 13. Rummet fungerer nu både 
som nedgang til kælder og som opbevaringsrum. Der er nu en lem i gulvet, hvorigennem man går ned i 
kælderen. 

 
 
Kælderen under storstuen 
Kælderen er ca. 1½ meter høj. Den er belagt med brosten. Det har den ifølge CP altid været. Brostenene kan 
dog ikke umiddelbart ses i dag. Der er helt fyldt op imellem og over dem med jord fra de kartofler, der i årenes 
løb har været opbevaret her.  
 
Man har altid gået ned i kælderen ad den trappe, der stadig findes. I en bredde, der svarer til fra væggen ind 
mod gårdspladsen og til trappens yderpunkt har der tidligere været hylder på væggen overfor trappen, altså på 
gavlen mod vest. På hylderne stod mælkefade og sulekar.  
 
Den øvrige del af rummet tjente som opbevaringsrum for kartofler. Kartoflerne blev hældt ind gennem de 

huller, der er i væggen. Man holdt dog fri passage fra trappen og hen til sulekarrene. Under 2. verdenskrig 
tjente kælderen som beskyttelsesrum for familien. Der var senge hernede til børnene og stole til de voksne. 
Desuden havde man også skovle og spader, således at man, hvis der skulle ske noget, kunne grave sig ud af 
kælderen. 
 
Der går dræn fra kælderen ud gennem muren mod vest. Dette er en praktisk foranstaltning, fordi det har 
forhindret, at der på noget tidspunkt har været vand i kælderen. Der har ligget dræn i en linie ud fra trappen 
og hen til hylderne på vestmuren. 
 
Kælderen er stadig i brug. Her står kasser med kartofler og gulerødder. 
 

Næsten alle de tværgående bjælker under loftet er rådnet ude for enderne og har været det en del år. De 
ekstraafstivninger, der er lagt både horisontalt og vertikalt, er afstivninger, som CP har lavet for at det hele 
ikke skulle falde sammen. CP husker ikke, hvornår de er lavet. 
 
I hele CPs tid har kælderen været brugt til opbevaring af mælk, flæsk og kartofler. Da CP og EP overtog gården 
i 1935, ville de ikke mere have nogen gående gennem stuerne hver dag med mælkefade. Derfor indrettedes 
den lille kælder i det tidligere bryghus. 
 
I CPs tid har der ikke været murfast inventar i nordlængen som senge, skabe, borde og lignende. 
 
De dobbelte vinduer, der findes på gården, er sat i i 1940-erne. CP var dog ikke helt sikker på tidspunktet. CP 
mener, de blev sat i da lufthavnen blev anlagt. De skulle mindske støjen. 

 
 
Sydlængen 
Hvor der tidligere var roekælder, er der nu for ca. 6 år siden, d. v. s. omkring 1971, dækket over med stenene 
fra det gamle grisehus. Grisehuset stod og faldt sammen. Der er så lavet en hesteboks oven på roekælderen. 
 
 
Vestlængen 
De to porte i den tidligere tærskelo er indsat af CP. Rugladen mod syd har været i brug til spiring af kartofler og 
opbevaring af grøntsager. 
 
Da den brugtes som ruglade, var skillevæggen en lervæg. Nu er det en bræddevæg. 

 
Der var lokum på gården indtil engang i 1950-erne. Nordgaard var blandt de første, der fik WC. Det blev 
installeret for penge tjent under 2. verdenskrig. WC’et var oprindelig ikke tilmeldt, fordi det var ulovligt at have 
WC. 
 
 
Østlængen 
Udenfor foderloen mod Hovedgaden var en hesteomgang. 
 



I den oprindelige lade var der oprindelig ikke loft. Man fyldte rummet op med sæd fra gulvet og til op under 
taget. Da der kom loft i 1920-30, blev det brugt til opbevaringsrum, for eksempel for havemøbler. 
 
Oprindelig var den del af østlængen, der ligger nord for porten, lade og ét rum. Døren til gården kom til 
omkring 1910. Da CP var barn, var der gennemgang gennem det nuværende køkken. Der var en lille gang fra 
skorstenen i køkkenet og til østlængens væg mod nordlængen. 
 
 
Storstuen 

Storstuen har hele CPs liv set ud som nu (altså før restaureringen påbegyndtes -bj). Døre og vinduespartier har 
i CPs tid også været anbragt og set ud som nu.  
 
Man vidste godt, at der var maleri på væggen ud mod gårdspladsen. Da man sidst satte tapet op, sattes nemlig 
Celotex-plader på væggen for at isolere og opdagede så billedet. Endevæggens billeder kendte man derimod 
ikke noget til. Loftet har altid været afdækket. 
 
CP siger, at der skete en ombygning i 1870. Det står på gavlen. Han mener, at loftet ved den lejlighed blev 
hævet. Han bygger sin formodning på, at storstuens vinduer er anbragt i en højere linie end de øvrige rums 
vinduer. Det ses, når man ser på længen ude fra.  
 
CP mener, at storstuen måske er bygget til ved samme lejlighed. Han siger, at der hele tiden er lappet på 

gården. Det fremgår af byggematerialerne. Først byggede man med lervægge, så med lersten. Derefter gik 
man over til to lag lersten og en mursten.  
CP fortæller, at skorstenen i storstuen er bygget i 1935, da han overtog gården. Der var dengang meget koldt i 
storstuen, og man kunne næsten ikke bruge den. Der kom skorsten og en kamin i hjørnet.  
 
Senere fortæller CP, at skorstenen er muret op i 1870, og at stuen formentlig da kom til, fordi den ligner noget, 
der er bygget til, på grund af den anderledes vindueshøjde. Der har altid været hvidskuret gulv i storstuen. Det 
blev skuret hver gang der havde været fest. 
 
Der er kælder under hele storstuen. Den har været brugt til opbevaring af kartofler og flæsk. Flæsk nedsaltedes 
til eget forbrug.  

 
Da man endnu havde køer på Nordgaard, stillede man også mælkefade i kælderen. Bønderne på Amager lagde 
ifølge CP om fra køer til grøntsager omkring 1910. Der var dengang ikke så meget opdyrket jord. Meget lå hen 
som græsningsmark.  
 
Lige i nærheden af Nordgaard var et led "Norre-led", der førte ind til et stort græsningsområde, hvor man 
kunne lukke køerne ind. 
 
CP kan dunkelt huske, at haven tidligere lå mod vest, og ikke som nu mod nord. Man dyrkede dengang jorden 
helt op til huset på nordsiden. På vestsiden stod et stort pæretræ lige uden for storstuen.  
 
Uden for storstuen havde børnene også en gynge, anbragt mellem to træer. Der var dengang ikke så meget 

prydhave som nu. 
 
I hele CPs liv har der været tapet på væggene i storstuen. Nu sidder, eller rettere sad, ialt 7 lag. Det gamle 
tapet blev tidligere kun revet af, hvis det sad løst. CP opdagede billedet på væggen mod gården engang i 
begyndelsen af 1930-erne.  
 
Faderen lagde i sin tid et lag pløjede og høvlede brædder på loftet for at beskytte loftsmaleriet oppe fra. Man 
havde dengang sæd og løg på loftet. 
 
Storstuen har været i brug til fester, som bryllup, konfirmationer og forskelligt lignende. DA CP og EP fik børn, 
blev storstuen også brugt om julen. Man havde juletræet her. Man var så omkring en snes personer. Storstuen 
har været i brug, lige til museet begyndte at restaurere den i 1977. 

 
CP mener, at der normalt har været storstue på alle gårdene i Store Magleby. 
 
 
Forskelligt om længerne 
Redskabsskuret blev bygget for ikke så forfærdelig mange år siden, da man fik de større redskaber på gården. 
"Der kommer jo hele tiden nye redskaber til", siger CP. CP mener ikke, redskabsskuret hører til gården, og at 
det skal rives ned, når Amagermuseet rigtig skal i gang.  
 



CP har aldrig kørt traktor. Han har ikke ønsket det. Han syntes, det var hyggeligere med hestene. Da CPs søn 
Jan kom til, syntes han, de skulle have traktor. (Det var Jan, der flyttede ind på villa Nord hos CPs far.) CP 
syntes, det var en god ide med en traktor, men han ville ikke selv bruge den. Sønnen købte så i fællesskab 
med nogle andre. 
 
I vestlængen, hvor der tidligere var tærskelo, var der ikke dengang port ud mod gården, men blot en halvdør. 
Ud mod haven var der så en lem, så der kunne komme lys og luft ind til ham, der tærskede. 
 
I den tidligere vognport F i sydlængen stod i sin tid tærskeværket. Nu er porten mod haven fjernet, og der er 

sat vinduer i istedet. Det skete, da man fik bil. Portene var oprindelig hvælvede. 
 
Mellem G i sydlængen og rugladen i vestlængen var oprindelig en lervæg. Den er fjernet af CP, der har sat en 
trævæg op istedet. 
 
Rugen til tærskning lå i rugladen. Over rugladen og den lille vognport havde man halmen liggende. 
Rug til fodring blev kastet op over kostalden, når det blev kørt ind. 
 
