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Delle nummer a/ "Glemmer du"
er en forts@ttelse af nummer I
2002, der handlede om Kastrup
Glasverk og dets aftejdere fra
t 847-1873.

lolnegam$ Glasv0il( i
{aslruI om{annes lll
al{ll0s0:s:ia0

Holmegards Filial i Kastrup var
i begyndelsen af 1870'eme blevet
udvidet med to h).tter for flaske-
glas samt en for hvidtglas. Ka-
strup stod i begyndelsen af
1870'eme fot 2/3 af det samlede
overskud. Fra Tyskland dukkede
nye gasfyrede ovne op, der gjorde
en kontinuerlig d ft mulig. Det
betod nye investeringer og en ud-
vikling ftem mod en mere fab ks-
maessig produktion. Ejeren af
Holmegards og Kastrup glasvcr-
ker, Grev C.C.S. Danneskiold-
Samsoe, onskede alene at satse pe
Holmegird og s@lge Kastrup for
at fa den forapdne kapital til de
nye tekniske ftemskridt pA Hol-
megard. Et n]1 aktieselskab, der i
lbrvejen havde planer om a1 an-

l€gge endnu et glasv@rk i Ka-
strup, valgte at kobe det etablere-
de Kastrup Glasverk. Mendene
bag var apoteker Alfied Benzon,
konsul P. tJansen og proprietrer J.
Schmidt. Fsrstn€vnte havde spe-
cielt interesserer i produktionen,
da medicinflasker var en stor arti-
kel pe Kastrup Glasverk. Foruden
Kastrup Glasvaerk indgik det tidli-
gerc erhvervede Helsingor Glas-
v@rk.

Det nye glasvaerk fik en god
start med blandt andet en kontakt
med Carlsberg bryggerieme om
en fast 6rlig leverance. Herved fik
man sikkerhed for fremtiden og
kunne derlor investere i de nye
Siemens ovne. Man satsede end-
videre fslst og fremmest pa mas-
sefremstillede varer som flasker
og husholdningsartikler. V@rket

Ptesset glas fra Kastrup Glaswrk
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begyndte at fremstille pressevarer
der ogsl kaldes for "fattigmands-
krystal".

Til de nye eksperimenter ansatte
man endvidere en kemiker.

[edelsen
Der skete ikke en stone udskift-

ning i den daglige ledelse af glas-
verkel i Kastup. Den tidligere in-
spektor Anton Johnsen fortsatte,
men Frederik Duus blev ansat
som direktor.

Glasv@rkets hierarki var, efter
1873, overst aktieselskabcts be-
styrelse og kontrolkomite samt di-
rektionen med Fr. Duus som di-
rektor. Duus boede i Ksbenhavn,
den daglige ledelse pi glasvaerket
bestod af Erik. P. Pontoppidan der
foruden at v&re fabriksbestyrer

ogsa var glasvaerkets kemiker,
demaest bogholder og inspektor
Anton Johnsen sarnt en h)rtteme-
ster ogsa kaldet fabdksmester.
I lltemesteren ledede arbejdet i
hytten, og indtil omkring 1870 ar-
bejdede han selv med men deref-
ter arbejdede han udelukkende
som funktionaer.

Bollgofns
Selskabet udsafte bygge af nye

arbejderboliger pA grund af hoje
priser pe byggematerialer, men
byggede en ny hytte med kum-
meovn.

Der var 200 ansatte i 1873 pe de
to verker Kastrup og Helsingsr.

I 1870 var der et stort behov lbr
ekstra boliger, hvis arbejdeme
skulle bo i glasverksbyen. Men

Cl^nagerboligerne, ca. I 965.
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lcdclscn skonncdc tilsyncladcndc,
at blot dc bocdc i Kastrup, klarc-
dc Inan at tilkaldc folk. Dcsudcn
var man ved at indfore ny tekno-
logi. dcr mcdfortc at man kunnc
styre processen ved glassmeltnin-
gcn.

I l8{t0 bocde 187 pcrsoner fbr-
delt pi 32 familier i glasmagerbo-
ligene, men 24 thmilier havde en
bopel udenfor glasmagcrr:ckcrnc.

Ved glasv€rksboligerne i Ka-
stlup var mindre haver og mulig-
hcd for at holdc grisc og hons.
Glasmagcrnc havdc fii huslcjc og
bilndselshj&lp indti l  1919, hvor'
dcr kom ct fast tillalg I stcdct for.

