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SiD Kastrup 100 ir
SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den
anledning har afdelingen udgivet et hrfte pi nesten
lige si mange sider, udarbejdet afjubilaurnsskrifts-
udvalget Lene Bokelmann, Victor Brasen og Stig
Ekblom, og sidstnevnte ltr en sarlig tak i forordet for
sin enestiende indsats.
De gamle protokoller er blevet gennemlest, og det
fremgir, at stiftelsesdagen altid er blevet betragtet
som den 23. febrtar 1896. De fsrste protokoller er
desvrrre forsvundet, og afclelingens historie bliver
forst tilgengelig i protokollerne fra 1913. Men det har
ikke skortet pi andet historisk materiale, og heftet
bugner afhistorier om arbejdspladser i Kastrup og
selvfolgelig om afdelingens historie.
Haeftet er opbygget som et illustreret tidsskrift, hvor
hvert opslag er en lille historie for sig, dog siledes at
man fiLr en kronologisk historie, hvis haftet lases ud i
et. Kastrup Afdelings historie bliver ogsi sat ind i en
stsrre sammenheng, og vi fir f. eks. historien om
Brix, Pio og Geleff, og om lrvordan fagforeningen
startede.

Hrftet er i ovrigl spekket med flotte fotos.
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Ek4'/2t /4...

Begyndelsen for Kastrup Afdeling

Formanden for Arbejdsmandsforburrdet, M.C.Lyng-
sie, beskrev Kastrup Afdeling siledes i 1897:

Kastrupafdelingen...er en mellemting af en by- og en
landarbejdedorening... For nogle dr siden var der

flere gange forsogl at somle arhejdsmendene der,
men det var hver gang gdet ittt. Nu sd det imidlertid
ud til, at orgonisationen havde fdetfodfeste, idet den
langt overvejende del af byens arbejdsntrend var ind-
meldte, derafde 100 i lobet afdet sidste &r. Det var
lykkedes at gennemfore lonningsforhojelse pd en stor
Syre- og Godningsfabrik, og der agledes taget rt pA
et dervarende slorrc gtasverk.

Afdelingen baserede sig i starten tydeligvis mest pi
Syre- og Godningsfabrikken, men senere konrmer fle-
re virksomheder til. Siledes Kastrup Glasverk i 1901.

Afdelingen vokser stot og er i I912 oppe pi 23 I
rnedlemmer oe i 1920 er tallet vokset til 446.
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Fra Syre- og Godningsfabrikken. Personalet samlel
o ntkr ing dr hundr e de s kift e t. D e nne fabr ik udgj orde
stamnrcn i Kastrup Afdeling i afdelingens begtndelse.
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En driftig bydel
Jubileeumsskriftet giver en levende fremstilling al'de
mange industrier i Kastrup og omegn. Der er en be-
skrivelse af Saltholms kalkbrud, som gav det allerfor-
ste grundlag for en tidlig industri i Kastrup, Kastrup
Vark.

Vi horer om vaeverierne i Kastrup, hvor Flensburg &
Sebbelov var et afde mest kendte. Der var Kastrup
Bryggeri, og glasvrrket og de kemiske industrier.

Fra Dragor nevnes Dragor Gasverk og Dragor Jern-
stoberi, og det er da ogsi et foto fra denne sidstnavn-
te virksomhed, der pryder den meget flotte forside.
Farverne fra det flydende metal gdr igen i overskriften
og giver en meget flot effekt.

Lufthavnen fir en serlig stor omtale, da den jo ogsi
har fuldt meget i bydelens historie, bide fysisk og pi
andre mider for de mange mennesker, som har veret
ansat i tidens lob.

Ligeledes fir begge verdenskrigene deres omtale, som
et led i historien om Kastrup afdeling.
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Dragor Jemstoberi omkring 1948.
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Krydderier pi jubileumshnftet
Det er i hoj grad lykkedes forj ubilaumsskriftsudval-
get at krydre afdelingens historie med larverige
fortrllinger og gode illustrationer og tidstypiske affo-
tograferinger af for eksempel reklarner og diverse op-
rib og modeindkaldelser. Isrr er gengivelsen afde
farvestrilende reklame-ernalieskilte flotte og giver et
godt indtryk aftiden, de representerer.
Her gengives et enkel i sort og hvidt.
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Arne Johansen
Ti l  s lut  en l i l le l ivsbeskrivelse af en af kommunens
velkendte ansigter, som i mange ir har varet tilknyttet
SiD Kastrup Afdeling.
Arne Johansen er lodt i  lq I4 i  Sundby. og har gAet i
skole der. Hans mor var ansat pi Reberbanen og sene-
re vaskede hun for folk. Hans far var gravemaskinefo-
rer.
Sorn 14-Arig kom han pi Reberbanen, og derefter ud
sorn bud. Si blev han arbejdslos, fik 18 kr. om ugen i
understottelse som ungarbejder.
Hans mor skaffede ham et arbejde gennem en vekse-
lerer, hun vaskede for.
Arne startede som 25-Arig pA Syrefabrikken lige for
krigen, og fik senere lejlighed i Syrefabrikkens boli-
ger. Det kostede en ugelon om mineden, 50 kr. Det
var meget hirdt arbejde. 100 kilos sakke skulle bzeres
pi ryggen op i21 sokkes hojde rned sekkene sonr
trappetrin. Senere vejede sakkene kun 50 kg, og
skulle sA stables i 33 srkkes hojde. Tre mand skulle
med skovl fylde 3 1 0 sekke om dagen.
Egentlig var arbejdet rned svovlsyren ikke sA slemt,
det var ret autolnatiseret, og i lukkede systemer.
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Arne ksrte ofte det lille lokomotiv, der trak tipvogne
og fladvogne rundt pi fabriksomridet og ned til Syre-
broen ved Sundet.
I 1963 flyttede Arne over til Superfos Glasuld. Her
var han ovnpasser i 7 5r, derefter lagerpasser. De sid-
ste 9 ir var Arne chauffsr i "kontorvognen", korte
ordresedler mellem fabrikkerne og hovedkontoret. Det
varjo for fax og EDB. I 1980 gik Arne Johansen pi
efterlsn, og er nu aktiv i Efterlons- og Pensionistklub-
ben.

Arne Johansen

Jubilaumsskriftet kan ses pi Lokalhistorisk Samling,
og hos SiD Kastrup, hvor man miske kan vrre si
heldig at fi et eksemplar til evig eje.
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Lokalhistorisk Samling
affalgerer i marts et nyt

fortellertrjorne med
Thorkild Feldvoss
den 13. kl. 14. pft

Kastrup girdsamlingen.

Billetter kan afhentes
en uge far, og der er et
meget begrrenset antal.



Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse, sA henvend dig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJ 10
2770 KASTRUP
TLF.32 50 09 76

ABNTNGSTID:
MANDAG 16-20
TIRSDAG 12-16
FREDAG 12-15

Lokalhistorisk Samling har desuden en fast
udstill ing pi Kastrupgard:

Midt pi Amager
Kastrup Glas

Abent: tirsdag - sondag 14-17
onsdag tillige 19-21