Den rug, der ikke blev fodret op, kørtes til Kongens Bryghus, hvor der blev lavet øl af den. I øvrigt leverede 
gården rug til bryggerierne og lignende steder, hvor der brugtes rug. 
 
I rum G i sydlængen stod tidligere gårdens charabanc og kane i rummets bageste del (ud mod haven). Foran 

var indrettet et mindre værksted. Der var opsat en skillevæg mellem forreste og bageste del. Trævæggen 
mellem G og rugladen har været der hele tiden. I G var oprindelig lergulv. Det var der almindeligvis i samtlige 
udlænger.  
 
Efter 1935, da CP kom til, er der flere steder lavet cementgulve, efterhånden som der var råd til det. 
I hele CPs tid har der været træloftet over rummene G og F. Her har man hele tiden opbevaret halm. Man gør 
det stadig. I dag bruges der dog kun halm under jordbærrene. 
 
Da der i sin tid var selekammer i østlængen, i rummet syd for porten, var der en dør fra gården ind til 
selekammeret. Døren var anbragt ved siden af vinduet hen mod sydlængen. 
 

 
Vandforsyning 
Brøndens omkreds var, som beplantningen i dag viser, men brønden var ca. 1 meter høj, for at børnene ikke 
skulle falde i. Vandet blev oprindelig trukket op med en spand, der fastgjordes i en talje. Da dette system blev 
forældet, blev der sat en træpost ned med klapper og jern.  
 
Da træposten blev forældet, kom jernposten, og man stod så og pumpede vandet op. Jernposten korn på 
Nordgaard omkring 1910-15.  
 
Der blev sat en træslidske fra postens tud til karret, som man postede vand i, og man stod så her og vaskede 
for eksempel gulerødder og porrer. Vask af gulerødder, porrer eller asier krævede 3 kar.  
 

Da man fik elektricitet i huset omkring 1914-15, fik man også motorkraft, og der kom en elektrisk pumpe ned i 
brønden. Man trykkede herefter blot på en knap, og vandet korn op. Det var dengang noget helt nyt.  
 
Da folk rundt omkring på gårdene fik lagt vandværk på deres marker, og da kommunen begyndte at bore, 
forsvandt vandet fuldstændigt i brønden, og Nordgaard fik da kommunevand. 
 
Der blev lagt vandværk på markerne, fordi der kom besked fra regeringen til landmændene om at producere så 
meget som muligt. Landmændene var forsigtige med investeringer, fordi afgrøderne var afhængige af to ting, 
sol og vand. Solen var man ikke herre over, men vand kunne man altså skaffe.  
 
CP lånte penge på sin livsforsikring for at få vand på jorden midt i 1930-erne. Han gav også en slags veksel til 
ham, der lagde vandet.  

Da 2. verdenskrig kom, skete der en opblussen for landbrug og gartneri. Man kunne sælge alt, hvad man kunne 
producere, til tyskerne. Derfor kom det store opsving. Krigen gavnede nogen, men ikke alle. Landmændene og 
gartnerne kunne jo ikke se, hvor pengene kom fra. De solgte til grønthandlerne og fik afregningerne fra dem. 
 

Gårdens brolægning har ikke altid været, sådan som den er nu. Da man i sin tid lagde rør ned til kloakering, 
begyndte brolægningen at synke. Man måtte så lægge asfalt på flere steder. Oprindelig var der en afløbsrende 
hele gårdspladsen rundt ca. 1 alen fra væggen.  



 
Det er CP, der i sin tid har lagt tjære under, så renden blev fyldt op. Det blev gjort for at lette renholdelsen. Da 
CP var barn, skulle børnene hver søndag feje rent mellem brostenene, der dengang var rigtig toppede. Det var 
et stort arbejde. 
 
CP har sidst kørt i charabanc i slutningen af 1930'erne - lige før 2. verdenskrig. Charabancen havde et forsæde 
til to personer, samt to sæder overfor hinanden, hvorpå kunne sidde ialt fire personer. Under både forsædet og 
de to sidevendte sæder var rum til mad og drikke. Charabancen endte mange år senere på en gård i Ullerup.  
 

Samme gård fik også en torvevogn fra Nordgaard. Begge køretøjer blev sat i stand af de nye ejere. Når der 
skulle sættes kartofler til spiring, blev vognene sat udenfor, fordi rummene skulle udnyttes til spiringen. Derfor 
forfaldt køretøjerne efterhånden, og blev givet væk. 
 
På Nordgaard kørte man sidst i kane i 1930-erne. Det holdt op, da man begyndte at rydde vejene for sne. 
Skulle man køre til København i kane, måtte man to gange sætte nye broder under hestenes sko, Broder var 
søm, der blev stukket op i skoene, for at hestene kunne stå fast. I dag bruges pigge.  
 
På Nordgaard havde man to kaner. Den ene kaldtes en slæde. Det er den, Amagermuseet har nu. Slæden 
brugtes til markkørsel. Der var to heste for. Piger og karle fik også lov at køre rundt i den. Nordgaard havde 
tillige en luxuskane. Den var norsk. Den var helt af jern, men med træsæde. CP's far havde købt den.  
 

Den blev solgt til CPs svoger, da man ikke mere brugte den på Nordgaard. Han fik den for 25 kr. Svogeren 
(Sætter-Hansen ?) kørte selv i den et par år, men så blev det også for ham for vanskeligt at køre i kane, og 
han solgte den til nogen, der havde et sommerhus i Tikøb. Her stod den - og står formentlig endnu - i haven 
som pynt. Denne kane var familiens stadskane, og CP har stadig lygterne og bjælderne. 
 
I loen i østlængen har der været kartoffelopbevaringsrum. Der er her lavet et udluftningssystem hen under 
loftet fra hjørne til hjørne. 
 
CP har også et andet system. Det består af to bjælker, der går parallelt, hvor imellem er sat hønsetråd. De 
stilledes vertikalt, så de pegede op mod loftet. De blev stillet mellem kartoflerne. Derved skabtes 
udluftningsmuligheder, så kartoflerne ikke blev dårlige. 

 
 
Gården og dens drift 
CPs forældre overtog Nordgaard omkring 1900. Faderen havde før den tid tjent på gården som karl. Gården 
tilhørte den gang faderens faster og hendes mand Ane og Gert Jacobsen.  
 
Da Gert Jacobsen døde, bestyrede CPs far en kort tid Nordgaard for sin faster, inden han overtog den omkring 
1900. Han overtog gården for gælden ca. 20.000 kr., som skyldtes til forskellige større gårdejere i Store 
Magleby. CPs far lånte de 20.000 kr. i Amagerbanken og betalte med disse penge gælden til gårdejerne ud.  
 
Fasteren betingede sig ved gårdens afståelse, at hun skulle blive boende på gården resten af sit liv. Da CP og 
EP overtog gården i 1935, var gælden til Amagerbanken nedbragt til 10.000 kr., som CP lånte op til 20.000 kr. 

CPs far fik købesummen kontant, og CP overtog resten af gælden. CP siger, at det var så reelt, som det kunne 
være. Enken, fasteren Ane Jacobsen, flyttede over i aftægtsboligen i vestlængen. CP kan ikke huske, hvornår 
hun døde, men det var før CP og EP giftede sig i 1922. 
 
Da CPs far overtog Nordgaard, var Milegaard udstykket fra Nordgaard.  
 
Den tidligere ejer af Nordgaard, Gert Jacobsen, havde gjort det. Han havde tillige udstykket en lod ude ved 
Skovgaard ved Kongelunden. Det skete, fordi han ikke kunne magte gården. Da CPs far overtog Nordgaard, var 
det tilliggende 24 tdr. land, og den havde matr. nr. 40a.  
 
CPs far kom i sin tid til Nordgaard for at tjene, fordi der ikke var plads til ham på hans fars gård. Han måtte 
mange gange gå ud i Frihavnen om morgenerne for at pakke kål. Han gik begge veje. Når han kom hjem der 

fra, måtte han desuden hjælpe til på gården derhjemme med markarbejde. Man fik dengang 1-2 øre pr. kg. for 
hvidkål, når det var kørt i Frihavnen. 
 
Før CPs forældre overtog Nordgaard, arbejdede de hver sit sted. Moderen et sted, CP husker ikke hvor, og 
faderen altså på Nordgaard. Begge forældrene var fra Tømmerup.  
 
En af CPs fars brødre var rejst til Amerika, fordi der ikke var noget at gøre herhjemme, så CP mener, at det må 
have været meget dårligt på faderens forældres gård. CPs broder rejste også til Amerika. Det var i 1920-erne.  
 



Da var det også meget dårlige tider her. CPs broder havde præliminæreksamen og fik kun 30 kr. om måneden 
for en kontorplads. Havde han ikke boet hos forældrene, så kunne han ikke have eksisteret for den løn. CP 
mener ikke, broderen havde andet valg end at rejse til Amerika. 
 