Et af dc nyc initiativcr. akticscl-
skabel pAtog sig. var opl'orelse af
aldcrdomsboligcr i  1874. Uchovct
var ikle si stofi, da der kun var 7
ansalle ovel 50 dr. Det var heller
ikke mere end nogle fd lejlighe-
der, der blev opfort i forste om
gang. I 1878 blev "Statutier fbr
Aktieselskabet Kastrup Clas-
v,trks Arbejderes Llnderstottel
scslond og Alderdomsbolig ' ved-
laget af irktie sel skabets kontrolko-
lnitc.

Understottelseslbnden var llnan-
sieret af belob. del drligt blev
henlagt 1ia arbejdemes tirnlieme.
Irondets midler blev lbrvaltet al'
en bestyrelse. hvor sclskabcts di

rcktol var tbrnrand. og varcbg
clcn dagligc lcclclsc. Mcn arbcj-
dcrnc valgtc mcd almindclig f lcr
tal de to sidste bestyrelsesmcd-
lcmmcr,

Beslutninger kunne dog kun ta-
gcs, hvis bcstyrclscn var t'uldtal
lig og ibnnand og rnindst cn af
arbejdenro stemte for forslaget.
Det vi l  sige noget indl lydelse
havde arbcjdcrnc dog, mcn de
kunne siledes ikke li en beslut-
ning vedtaget, hvis fomanden/
dircktolcn var imod lbrslagct.

Det liemgir af korrespondancen
mcllem Johnsen og direktol Du-
us, at det var Johnsen. der gjorde
opma:rksom pi hvilkc arbcjdcrc/
enler. der behovede hj&lp lia
fondct. Bt ckscmpcl cr cn glasnla-
gerenke, der pludseiig mislede sin
14-.rige daller og derirecl miske
en frentidig forsr.lt.gelsesmulig-
hcd for modcrcn. .lohnscn anmo-
dede i den anledning Duus om at
gile enken hjarlp, da hun "sidder
i littige Kaar".

I overensstemmelse med aktie-
selskabets lbrrnirl kunne glasrna-
gere og arbejdere (samt deres en-
ker) opnd liibolig. hvis de var
blevet allkedigel pd grund af s!a-
gelighed el ler aldcrdom. Det
lierngir indirekte af vedtieglen. al
mangc a:ldrc og svagcligc arbci-
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l'otlnal4kt ttdns I'clc' .! Ddthen.ltit\er Iino( dt] LIut\httg, t:n l9l)0

dcrc hardc ct bcsklttct iob i mo-
derne l i)rstand. l lvis dc arbcjclcdc
i el sidantjob. kunne de opnri hi-
bolig. hvis arbcjdct vaf mindrc i
onrlang end r.ed t idl igere besk&1:
t igelse. l  r ibol igen,aldeldornsbo
ligcn var fbr l ivst id og b1*, f i-
nansicrct af fbndct- Fondcts Lrc-
sl)Telse l i)rdelte endvidclc boli
gernc.

$ygelia$$en og
SIa]eloreningcn

Nlan tbrlsattc rncd l'ridc sparc-
lbreningen og med sygekassen,
dcr i i i rcnc t icmovcr f ik ct l i l lc
t i lskud f 'ra fabrikkcn pd.10 kf.
Derudovcr bctaltc virksonrhcdcn
l:egen og administral ioncn. mcn
ellers diel(kecle glasrnagcrnc sch,
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omkostningerne gennem kontin
genlbidrag. Muligvis oplostcs sy-
gekassen i 1912, da regnskabernc
slutter detle ar uden ar prolokollen
er udskrevet.

Clasv€rkets arbejdere 1ik udbe-
talt lantieme, en ibnn 1br udbylle-
deling, der kan opla[es som en
tbrm for dusor cllcr pro]mic og
dermed. Men bide tantiemen, be
lobene i sparelbreningen og syge-
kassen var penge, som arbejderne
ikl(e selv var herre over. Under de
mange arbejdsstandsninger pe
glasverket i lbrbindelse med ovn-
bygningerne fik glasmagerne,
som hidtil, ventepenge. Det var
ikke altid nok til at daekke glas
magernes behov, men de kunne fi
forskud hos arbejdsgiverne.

