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SiDKastrup100ir
SiD Kastrupkan i ir fejre 100Arsjubihum, og i den
anledninghar afdelingenudgivetet hrfte pi nesten
ligesi mangesider,udarbejdet
afjubilaurnsskriftsudvalgetLeneBokelmann,
Victor Brasenog Stig
Ekblom,og sidstnevnteltr en sarlig tak i forordetfor
indsats.
sinenestiende
De gamleprotokollerer blevetgennemlest,
og det
fremgir, at stiftelsesdagen
altid er blevetbetragtet
somden 23. febrtar 1896.De fsrste protokollerer
historiebliver
desvrrre forsvundet,og afclelingens
forsttilgengeligi protokollerne
fra 1913.Men dethar
ikke skortetpi andethistoriskmateriale,og heftet
i Kastrupog
bugnerafhistorierom arbejdspladser
selvfolgeligom afdelingenshistorie.
Haefteter opbyggetsomet illustrerettidsskrift,hvor
hvertopslager en lille historiefor sig,dogsiledesat
manfiLren kronologiskhistorie,hvis haftet lases ud i
et.KastrupAfdelingshistoriebliverogsi satind i en
stsrresammenheng,og vi fir f. eks.historienom
Brix, Pio og Geleff, og om lrvordanfagforeningen
startede.
Hrftet er i ovrigl spekketmedflotte fotos.
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Ek4'/2t /4...

for Kastrup Afdeling
Begyndelsen
M.C.Lyngfor Arbejdsmandsforburrdet,
Formanden
sie,beskrevKastrupAfdelingsiledesi 1897:
en mellemtingaf en by- og en
Kastrupafdelingen...er
landarbejdedorening... For nogle dr siden var der
flere gangeforsogl at somle arhejdsmendeneder,
men det var hver gang gdet ittt. Nu sd det imidlertid
ud til, at orgonisationen havdefdetfodfeste, idet den
langt overvejendedel af byensarbejdsntrendvar indmeldte,derafde 100 i lobet afdet sidste&r. Det var
lykkedesat gennemforelonningsforhojelsepd en stor
Syre- og Godningsfabrik, og der agledestagetrt pA
et dervarendeslorrc gtasverk.
sig i startentydeligvismestpi
Afdelingenbaserede
mensenerekonrmerfleSyre-og Godningsfabrikken,
til. SiledesKastrupGlasverki 1901.
re virksomheder
Afdelingenvokserstotog er i I912 oppepi 23I
oe i 1920er talletvoksettil 446.
rnedlemmer
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Fra Syre- og Godningsfabrikken.
Personaletsamlel
ontkring dr hundredeskift et. D ennefabr ik udgjorde
stamnrcni KastrupAfdeling i afdelingensbegtndelse.
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En driftig bydel
giveren levendefremstillingal'de
Jubileeumsskriftet
mangeindustrieri Kastrupog omegn.Der er en beskrivelseaf Saltholmskalkbrud,somgavdetallerforstegrundlagfor en tidlig industrii Kastrup,Kastrup
Vark.
Vi horerom vaeverierne
i Kastrup,hvor Flensburg
&
Sebbelov
var et afde mestkendte.Der var Kastrup
Bryggeri,og glasvrrket og de kemiskeindustrier.
Fra Dragornevnes DragorGasverk og DragorJernstoberi,og det er da ogsi et foto fra dennesidstnavnte virksomhed,der pryderden megetflotte forside.
Farvernefra det flydendemetalgdr igen i overskriften
og giver en megetflot effekt.
Lufthavnenfir en serlig storomtale,da denjo ogsi
harfuldt megeti bydelenshistorie,bide fysiskog pi
andremider for de mangemennesker,
somharveret
ansati tidenslob.
Ligeledes
fir beggeverdenskrigene
deresomtale,som
et led i historienom Kastrupafdeling.
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Dragor Jemstoberiomkring 1948.

1995
Decembcr

Krydderierpi jubileumshnftet
Det er i hoj grad lykkedesforj ubilaumsskriftsudvalget at krydre afdelingenshistoriemed larverige
fortrllinger og godeillustrationerog tidstypiskeaffotograferingeraf for eksempelreklarnerog diverseoprib og modeindkaldelser.
Isrr er gengivelsen
afde
farvestrilendereklame-ernalieskilte
flotte og giver et
godt indtryk aftiden, de representerer.
Her gengiveset enkel i sort og hvidt.
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Arne Johansen
Til sluten lille livsbeskrivelse
af en af kommunens
velkendteansigter,somi mangeir harvaret tilknyttet
SiD KastrupAfdeling.
ArneJohansen
er lodt i lq I4 i Sundby.
og hargAeti
skoleder.Hansmor var ansatpi Reberbanen
og senere vaskedehunfor folk. Hansfar var gravemaskineforer.
Sorn14-Arigkom hanpi Reberbanen,
og derefterud
sornbud.Si blevhanarbejdslos,
fik 18kr. om ugeni
understottelse
somungarbejder.
Hansmor skaffedehamet arbejdegennemen vekselerer,hun vaskedefor.
Arne startedesom25-ArigpASyrefabrikken
lige for
krigen,og fik senerelejlighedi Syrefabrikkens
boliger.Det kostedeen ugelonom mineden,50 kr. Det
var megethirdt arbejde.100kilos sakkeskullebzeres
pi ryggenop i21 sokkeshojdernedsekkenesonr
trappetrin.Senerevejedesakkenekun 50 kg, og
skullesAstablesi 33 srkkes hojde.Tre mandskulle
medskovlfylde 3 10 sekkeom dagen.
Egentligvar arbejdetrnedsvovlsyrenikke sAslemt,
og i lukkedesystemer.
detvar ret autolnatiseret,
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Arneksrteofte det lille lokomotiv,dertraktipvogne
ogfladvognerundtpi fabriksomridetog nedtil Syrebroenved Sundet.
Glasuld.Her
I 1963flyttedeArneovertil Superfos
De sidi 7 5r, derefterlagerpasser.
varhanovnpasser
korte
ste9 ir var Arne chauffsri "kontorvognen",
Det
mellemfabrikkerneog hovedkontoret.
ordresedler
pi
varjo for fax og EDB.I 1980gik ArneJohansen
og Pensionistklubefterlsn,og er nu aktivi Efterlonsben.

Arne Johansen

Samling,
kansespi Lokalhistorisk
Jubilaumsskriftet
oghosSiD Kastrup,hvormanmiskekanvrre si
til evigeje.
heldigat fi et eksemplar
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LokalhistoriskSamling
affalgerer i marts et nyt
fortellertrjorne med
Thorkild Feldvoss
den 13.kl. 14.pft
Kastrupgirdsamlingen.

Billetterkan afhentes
enugefar, og der er et
megetbegrrenset
antal.
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