Før 1. verdenskrig lå alt stille. 1913-14 var gode år, hvor man kunne lave forskellige ting. Også efter krigen, i 
1920-erne, var det gode tider, og der blev foretaget en del forbedringer. I 1930-erne var der igen nedgang, 
men der kom opgangstider efter 2. verdenskrig. 
 
CP og EP forpagtede Nordgaard i 1930, og forpagtede den således i 5 år, før de overtog den. 

 
 
På aftægt 
Da CP og EP giftede sig i 1922, boede CPs forældre på gården. CP og EP flyttede ind i aftægtsboligen, og fik 
desuden Nyvangen. 
 
Villa Nord blev bygget i 1924, og CPs forældre flyttede så derover et par år efter. Det var gode år for 
landbruget efter 1. verdenskrig. Der kom bedre priser, og dermed blev der råd til at bygge villa Nord. 
 
Især 1920 var ifølge CP et godt år. Et hvidkålshoved gav ca. 1 krone til producenten fra grønthandleren. Det 
var en meget høj pris. Et hvidkålshoved vejede ca. 1 kg. Udgifterne steg dengang ikke så meget som 
indtægterne. Villa Nord blev bygget for 25-30.000 kr. 

 
Hvad man ikke solgte på grønttorvet, solgtes på torvet, og villa Nord blev faktisk bygget for det, som faderen i 
byggeåret solgte på torvet, altså detail-salg. Hertil kom dog et lån, som faderen optog. 
 
I 1952 flyttede CP og EPs søn Jan og dennes kone Birthe over på villa Nord og boede sammen med CPs far. 
Villa Nord blev i sin tid tegnet af mureren i Store Magleby, Ingvar Jacobsen. Familien havde set villaen et andet 
sted. Jacobsen tegnede så en lignende og byggede den. CP kan ikke huske, hvordan villa Nord var indrettet. 
 
CP vender tilbage til den tid, da faderen overtog Nordgaard, og han fortæller nu, at faderen tog lån i 
Kreditforeningen for at betale de bestående lån ud . Lånene stod hos de store i byen.  
 

Om man var stor, havde ifølge CP ikke noget at gøre med, hvor stort tilliggende gården havde. Det var 
udelukkende et spørgsmål om penge. Havde man dengang penge, satte man dem ikke i banken. Man gemte 
dem hjemme eller lånte dem ud til andre. Mange havde en hel del penge, og mange havde også et stort 
forbrug på kroerne på vejen hjem fra København. En lille mand kunne sagtens låne penge hos en storbonde. 
Det var nemt. Storbønderne var glade for at komme til at låne penge ud.  
 
CPs far lånte blandt andet hos manden lige overfor Nordgaard, og også et sted ude på nordre Dragør. Renten 
var i begyndelsen lille, men da bankerne begyndte at dukke op i større tal, blev der spekulation i pengeud-
lånene, og CP siger, man forlangte ågerrenter. 
 
Hvad angår gårdenes størrelse fortæller CP, at de oprindelig, da hollænderne indvandrede, var lige store hvad 
tilliggendet angik, men dette har ændret sig efterhånden. Nogle fik mere end andre gennem arv, og der skete 

også ændringer grundet frasalg eller tilkøb.  
 
I CPs tid har der været stor forskel både på tilliggende og på afkast for de enkelte brugere. CP mener, det altid 
har været sådan og at det altid vil vedblive at være sådan. Den dygtige får altid mest ud af det. Det betyder 
dog ikke, at han udnytter andre.  
 
Tidligere var det ikke nødvendigt at skrive alt ned - et ord var et ord, Det er det ikke i dag. CP har selv følt det, 
blandt andet i forbindelse med Lufthavnens overtagelse af gården og jorden. 
 
Aftægtslejligheden er ikke udlejet mere. Det skyldes, at Amagermuseet ikke ønsker den udlejet. Den var dog 
lejet ud, lige til Amagermuseet overtog gården. Det har dog fortrinsvis været CPs børn og svigerbørn, der 
midlertidigt har boet i den, indtil de har kunnet skaffe sig en bolig selv. De har dog altid betalt for at bo i 

aftægtsboligen.  
 
Da alle børnene var kommet hjemmefra, flyttede byens jordemoder ind i aftægtslejligheden. Hun havde hidtil 
haft embedsbolig, som hun skulle fraflytte i forbindelse med pensionering. Hun betalte en ganske lille leje. CP 
satte i den anledning lejligheden i stand med køkken. 
 
Aftægtslejlighedens beboere har ikke haft adgang til andet end aftægtslejligheden og fælles WC. Da CPs sidste 
hold børn flyttede ud af lejligheden, blev døren til Nordgaards WC blokeret. Jordemoderen benyttede 
lokummet.  



 
Aftægtslejlighedens lejemål var ikke godkendt. De skulle egentlig have været godkendt af Lufthavnen, men der 
var man aldrig til at få fat i. Der er dog aldrig nogen, der har klaget. Hverken lejerne eller Lufthavnen. 
 
Lufthavnen vedligeholdt ikke ejendommen ordentligt, skønt de var forpligtet til det ifølge aftalen. For eksempel 
gjorde de ikke noget ved taget. CP mener, det var, fordi de vidste, at de ville afhænde gården en skønne dag. 
Der var ikke hyggeligt at bo på Nordgaard, da Lufthavnen ejede den. Det trak ind alle vegne, og CP måtte slå 
plader på væggene forskellige steder. CP kan ikke nærmere huske hvor. 
 

Lufthavnen købte også de 2 tdr. land på Nyvang. CP forlangte, at de skulle tage alt. CPs søn (vistnok Jan) har 
dog købt de 2 tdr. land på Nyvang tilbage af Lufthavnen, så jordstykket er stadig i familiens ejer. Det bliver 
stadig opdyrket. 
 
 
Grøntsager 
I CPs fars tid dyrkedes grøntsager og korn på gårdens jorder. Der dyrkedes dog kun korn til eget forbrug til 
dyrene.  
 
I faderens start dyrkedes mere sæd, end da han lagde op. Der var ikke så store udgifter forbundet med driften, 
da CPs far ejede gården, så forældrene drev gården let.  
 

Efterhånden som udgifterne steg, udnyttedes jorden dog mere. Man gik over til hvidkål, tidlige kartofler, 
grønkål, porrer o lign. Man dyrkede også rødbeder, agurker og asier. Alt dyrkedes til afsætning på Københavns 
Grønttorv. 
 
Gårdens køer blev græsset på engen på begge sider af grøften. Man havde også kløvermark, hvor man høstede 
hø. Efter høhøsten græssede køer og heste kløvermarken op. Kløvermark havde man højst 2 år ad gangen på 
samme sted. Derefter benyttedes den til noget andet – enten al slags sæd eller kartofler. 
 
Kartofler og blomkål samt hvidkål, som kaldtes fiduskål, var godt rent økonomisk, hvis man kunne få noget ud 
af det. Der kunne gå år, hvor der ikke kom noget, men gav fiduskål noget, så gav de godt.  
 

Man tog ikke samme grøntsag på jorden år efter år, men kun et år ad gangen.  
 
Kartofler kan tages hvert år på samme sted, hvis de høstes umodne, d. v. s. grønne, men hvis man lader dem 
modne, kommer der ål. Ålen kom i sin tid, fordi folk ikke vidste, at det gjorde noget, at kartoflerne blev 
stående i marken efter at de var modne.  
 
Man har forgæves prøvet at sprøjte med forskellige gifte for at slå ålen ihjel, men det har vist sig umuligt. Det 
er nu forbudt at dyrke kartofler i større omfang på Amager grundet ålen, og CP siger, at man også lige så godt 
kan lade være, for der kommer ikke noget særligt udbytte ud af det.  
 
Kartoflerne var især en god indtægtskilde på sandjorder. På den tungere jord kunne man bedre dyrke alle slags 
grøntsager. 

 
På Nordgaard har der ikke været dyrket kartofler i den helt store stil. Men man har dog alligevel satset en del 
på kartoflerne, fordi det trods alt var det, der gav bedst rent økonomisk.  
 
CP nævner, at man dengang fik 6 kr. tønden. Det var ikke meget. CP kan ikke nærmere huske, hvornår 
"dengang" var.  
 
CP købte en gang nogle tønder kartofler i Kirkelte hos en, der hed Christian. (Det er vistnok noget familie -bj.) 
Christian kunne ikke sælge kartoflerne i Kirkelte. Christian pillede så spirerne af, og CP hentede kartoflerne i 
Kirkelte og bragte dem til Grønttorvet.  
 
CP gav Christian 4 kr. pr. tønde og solgte dem for 6 kr. pr. tønde på Grønttorvet. CP siger, at selvom de 2 kr. i 

fortjeneste pr. tønde ikke var meget, så var det dog en lille skilling for ham at tjene. Og Christian tjente 
ingenting på handlen. Det var hårde tider. 
 
Man solgte tidligere porrer for 10 øre pr. snes, og man kunne endda dårligt få dem afsat til den pris. Folk spiste 
ikke meget af den slags på det tidspunkt. Salat kendtes slet ikke i gamle dage. I CPs fars tid solgtes 
produkterne på Grønttorvet. Nu sælges de på Israels Plads. CP kan ikke huske, om faderen til at begynde med 
sad på Amagertorv. Det er muligt. 
 