Pafiililialsli le0ol$c
Nir glasmagere. slibere med

mere blev ansat blev de indl'on i
en protokol. I en bevaret protokol
over de ansatle l ia 1873-1900 er
der {blgende rubrikker dcl kan ud-
fyldes: Navn, lra hvilket glasverk
de kom, hvem der anbefalede
vedkommende, hvomar han var
[]hadt, hvornAr han iiatridte og
hvorfor. om han erholdt ualgjort
geld hvorledes hans forhold til 1'a-
brikken havde v€ret. og sidst om

der vides nogct om hans senere
ophold.

Dct virkcr sonl cn hel karakter-
bog, hvor der ud for hver kunnc
skrives om de var gode eller dirli-
gc til arbcidet, samtidig havde le-
delsen hAnd i hankc mcd hven'r
der havde anbef'alet vcdkommcn-
de. Det \i?rr et udbredt frenomcn at
tbrcsporge andre glasnagere om
de kendte cvcntucllc nyc c,nner til
jobbel. En tidligere ansat, som
vcndtc tilbagc. kunnc man endvi
dere checke vedr. tidligere egnct-
hed, ligesom man kunne uch'ekslc
oplvsninger med andre va:rkcr og-
se med hensyn til cvcntucl uaf-
giort gEeld. Begrundelserne lbr af-
sked mcd glasvarkct var mange.
De der selv sagde op fl)ltedc til
andre verker og udlandet eiler on
skede at gA over i andre erhverv-
Opsigelsesgrundene var ligeledes
forskellige. ln glasmager blev al-
skcdigct, da ha ikke ville fly1te
fia Sundby. det vil sigc glasmage-
rc skulle stadig bo i nerheden af
verket i 1880 cmc. lln anden
ville ikke arbejde om nallen. Det.
der falder i ojncnc, cr dc dcr blev
alskediget, lbrdi de var nredlem
mer af bestyrelsen af dcn
"socialistiskc forening". Herom i
el senere nummcl.

Kopibr'tger fia Kastrup Glasvclk
indeholder nesten dagligc breve

Glemmer du nr 1 - Januar 2003



lia lcdelscn. De lbftaellcr om stort
og smat pi glasvaerkel fra de to
daglige lcdere lbbriksbestyrcr
cand. polyt. Erik Pontoppidan og
inspektor Anton .lohnscn. som gi-
ver ct fingcrpeg om hvad direktor
F. Duus onskedc at blivc oriente-
ret om. Brcvene blev alscndt ncd
en kusk, om ikl<c hver dag, sd ct
par gange om ugcn.

Anton Johnsen var en ivdg rcfe-
renl af stort og smit bide pi ar-

bcjdspladsen og i glasmagerboli-
gerne til direktor Duus. Glasma-
gcrne spurgte stadig om lov til at
gifte sig. I noglc tilf€lde var det
sporgsmdl om ti ldeling af lejl ig-
hedcr. som lorst og ftemmest blev
tildelt de gilic. Johnscn var da og-
sa bekymret. da han i november
1880 skrcvlil verkets sagl'orer:

"R. Ahe son aJ hr. Duus er itld-
romnel Br@ndsel fien ikke bor pa

I

Ih1!ltucue til neduthejderc fu Kd\h up Glusrerk, tlc sAkaldta "gultslaupperndannc\
d.t havle k.!//aklub i .leres li.n i Gldenda.ftekkenle pn /tkte o't$ej t920.
Fn yensne: Fru.Lt msen, Rine P.l./seD, ltn..Johd,he Md.lsen, I.i1t t,u.l\rig, Bctct
Hahdnsen, hr Salt,ttoksen. Fnt.tensen.
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Fabrikken og ikke er lowt Ilusle-
jegodtgorelse da han giftede sig
medens han dliiente sin verne-
pligl. De hor tale med Du s om
ikke Parugrallbn om Bolig skdl
udgd.furclohig, da det nceppe er
libddelig al lttde Glasmagerne
gifte sig i en sd ng Alder og det-
te let sker hir del in lrot mes
denJii Bolig."

Her cr der altsa tale om. at der
skulle statuercs ct eksempel, sa
ikkc andre 1'andt pA at gifte sig lbr
at fi en lejlighed samt sette en
bremse for, a1 glasmagerne gifte-
de sig fbr t idl igt.