På Israels Plads sad man fra Nordgaard på gade L, stade 14. Det lå lige ved midtergangen. Nordgaard havde 



også gade I, stade 2. Det fik de efter faderens fætter i Sundby, da han lagde op. L 14 var en god plads. Man 
var 3 om et stade. Hver havde stadet 2 dage om ugen.  
 
Nordgårds dage var tirsdag og fredag. L 14 havde Nordgaard sammen med Crilles Wybrandt overfor Nordgaard 
og Lars Christensen, Løvegaard. Stade I 2 havde Nordgaard vistnok alene til at begynde med. Derefter kom en 
fætter med ind i billedet. 
 
Fru Elisabeth Petersen (EP) mener dog ikke, fætteren havde andel i stadet, men at han blot fik lov at holde der, 
når de ikke selv skulle der ind. 

 
CP og EP er ikke helt enige om, hvad stadet kostede. CP mener, at et stade kostede 30 kr. pr, kvartal. EP 
mener, det kostede 120 kr. pr. kvartal for hele stadet. Der betaltes ikke en engangsafgift. Man lejede stadet på 
kvartals- eller årsbasis. Hvis man ikke havde stade, kunne man leje ledige stader for en dag ad gangen. Prisen 
var vistnok 2 kr. pr. dag.  
 
Interesserede holdt i række, og fik så et stade til leje, hvis der var nogen ledige. Man skulle være færdige med 
at køre ind på staderne kl. 7. 
 
I faderens tid kørte faderen selv på torvet med hestevognen. Det samme gjorde CP i den første tid, efter at han 
havde forpagtet gården i 1930. På det tidspunkt fik flere og flere bil. I 1933 købte CP da også bil. Det var en 
brugt Chevrolet, årgang 1929. Den var ny-istandsat. Den blev købt af Næstved Trævarefabrik. 

 
CPs mor tog med faderen på torvet, indtil hun omkring midten af 1920-erne blev syg. Hun døde i 1929. 
Herefter tog EP med sin svigerfar på torvet. Da CP forpagtede gården, holdt hans far op med at køre på torvet. 
 
Der skulle gerne en kone med på torvet. Konerne solgte, og de skulle købe varer ind i København. Om vinteren, 
når det var koldt, tog mand og kone gerne ind i en af de små kældre ved torvet, inden de skulle handle. Her fik 
de kaffe og et par stykker smørrebrød. Derefter handledes der. Konerne handlede oppe, mændene nede.  
 
Der var mange kommissærer, der kom for at handle med mændene, og så fik de gerne en lille likør. Desuden 
havde man varer med til grønthandlere, der var faste aftagere. CP havde 3 faste aftagere i Valby. Ved 11-tiden 
tog man ind i gæstgivergården Løven eller i Falken. Her blev hestene sat på stand, mens mand og kone købte 

ind. Da man anskaffede bil, holdt den blot på gaden. 
 
CP og EP kørte på grønttorvet indtil 1957, da Lufthavnen overtog gården. Da man herefter ikke havde mere 
jord, havde man heller ingen produkter at sælge. (Der sælges dog stadig produkter "ved døren" på Nordgaard . 
Noget af den jord, der ligger lige rundt om gården i dag, udlejes da også til andre. -bj). 
 
 
Mere om gårdens drift 
Der har været dyrket korn på Nordgaard, sålænge gården havde heste. Efter at bilen kom, blev hestene brugt i 
marken. Der kom traktor på gården i 1956. Det var sønnen der købte den. CP brød sig ikke om traktorer, og 
man beholdt hestene indtil  
 

Lufthavnen overtog gården i 1957. Hestene blev så solgt. Da CP ikke ønskede, at andre skulle have dem, gik de 
til slagteriet. 
 
Da CPs forældre byggede Villa Nord, udskiltes 4 tdr. land fra Nordgaard til villa Nord. Hvis der ikke hørte jord til 
villa Nord, kunne der nemlig ikke lånes penge. CP mener dog ikke, at det nogensinde har stået i papirerne.  
 
Villa Nord blev revet ned i 1957 af Lufthavnen. De oprindelige 24 tdr. land var der stadig, da CP overtog 
Nordgaard, og også da Lufthavnen købte af CP. 
 
På CPs matrikelkort ses de 2 tdr. land på Nyvang ikke. Det samme gælder drevet. I sin tid, da man gravede ler 
på drevet, var der vandhuller på stykket, hvor man gravede ler, ellers var der produkter. Da hollænderne i sin 
tid indvandrede, hørte der oprindelig til hver gård en have, en mark, en fælled og en nyvang. Fælleden var det, 

der er blevet solgt fra. 
 
 
Arbejdet på gården 
Da CP var barn, bestod gårdens hushold af forældrene, 4 børn, fasteren så længe hun levede, 2 karle, 1 dreng 
på 16-17 år, en pige i marken, 1 pige inde, og en barnepige, da børnene (CP og hans søskende) var små. Alle 
de her nævnte boede på Nordgaard.  
 
De havde altså både kost og logi der. Tjenestefolk ansattes for 1 eller ½ år ad gangen. I CPs seneste tid kun for 



1 måned ad gangen. Det var skiftedag majdag og novemberdag. Havde man ingen tjenestefolk, kunne man 
henvende sig på fæstekontoret i Lars Bjørnsstræde. I CPs fars tid var der mange svenske karle og piger på 
Amager. 
 
Man brugte også for det meste svenske heste. Det var små raske heste, der tillige var meget nøjsomme. Man 
brugte også islandske og polske heste. Fra Tyskland fik man de større heste - oldenburgerne. 
 
CP bliver spurgt, hvad en karl eller pige fik i løn, for eksempel i 1915. 
 

CP kan ikke huske det, men konjunkturerne begyndte først at stige efter 1. verdenskrig, indtil da var kronen i 
pari. Så begyndte alt at stige. Husmændene fik efter 1. verdenskrig 6 kr. om ugen på egen kost og logi. 
Arbejdsdagen var på 12 timer, fra 6 morgen til 6 aften. Man havde dog middagsstunder og hviletider. Lønnen 
steg hurtigt til 9 kr. om ugen. 
 
Omkring 1915 stod man op kl. 5 om morgenen både sommer og vinter. Der skulle ordnes i stalden inden man 
gik ud i marken. Staldarbejdet varede ca. 1 time.  
 
Om sommeren var man i marken kl. 6. Om vinteren, hvor man ikke kunne se så meget, kørte man til stranden 
efter tang. Det brugte man til at lægge over kulerne.  
 
Kulerne stod i en lang række i gamle dage. De var ca. 1-2 spadestik dybe og knap en meter brede. Her blev 

produkterne lagt ned og der dækkedes til med halm og græstørv. Ved hårde vintre lagde desuden et lag tang 
ovenpå. Man har i hele CPs liv brugt at lægge tang øverst om vinteren. 
 
Kl. 6 fik man morgenkaffe, d. v. s. mælk, kaffe, franskbrød og rugbrød. Man har ikke på Nordgaard kendt til for 
eksempel grød. 
 
Kl. 8 eller 8.30 fik man formiddagskaffe. Kl. 12 spistes middagsmad, og derefter havde man ca. 1 times hvil. 
Inden man gik ud i marken igen, serveredes eftermiddagskaffe med et stykke kandis til. Sommetider fik man 
også kaffe senere på eftermiddagen.  
 
Raske folk, som man kom godt ud af det med, skulle have det godt, derfor vankede der af og til lidt ekstra. Det 

var store ting,  
når faderen og moderen kom hjem fra torvet med en pakke cigaretter til karlene. Så viste karlene til gengæld 
også lidt god vilje en anden gang. 
 
Man kunne godt skifte plads efter 1 måned, hvis man var ked af pladsen. På Nordgaard havde man dog sine 
tjenestefolk længe. 
 
I CPs tid havde man kun aftaler for en måned ad gangen. Det var dyrt at have tjenestefolk.  
 
CP mener, at det i 1917 kostede 1200 kr. pr. måned + kost og logi for en karl eller en pige. (Det kan i hvert 
fald ikke passe, og det stemmer slet ikke overens med tidligere oplysninger. Der kan eventuelt være tale om 
1200 kr. pr. år, men det er kun rent gæt fra min side. -bj) 

 
 
Til bal 
Da CP i sin tid arbejdede for sin far på Nordgaard, fik han ingen løn. Han fik penge til tøj. Var der penge til 
overs på gården, satte forældrene dem på sparebog. CP fik også sommetider penge til at gå til bal for. Det 
skete et par gange i løbet af vinteren og måske et par gange i løbet af sommeren. Han fik gerne 3 kroner.  
 
Et bal varede fra klokken 8 lørdag aften og lige til søndag morgen. Han siger, at han ikke kunne bruge de 3 
kroner i løbet af festen.  
 
Hvis man købte smørrebrød, fik man snapsen gratis. Man kunne for eksempel slå sig sammen om en flaske 
cognac. Den kostede 75 øre. Til fastelavn havde man fælles kaffebord.  

 
Fru EP har aldrig været med til disse baller. Der holdtes dengang bal på Kastruplund, Cyklistpavillonen og 
Strandhotellet. På Nykro var det mest finere selskabelighed – ikke baller.  
 
CP kørte så afsted med de andre i hestevognen. Hestene blev sat på stald, mens de unge festede, og om 
morgenen kørte man så hjem igen. Når CP havde været til fest, skulle han feje gård og gade, inden han gik i 
seng om morgenen. 
 
Normalt gik CP dog i seng kl. 8 om aftenen, da han var yngre. Han skulle tidligt op om morgenen. Da han 



endnu gik i skole, skulle han gøre arbejde i stalden om morgenen, inden han gik. 
 
 
Medhjælp 
I CPs fars tid havde man også løs hjælp, for eksempel husmænd. Det var dog kun i travle perioder.  
 
Der var især to. Den ene var tækkemand, og han kom på Nordgaard og hjalp, når han havde tid.  
 
Den anden var dræningsmester. Han kom på Nordgaard som "skrabemand", d. v. s. han skulle fjerne ukrudt. 

På Amager kaldtes et hakkejern en skraber, deraf navnet.  
 
Nu kalder man hakkejernet hakkejern. Det, man i dag kalder en skraber, er en, der bruges på gaden til at 
skrabe fx hestemøg væk med. 
 
De to husmænd kom i sæsonen, når der skulle skrabes, plantes, høstes og tærskes.  
 
Til tærskning var de faste tilbagevendende på Nordgaard. Man lod dem få tærskearbejdet hvert år, fordi man 
kunne stole på dem, og fordi de kom, når gården havde brug for dem. Tærskemanden var tidligere på egen 
kost. Han fik dog vistnok middagsmaden på Nordgaard. 
 
I CPs tid på gården har man altid haft en karl og en pige til at gå udenfor, og da børnene var små som regel 

også barnepige.  
 
Børnene har også hjulpet til både med at passe mindre søskende og med arbejdet ude og inde. Når de kom fra 
skole, skulle de hjælpe til, hvis der var noget at lave.  
 
Tækkemandens søn har også gået meget på Nordgaard i CPs tid som løs hjælp. Han lavede alt muligt, 
plantede, hakkede, reparerede. Han var snild på fingrene.  
 
Man lavede også tidligere alt selv. Tækkemandens søn lavede det, som CP ikke selv havde tid til at lave.  
 
CP har kun solgt grove grøntsager på torvet. Man har aldrig haft mistbænke eller drivhuse på Nordgaard. Alt 

har været frilandsdyrket. Man har aldrig solgt for eksempel jordbær eller andre bær på torvet.  
 
Da CP var ung, ville han gerne have været i gartnerlære, men faderen sagde nej. Han kunne ikke undvære CP i 
det daglige arbejde. Det blev så til gengæld CP, der overtog gården, og ikke CPs broder. 
 
Nordgaard solgte en overgang også gyldenlakker på torvet. Men det var ikke noget, man lagde stort an. Det 
var nærmest en slags hobby.  
 
Gyldenlakkerne stod mellem porrerne. I et porrestykke havde man porrer, persille og gyldenlakker, Man kunne 
sommetider have 3 afgrøder på samme stykke. De blev sået sammen. Porrerne toges så, når de var tjenlige 
om vinteren.  
 

Gyldenlakken blev taget om foråret og persillen, når det var tøvejr. Jorden udnyttedes så meget som muligt. 
 
 
Køer 
På Nordgaard havde man heste til at køre på torvet med og til at spænde for, når jorden skulle bearbejdes. 
Man havde også køer. I faderens tid 6-8, hele kostalden fuld. I CPs tid blev det reduceret til 3 køer. Det havde 
man så lige til 1957.  
 
Køerne blev fodret med mask, som man købte på Kongens Bryghus. Mælken solgtes til en mælkeforpagter i 
Store Magleby, der solgte det videre i København til restauratører. 
 
Både CP og hans kone malkede. Også børn og tjenestefolk kunne malke, men det var en tung bestilling. Der 

skulle malkes 3 gange om dagen. Det var vanskeligst om søndagen. Fru Petersen måtte mange gange tage 
tørnen til hverdag, og om søndagen var det CP og EP, der malkede. 
 
Da Lufthavnen overtog gården, skilte man sig af med både køer, grise og heste. 
 
Tidligere lagde man selv kalve til. Det samme med føl. Det var, da man havde brug for dyrene. Man har dog 
aldrig haft køer, kalve og grise udover til eget forbrug - sådan da. Hvad man ikke selv kunne spise, solgtes til 
en slagter i Kastrup.  
 



De 3 køer dækkede familiens mælkebehov samt salg. CP siger nu, at de til sidst kun havde to køer, og det med 
at lægge kalve og føl til holdt op efterhånden. CP kan dog ikke huske hvornår. 
 
På Nordgaard har man haft fremmed hjælp lige til det sidste. En af de sidste var Aksel Zimmermann. Han 
havde en have i Maglebylund. Hans søn Halfdan var den sidste karl, Nordgaard har haft. 
 
Man har også haft høns på gården. Man købte kyllingerne, havde dem et år, så blev de solgt til slagteren. 
Æggene solgte CP på torvet eller ved døren. De blev afhentet. 
 

 
Kål og tørv som brændsel 
I køkkenkomfuret har man fyret med tørrede kålstokke. Det var som supplement. Og det var resterne af 
kålstokkene, man fyrede med.  
 
Når man havde høstet kålen, blev stokkene stående i jorden. De blev så pløjet ned, og al marv og hvad der 
ikke kunne tørres blev i jorden. Så harvede man jorden om foråret og lod resterne af stokkene ligge og tørre, 
indtil en dag hvor man tog dem op en bunke. Så lå de der og tørrede lidt, og man kørte dem så hjem, hvor de 
tørrede yderligere.  
 
I løbet af sommeren, når de var helt tørre, huggede man stokkene over en gang eller to, og derefter gik de i 
komfuret, De brugtes så i løbet af sommeren til fyring. Var de helt gennemtørrede, lugtede det ikke noget 

videre, når man fyrede med dem, men var de bare lidt våde, lugtede det ikke godt. Alle typer kålstokke brugtes 
på den måde i komfuret. Ellers brugtes affaldsbrænde i komfuret samt udvisningsbrænde. Kålstokkene brugtes 
også under vaskekedlen. Affaldet fra komfuret blev lagt på møddingen. Der var meget affald efter kålene.  
 
Udvisningsbrænde var noget, der stammede helt fra hollændernes indvandring. Det var en rettighed, de fik fra 
Kongen. De blev tildelt en stor tromle d. v. s. en tromleknop til at tromle jorden med. Det var et stykke træ, 
der var 1 meter i diameter og 2 -3 meter lang. Man fik en sådan tromle hvert år, men da man jo ikke kunne 
slide den op på et år, fyrede man med den. 
 
Under krigen brugtes tørv i komfuret. Man fik tørven fra Jylland. Kommunen stod for hjemtagelsen. Kunne man 
imidlertid bruge en hel vognladning, kontraherede man selv med en købmand. Det var billigere. Men man 

kunne blive snydt rent kvalitetsmæssigt. På Nordgaard har man ikke fyret med brunkul. Engelske og måske 
også tyske briketter brugtes under 2. verdenskrig sideløbende med tørven. 
 
 
Tærskning 
Man har tærsket med plejl på Nordgaard indtil omkring 1910. Det var som regel en mand, der alene stod og 
tærskede, men når sæden skulle renses og blæses, var der to mand. Så hjalp CP gerne til. 
 
Det var den gamle tækkemand, der kom og tærskede. Han havde selv sin plejl med. Gården havde en, men 
han brugte altid sin egen. Slaglen var firkantet, og handlen var rund. Slagl og handl var forbundet med et ca. 4 
cm bredt stykke åleskind. (CP siger ikke slagl og handl blot plejl. Udtrykkene er bj' s).  
 

Nordgaards plejl findes ikke mere på gården. CP ved ikke, hvor den er blevet af, men den er sikkert givet væk, 
som så mange andre ting. Tidligere tænkte CP ikke på, at det kunne være af værdi at gemme noget. Nogle 
gamle bismervægte er forsvundet fra gården, og også et godt stort jern til at tage store porrer op med.  
 
Man brugte jernet, når man skulle tage porrer op til udplantning fra det tilsåede bed, hvor de var bredsået. Alle 
de gamle nøgler er også forsvundet. CP mener, det forsvandt i sin tid, da der gik så mange på gården i 
forbindelse med Lufthavnens overtagelse af gården. 
 