I dccember 1880 skrev Johnsen
til Duus:

"Glasmugcr lfentzel har fore-
spurgt om De hur fioget imod hLu
gifler 

"^ig. Det er med en Enkema-
dam Jeppcscn (Afdode Ole .lep-
pesens Enke) som har holdt Huus
Jor ham siden han kom her..|eg
tror det er et meget heldigt Purti,
da hun baude er en proper og or-
dentlig Kone og tillige er af en
meget hesleml krakter, saa hun
nok vil holde ham til aI leve or-
dentlig. I|un |il nok have Bryllup
inden Juul og t'ilde derfor gierna
snaresl huve Bctke.l.tl

Her havdc den vordende brud-
gom cn lejlighed. men han bad

all igevel om ti l ladclse hos ledel-
sen for han indgik cgtcskab.

Johnsen lagde ct godt ord ind
Ibr ham ved at nsevnc, at bruden
kunne styre ham.

Det frcmgdr af lblkct.!llingerne,
a1 glasmageme fortrinsvis vaigte
dcrcs egtelellc indenlbr deres
egen kiedsa

Den patriarkalskc ledelsesform
har muligvis smittet al 'pa lami-
lielivet. da glasmagcrkvindemes
plads tilsyneladende var i hjem-
met, ingen af dcm har arbejde
ifblge iblketal l ingerne 1850-
l9l l .  Dotrene blev hjemme. 1i l
de blev gift og helst med en glas-
magcr. Kun en enkclt da(er var
tjenestepige.

Johnscn sorgede fbr disciplinen
pA glasv@rket, han skrcv i no-
vember 1880:

Som De maaske cfindrer bler
det _/or r/: Ars Ti.l he:;tefit 0t .ler
af Skyerne maaue hcntes Ol fra
Marketenderiet dn Gang Fotmid-
lgg og in Gans Eliernidclag til
Formiddags og Eliermiddags
Holde e i":rtedetfttt .\om lidligere
flere gange om Dagen. ,leg.finder
nu Anledning til at [o,.sku det
reent forbudt at hente noget .fra
Morketenderiet, idel,,lrbeiderne
meget godt kunne metlbringe ./ia
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Hjemtuel hvad de behove eller la-
de sig det bringe af den sonl nu
efter den nye Ordning bringer
maden. JeE ved nu at enkelte end-
ogsaa yzglg Mennesker nesten
daglig sender Bud ned efter en
Pegl Brendevin Cognac som saa
delel paa Omgang, og ctt delte
badde er skadeligl for dem selv og
for Drijien er jo klart. Den eneste
Maade det kan Jbrhindres paa er
.tt udstede et saadant Forbud, da
del for de Fleste er ranskeligl at
Jad mere med fra Hjemmet end
h|ad der et tjenligt lbr dem...

Da det var utroligt varmt i h)'t-
teme, skulle glasmageme have
vaeske indenbords. Vandet var of-
te ud kkeligl, sA derfor blev der
drukket en del ol. Men i dette til-
felde er det abenbafi geet over
gevind, sd inspektoren mefie ge til
ledelsen for at fi indfe( et forbud.
Johnsen var ogsa fil stede pe et
mode Indre Mission havde fiet
lov til at holde i glasmagersalen.
Han referede aftenens forlsb til
mindste detalje og skrev blandt
andet:

Det gik meget ordenlligt til. Det
blev afsungen 2 Salmer derefter
oplr*ste h<tn Son<lagens Tel<st og
utlviklede den pd alm. Maade,
hvorefter han udliklede den indre

Missioks Fohldl,,,..De| rarede I
Time.

Modet blev ikle overy@ret af
serlig mange arbejdere fra vcr-
ket, men en del fra Kastrup By.
Johnsen mente, at grunden til, at
der ikke var sa mange arbejdere
til stede, sktldtes dirlig annonce-
ring.
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Ny bog om Amagers Historie
Kan k@bes hos boghandleren - ptis kr.399.00

&MAG]1 R.

Skrevet af:
Karl-Erik Frandsen Inger Kj@r Jansen

Erik Housted Lis Thavlov
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet aflokalhisto-
risk int€resse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 Kastrup

Ttf. 32 46 05 45

wrvw.bibliotelctaarnby.dk
Klik pi Lokalhistorisk Sanling

Vi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og
mange slagtsforskerlinks.

Abningstider:
Mandag 16.00 - 20.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Kastrupgirdssamlingen

"gfl.idt pd. gqnag*,,
&

'' IKASITRIItrIP GILAS''
Abent Tirsdag tit sondag

14.00-17.00
Onsdag tillige
14.00-20.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillinger

Abent Lordag og sondag
13.00-16.00