Da CP var barn lavede man sjov med tækkemanden, når han kom og tærskede. Man skulle også hente 
brændevin til ham, skibsøl og snaps og lignende, Da plejlen gik ud af brug, brugte man hesteomgangen til at 
skære hakkelse med. Hestene skulle dengang have skåret halmen, for at den kunne komme i muleposerne. 
Halmen blev blandet med kerner og klid, og hvad man ellers kunne afse til hestene til fodring, mens de stod 

inde på Grønttorvet. Der stod de med muleposer på. Man skulle passe meget på med fodringen. Hestene fik 
nemt kolik af den kortskårne hakkelse. De forslugte sig. Det var bedre med hel halm, hvad man da også gik 
over til, da man holdt op at køre på torvet med hestene. 
 
På hesteomgangen skar man hakkelse en gang om ugen, gerne om søndagen. Der skulle to mand til. En skulle 
have fat i hesten, og en skulle lægge halm i maskinen. Man skar ikke så meget halm om sommeren, da var der 
jo græs at give hestene.  



Om vinteren skar man normalt søndag formiddag og måske en eftermiddag i ugens løb. Det var ikke bestemte 
personer fra husholdet, der skar hakkelse.  
 
CP kan huske en episode fra før 1. verdenskrig, da han stod og lagde i. Maskinen stoppede. Det skete nemt, 
når halmen var fugtig. CP brugte kun en hånd til at lægge i med. Han skulle nu have den anden hånd op til 
maskinen for at hjælpe til, da maskinen var stoppet, men den stump af fingeren, der nu kom hen til valsen, gik 
ind i valsen, da maskinen startede, og blev knust.  
 
På det tidspunkt var der indkvartering af soldater i Store Magleby, og militærlægen lå oppe i præstegården. Der 

gik CP først hen, og militærlægen klippede stumpen af fingeren. Senere sendte man så bud efter lægen. 
 
CP siger, at man blev sat til alt dengang. Han var så lille, at han dårligt kunne se hakkelsesmaskinen, men han 
skulle være med alligevel. 
 
Den ældste hakkelsesmaskine på gården, som CP kan huske, var hånddreven. Den havde to knive. Den stod i 
loen, og hver aften efter maden skulle karlen eller i hvert fald en af de voksne skære hakkelse på den. Børnene 
arbejdede ikke på denne maskine. Den var for farlig grundet de to knive. 
 
Omkring 1905 begyndte man med hesteomgangen, og man holdt op, da bilerne kom til torvebrug. Hestene 
blev herefter fodret på stald, og det foder skar man ikke. 
 

Da man holdt op med at tærske med plejl, kom damplokomotiverne og tærskede. Kornet blev sat ind i laderne, 
og nogle dage efter at man havde høstet færdig, kom tærskemaskinerne rundt på gårdene. 
 
De første var damplokomotiver. Man måtte hente store dampkul inde i København, og en vandtønde til vandet. 
Der var store forberedelser den gang. 
 
Damplokomotiverne var et aktieselskab for hele Store Magleby. De havde to værker og to maskiner, nr. 1 og 
nr. 2. Fire lokale husmænd kørte med dem, to på hver. Den ene var ilægger og den anden passede 
lokomotivet.  
 
Maskinerne stod i et maskinhus i Kinkelgade. Huset blev revet ned for ca. 20 år siden, Det blev brugt under 1. 

verdenskrig af soldaterne. De benyttede det som kantine. De spiste i starten på Nordgaard, men så syntes de, 
det blev for langtrukkent med krigen, og de gik over til at spise og lave mad i maskinhuset, for at de kunne 
have det lidt for dem selv. Derefter logerede de kun på Nordgaard. 
 
Tærskeværkerne kørte rundt på gårdene, indtil der ikke var landbrug mere. Nu er det mejetærskere. 
Efter 1. verdenskrig gik tærskeværkerne over til elektricitet, og senere igen til motorer. Det var lidt farligt med 
tærskeværkerne. Der kunne nemt gå brand.  
 
I begyndelsen bød man på, hvornår man skulle have tærsket. Altså om man skulle have tærsket først eller 
sidst, CP siger "man bød op". Mange gange var salgspriserne bedst i begyndelsen af tærskeperioden, og de der 
skulle ind til bryggerierne med sæden, ville derfor godt betale mere i timen for at leje værket end man normalt 
betalte. Beløbet, der gik ind i en pulje, blev brugt til at købe nye maskiner for. Den, der ventede til sidst, fik så 

til gengæld tærsket billigt.  
 
Skulle man kun have tærsket til eget forbrug, kunne det betale sig at vente, men solgte man, kunne det betale 
sig at give den større pris for at blive blandt de første. Det sled dog for meget på værkerne, at man skulle køre 
fra den ene ende af byen til den anden, hulter til bulter, og derfor gik man over til at lade det "gå på omgang", 
d. v. s. det gik i rækkefølge. Hvert tærskeværk begyndte i hver sin ende af byen. De husmænd, der betjente 
værkerne, blev timeaflønnet af selskabet. Der var to avneopbærere, tre på bordet til at lægge i, nogen til at 
tage halmen fra, og i begyndelsen, da der ikke var automatisk binder, sad også nogle og bandt med hånden. 
 
Der skulle gode heste til at trække de store maskiner ud. Man lejede dem hos en vognmand. Det var ikke altid, 
bønderne havde heste, der var stærke nok til at flytte værkerne. 
 

 
Korn 
Når kornet på Nordgaard var tærsket, solgte man det, man kunne undvære. Så havde man selv til vinteren. 
Kornet til eget forbrug blev båret op på loftet over storstuen. Det blev båret op ad trappen i forstuen 
(køkkenet) i 200 punds sække. En mand kunne bære en sådan sæk. På loftet lod man kornet løbe ud af 
sækkene, så det blot lå på loftsgulvet. På Nordgaard var to sækkebærere. Senere gik man over til at blæse 
kornet op på loftet. 
 
Det skulle være stærke karle, der bar sækkene op. De konkurrerede sommetider om, hvem der kunne stå på et 



skæppemål med samlede fødder og smide en sådan sæk på nakken. Der var nogen, der kunne. 
 
Når CP siger sæd, mener han korn. Når han siger korn mener han egentlig byg, selvom han godt ved, som han 
siger, at korn er fællesnavnet for de forskellige sorter. (Det er bj, der har bedt CP forklare de to udtryk. CP 
bruger dem dog ikke konsekvent, idet han meget ofte siger korn, ligegyldigt hvilken kornsort han taler om, og 
altså ikke kun, når han taler om byg. -bj) 
 
På Nordgaard havde man oprindelig i CPs tid alle kornsorter, men da bagerierne og møllerne kom, gik man væk 
fra brødkornet. Man holdt op med at bruge korn til husholdningen i begyndelsen af 1900-årene. 

 
 
Heste 
Man har haft 4 heste samt 1 hoppe til tillæg på Nordgaard. Det var, da man havde flest.  
 
Det var dengang man skulle bruge heste både til det daglige arbejde og til torvekørsel. Nordgaards heste var af 
to typer. De to heste, d. v. s. det ene spand, blev brugt til torvekørsel. De var af en lettere type end dem, man 
brugte til arbejdsbrug. Til torvekørsel var det som regel Frederiksborgere eller Oldenburgere. Hestene, der blev 
brugt i marken, kunne godt være de svenske heste.  
 
De var små, og lige så gode og kraftige som de jydske heste. Det spillede en rolle, hvad man skulle betale for 
hestenes sko. De svære heste sled hurtigt skoene på landevejen. Det kostede dengang 4 kroner at få en hest 

skoet. De lettere heste sled ikke så hårdt på skoene. CP fortæller, at idag koster det 200 kroner at få en hest 
skoet. 
 
Man fik skoet hos de lokale smede. Man tog hen til dem. Var det imidlertid en vanskelig hest, der skulle skos, 
bragte man den til smeden i Sofiegade eller Sønder Voldstræde på Christianshavn, når man alligevel kørte på 
torvet. De var specialister i hestebeslag. Derfor var det godt at tage derind med vanskelige heste. Der var ikke 
forskel på christianshavnersmedenes priser og Store Magleby-smedenes. 
 
 
Mands- og kvindearbejde 
Pigernes udendørs arbejde bestod tidligere i, at de, da man høstede med le, skulle gå bagved og binde op. Da 

maskinerne kom frem, skulle de gå bagefter maskinen og binde op. Da mejemaskinen kom, gik de og bandt 
efter den. Når der skulle plantes, borede mændene for, og kvinderne prikkede planten ned. Tidligere var 
arbejdet mere specialiseret end i den senere tid. Mandsarbejde var mandsarbejde og kvindearbejde var 
kvindearbejde. 
 
Det var også kvindernes arbejde at ligge og luge. Man bredsåede dengang, og kvinderne var bedst til at luge i 
sådanne bede. Det var et stort arbejde. Da man gik over til at så på række, rensede kvinderne med en 
håndrenser. Det var ikke så slidsomt et arbejde. Ellers hjalp kvinder og mænd hinanden med at pille kartofler 
op. 
CP siger, at man kaldte kvindernes arbejde for det lettere, men han mener ikke, man kan sige, at det var et 
lettere arbejde.  
 

Det var meget hårdt, fordi kvinderne skulle ligge ned og udføre det. Manden, der gik og borede for, arbejdede 
dog i oprejst stilling. 
 
Om vinteren gjorde kvinderne grøntsagerne til torvet i stand. Det vil sige, de vaskede og skrabede 
grøntsagerne. De skulle først hente produkterne i kulerne. Da havde man kulerne udendørs. I dag har man det 
hele indenfor. Man vaskede og skrabede grøntsagerne for at få dem til at tage sig bedre ud. De blev lagt i 
flettede kurve med en hank i hver side.  
 
Det var lokale mænd, der sad og flettede disse kurve. Pilene skar de om vinteren på voldene i Store Magleby. 
Man gik først over til trækasser til produkterne i 1930-erne. CP mener, det skyldtes bilerne. Da bilerne kom 
stærkt ind i billedet, måtte man skifte til noget, der egnede sig bedre til at stables, uden at der skete tryk på 
det, der lå nedenunder. På hestevognene kunne man have kurvene hængende på siderne, så ingen kurv 

trykkede på en anden. For eksempel tåler asier ikke tryk. 
 
I CPs tid har man kun solgt til grønthandlere, sjældent til private. Der var nogle koner, der købte rester op, og 
sad inde på torvet og solgte dem. CP har altid solgt en gros. 
 
Man måtte for eksempel ikke sælge mindre end 20 kg kartofler ad gangen. Man solgte i det hele taget ikke 
stykvis. 
De førnævnte koner kaldtes for andenhåndsdamer. De måtte faktisk ikke købe og sælge varen samme dag. De 
måtte kun købe noget, som var en dag gammelt, og så sælge det dagen efter igen. Men man tog det ikke så 



nøje fra torvebetjentenes side. 
 
Man kunne dengang sælge både anden og tredje klasses varer. Det kan man ikke i dag. I dag kan man kun 
sælge første klasses varer. Anden klasses varer solgtes meget til andenhåndsdamerne. 
 
Det var nødvendigt at afsætte anden og tredie klasses varer. Det kunne ellers ikke løbe rundt, og man kunne 
ikke selv konsumere alle ikke-første-klasses varer. 
 
CPs arbejde bestod i at sætte det daglige arbejde i system, og ellers gå med i alt det arbejde, der blev udført. 

For eksempel når der skulle plantes, måtte CP ofte op kl. 3-4 om morgenen, for at få renset rækker op inden 
det blev for varmt. 
 
Plantetiden var den strengeste. Det var bedst at trække planterne om morgenen, når jorden endnu var lidt 
fugtig. 
Sidst i februar - først i marts såede man. 
 
 
Kartofler 
Det første forårsarbejde var at pille spirer af kartoflerne. Derefter blev kartoflerne sat til spiring. Det skete som 
regel i februar måned, når det blev lidt mildere i vejret. Efter 3 uger var kartoflerne spiret. De blev lagt i 
jorden, når den var tjenlig. Man h a r lagt kartofler i jorden på Nordgaard i slutningen af februar. Men man 

skulle passe på. Kom der frost, knækkede spirerne af.  
 
Den bedste periode at lægge kartofler i jorden i, er mellem 1. og 15. april. 
Var det koldt i vejret, kunne kartoflerne ligge længe i jorden, før de kom op, men ved almindeligt godt vejr, 
varede det kun 2-3 uger, før de begyndte at komme op, og så skulle man i gang med at rense omkring dem; 
Man rensede med en radrenser.  
 
Med den lettede man samtidig jorden. Man kaldte denne radrenser for en "ekstraparde" 
(det udtales sådan, hvordan det staves korrekt, det ved jeg ikke -bj) 
 
CP ved ikke, hvorfra navnet kommer. Det var et redskab, der blev trukket af en hest. 

 
Afstanden mellem kartoffelrækkerne var 24 tommer. Senere gik man over til 26 tommer og endnu senere til 28 
tommer. Kartoflerne blev dog for store med den store afstand mellem rækkerne, og de kunne ikke eksporteres. 
Man gik tilbage til kortere afstand mellem rækkerne, og også til kortere afstand mellem de enkelte kartofler i 
rækkerne. Man kunne ikke gå tættere end 24 tommer mellem rækkerne. Så kunne hestene ikke gå mellem 
dem. 
 
Det var ikke kun kartoffelrækkerne, der havde den nævnte indbyrdes afstand. Alle afgrøder, som man rensede 
mellem med et redskab, der blev trukket af hest, blev plantet med en afstand af 24 tommer mellem rækkerne. 
 
Man hyppede kartoflerne med en hypplov med hest for. I begyndelsen tog man kartoflerne op med en 
almindelig plov. Men en mand, der havde været i Amerika, fandt ud af, at hvis man flækkede bulken, så 

halvdelen kom til den ene side og halvdelen til den anden, så var det lettere at samle kartoflerne op.  
 
Pløjede man med almindelig plov, kom alle kartoflerne op til den ene side, og der blev på den måde meget jord 
at rode i, når man samlede kartoflerne op. CP ved ikke, hvad redskabet hedder. Det blev brugt i mange år, og 
Nordgaard var en af de første gårde, der anskaffede det. Redskabet ligger i dag hos CPs søn. 
 
Senere kom de moderne maskiner, der slog kartoflerne ud til siden, og til sidst kom en maskine, der tog to 
rækker ad gangen og som også rystede kartoflerne. 
 
Alle, der havde tid, pillede kartofler op. Man pillede op til en fælles kasse. Det var mest rationelt, fordi man så 
var fri for at flytte kasser hele tiden. Det skulle man gøre, hvis hver havde sin kasse. 
 

Man kan i dag få maskiner, der kan det hele, men de er ikke rationelle på mindre jorder. Disse maskiner kan 
tage kartoflerne op, selvom der er top på. Det kunne de tidligere maskiner ikke. I starten satte man nogle 
kæder på et hjul, og kørte så hen over toppene, så de blev knust. Man brugte også en overgang at hælde gift 
på toppene, så de gik ned. Men det var vanskeligt.  
 
Fik de ikke gift nok, gik de ikke hurtigt nok omkuld. Desuden var det også farligt med alt det gift. Kartoflerne 
blev kun hyppet en gang mellem lægning og optagning. Hypningen blev foretaget lige inden de blomstrede. Det 
kunne gøres, hvis marken var ren. 
 



 
Andre afgrøder 
Øvrige afgrøder blev sået fra tidligt forår og til omkring 20. juni, hvor man såede de sidste gulerødder. Det var 
vintergulerødder. Man såede i partier med ca. 14 dages mellemrum. Man skulle gerne være færdig med at 
plante ud 5. juni. Dagen før man plantede ud, måtte jorden køres over for ikke at være for tør. Kun kålplanter 
blev plantet ud i rækker.  
 
Gulerødder blev sået på rækker. Porrer og selleri såede man tidligere. Gulerødder, porer og selleri måtte så 
tyndes ud. Porrer står bedst, når de er plantet. Så får man nemmere det hvide stykke. 

 
Da man rensede mellem rækkerne med heste for redskabet, var afstanden mellem rækkerne 20-24 tommer. I 
dag er afstanden mellem rækkerne 24-26, fordi man nu kører med traktor. 
 
Grøntsagerne til kulerne blev høstet i løbet af efteråret. I oktober begyndte man med kartoflerne. Derefter kom 
rødbederne, så gulerødder og selleri, og så de foderroer, der skulle bruges til kreaturerne om vinteren. Hertil 
skulle man være nået den 20. november. 
 
Derefter begyndte man på hvidkålene. Alt blev kørt sammen i store kuler. Man kunne blive ved til midt i 
december, når frosten kom. Det gjorde ikke noget for hvidkålenes skyld, at der kom et par graders frost. Det 
kunne de godt tåle. Porrerne blev stående på stedet hele vinteren.  
 

Om vinteren tog man gerne porrer ind til 14 dage, så der var lidt at tage af, og så man ikke behøvede at hakke 
dem hver dag. Porrerne blev opbevaret i stalden, når de var hakket op. Det var et stort arbejde at hakke porrer 
op i frostvejr. Det kunne lade sig gøre, blot de ikke var bundfrosne. Kunne man komme ned under porren til 
frostfri jord, kunne det lade sig gøre, at få porrerne op. Men det var et stort arbejde. Husmænd og andre 
arbejdsløse, der ikke havde noget at bestille, gik og hakkede porrer op om vinteren. 
 
Foderroer plantede man oprindelig på en nedlagt græsmark, der blev pløjet op. Var det reel jord, kunne man 
bare plante roerne. Det var et stort arbejde. Hvis det var tørt i vejret, skulle man gå og vande hver enkelt 
plante hver dag. Amagerne lærte af de sjællandske bønder at så foderroer. Senere lugede man så ud i dem. Da 
man gik over til at så, såede man i begyndelsen af juni måned, lige før man plantede hvidkål. Man såede med 
en lille håndmaskine med er hjul på. Der var et lille rum, hvori man lagde frøene, og så kørte man med 

maskinen. Der gik en bagved og lagde jord over det såede. Før håndmaskinen kom, skrabede man en rille og 
såede i den med hånden. Den lille såmaskine kom omkring 1910. Før den tid såede man med hånden. 
 
I CP's barndom var et stort pæretræ i haven, lidt blomster og en gynge. Blomsterne var gyldenlakker og 
bonderoser. De var lige uden for stuevinduerne, men det var kun et ganske lille område. Alt blev udnyttet til 
grøntsager. 
 
Der var grusgange i haven. CP husker dog ikke så nøje noget om prydhaven. Man gik ikke så meget op i det. 
Alt skulle udnyttes. Lige op ad huset dyrkedes kartofler og persille, Det kunne drives tidligt frem på det sted. 

Da CPs forældre i sin tid kom til Nordgaard, høstede man kun afgrøder på de høje steder. Man blev ved med at 
pløje dem op. Man udnyttede ikke jorden så meget. Man havde ikke behov for så meget jord. I lavningerne blev 
sået græs til kreaturerne. Det varede noget, før mand fandt på at dræne, så det sure vand fra om vinteren 
kunne løbe væk. 
 
 
Dræning og gødning 

I begyndelsen drænede man med 1-tommerør, men de blev hurtigt stoppet til af jord. Så gik man over til 1½-
tomme rør, og derefter gik man over til hovedledning. I gamle dage drænede man direkte til hovedgrøften, 
med fandt så på at dræne til en hovedledning med kun ét udløb til hovedgrøften. Det var det mest effektive. 
Man begyndte at dræne i større udstrækning efter 1. verdenskrig, da der blev sat nødhjælpsarbejder i gang. CP 
mener dog, at man før 1. verdenskrig var begyndt at dræne i 1-tomme rør. Drænrørene var af ler.  
 
I gamle dage brugte man ikke så meget gødning. Man lod jorden hvile - ligge brak. Amagerne var vistnok de 
første, der begyndte at dræne og gøde. Det skyldtes ifølge CP, at man ikke havde ret meget jord. Den enkelte 
havde ifølge CP sjældent omkring mere end 50 tdr. land. Man brugte meget staldgødning til at drive grøntsager 
frem med, men ikke til sæd. Sæden brugte amagerne at så på de jorder, hvor der tidligere havde været 
grøntsager. Man gav så sæden kunstgødning.  
 

Da man brakkede, dyrkede man kartofler og grønt i den netop brakkede jord, så den blev tilpas renset for 
ukrudt på den måde, Senere såede man sæd i den. 
 



Man har ikke brakket i CPs tid. Tværtimod har man udnyttet alt, selv forpløjningen. I dag udnytter man ikke 
forpløjningen. Det var tidligere meget respekteret at udnytte forpløjningen. Dengang var en uudnyttet 
forpløjning noget, man så skævt til. Det var tegn på en dårlig jordbruger. 
 
Amagerne havde ikke selv gødning nok til jorden med deres kreaturhold. Alle amagerne hentede gødning i 
København hos vognmændene. Der var også koholderier og brænderier, hvor de holdt køer. Også her hentede 
man gødning. 

På Nordgaard havde man 3 møddinger. En lige udenfor gården, en lidt længere borte og en ude i marken. En 
var kun til hestegødning. 
 
Gødningen fra København skulle man have med hjem på torvevognen. Hos vognmændene i København stod 
dengang de såkaldte sprittere nede i møgkulerne, der var støbt dybt ned i jorden. Spritterne fyldte gødningen 
på amagernes vogne, mens amagerne gik ud og købte ind. Man betalte spritterne 1 krone for at fylde en vogn. 

Det kunne hænde, at amagerne blev snydt af spritterne. Hvis de for eksempel kom i selskab med andre, og de 
havde fået pengene på forskud, kunne det hænde, at de sammen gik ud og drak pengene op i stedet for at 
læsse møg, Så måtte bonden selv i gang.  
 
CP husker, at der var en spritter, der kaldtes Sprut-Jens og en, der kaldtes Granaten. En af vognmændene var 
Gert Olsen eller Olufsen i Wildersgade. (Det er meget vanskeligt at forstå de navne, CP nævner -bj.) Han kørte 
blandt andet for B&W med sine køretøjer. Han havde 20-30 spand heste på B&W. Man betalte ikke for det møg, 
man hentede i København. Vognmændene var glade for at komme af med det. Der var dog tale om faste 
leverandører og faste kunder.  
 
Hvis en bonde først var kommet ind hos en vognmand, kunne andre ikke bare komme og hente gødning. Den 
første havde førsteret, så længe han holdt ved. Da CPs søn Jan begyndte at drive grøntsagsbrug for sig selv, 

skulle han bruge gødning til sine mistbænke for at holde dem varme, men på det tidspunkt måtte han betale 
for gødningen. Han betalte 50 kr. pr. læs. Da man begyndte at køre i bil til torvet, måtte man køre ind med 
hestevognen for at hente møg. Det var nemlig ikke alle steder en bil kunne gå gennem porten og ind til 
vognmanden. 
 
Man hentede hestegødning til Nordgaard indtil en gang i 1930-erne. Da gik vognmændene selv i større 
udstrækning over til biler, og dermed var det slut med gødningen. 
 
Under 1. verdenskrig kørte CP og hans far hver søndag formiddag ind til en lille vognmand, der hed Larsen, i 
Hylandsgade. Her hentede de møg. Dengang stod soldaterne på vagt ved batterierne langs stranden, og når CP 
og hans far kørte forbi, var der næsten altid en af dem, der spurgte, om han måtte køre med. Det fik han lov 

til. Han lagde så taske og lignende og tog med til København og hjalp med at læsse møg på vognen. Som tak 
fik han en krone og en øl eller lidt tobak. 
 
Efter 1930-erne gik man hovedsagelig over til kunstgødning. 
 
I dag kan man igen få hestegødning i Store Magleby. Der står rideheste på en del af gårdene, og de steder vil 
man gerne af med gødningen. CP fik noget for et par år siden, og det gav straks resultat med hensyn til 
kartoflerne. 

Foreninger  

Foruden det før omtalte tærskeværk, havde man også hesteforsikring fælles i Store Magleby. Der var jo mange 
heste i byen. 
Byen var opdelt i 4 distrikter. Hvert distrikt havde en direktør og to taksationsmænd. De 12 mænd skulle sætte 
priserne på hestene. Man skulle stille til syn 2 gange om året, for at forsikringssummen kunne fastsættes. Man 
stillede til syn i det distrikt, man hørte til. 
 
Man har stadig et bylaug i Store Magleby. Det stammer fra tiden for den hollandske indvandring. Bylauget 

bestyrede deres interesser. Der er 3 medlemmer i bylaugets bestyrelse. CP mener, der er mulighed for, at det 
var Store Magleby Bylaug der i sin tid stod for tærskeværket. Det var temmelig dyrt at anskaffe, og derfor var 
bylauget muligvis impliceret. Kommunen har tidligere lånt penge af bylauget. Kirken er stadigvæk selvejende i 
Store Magleby. 

Da Lufthavnen overtog Nordgaard, mistede CP sine rettigheder i bylauget. Havde han vidst det, havde han ikke 
solgt, siger han. Medlemsskab af bylauget følger ifølge bylaugets lov gården, og sælger eller afstår man sin 
gård, mister man sin ret. 



Bylaugets indtægter bliver delt ud til forskellige ting. Blandt andet har det givet støtte til et monument på 
kirkegården, som pastor Lyngsøe i sin tid gerne ville have. Menighedsrådet søgte bylauget om penge, og fik 
15.000 kr. Bylauget har givet penge ved mange forskellige lejligheder. Det har tit været en torn i øjet på 
kommunen, at bylauget har kunnet sige ja i tilfælde, hvor kommunen har måttet sige nej. Der har været 
bylaug i alle byerne på Amager. I ingen byer har bylaugene brugt sine midler i egen personlig interesse. 
 
Der har i en del år stået et ishus ved Nordgaard. CP siger, at man havde det, fordi børnene skulle have noget at 
bestille. Det stod ved gården i ca. 20 år. Det stod i haven ud mod den lille vej, der fører om til Kinkelgade. 

Der har været ført regnskab for Nordgaard, men CP mener, det var på frivillig basis. Måske ligger der også 
noget fra faderens tid. CP ved ikke præcist, hvad man har liggende. Amagermuseet må gerne få det, hvis der 
dukker noget frem. 

CP ved dog, at der ligger en regning fra Borgerforeningen i forbindelse med hans og EPs bryllup. Der var 
inviteret ialt 120 gæster. Der kom 116. Man var i kirken kl. 4 eller kl. 5, og derefter tog man til 
Borgerforeningen. Brylluppet varede til kl. 8 næste morgen. Det kostede 1800 kr. ialt incl. dans og musik samt 
frokost næste morgen. Udgifterne blev delt mellem CPs forældre og EPs forældre. Man slog halv skade. 
 
Der har ligget nogle gamle træplove og maskiner til roerensning på loftet på Nordgaard. CP mener, de er givet 

til Amagermuseet. 
 
 
Interviewet er foretaget af stud. mag. Birgit Jensen 

 


