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Fabrikslovene
1873, 190109 1913
Kort efler, Kastrup Clasverk

blev omdannet til et aktieselskab,
blev den forste fabrikslov, der
navnlig omhandlede bornearbejde
vedtaget. I en vedh€ftet be.etning
fbr regnskabseret 1973 blev det
naevnt, at loven havde medfort
vanskeligheder for fi rmaet.

En ofte fremh&vet lordel ved
bornearbejdet pa glasverkerne har
vercL at bornene se tidligt som
muligt skulle laere handverket, og
da det som oftest var faderen bar-
net arbejdede sammen med, ville
bamet ikke blive udnyttet. Her ser
man sdledes ogsa et spor af det
patriarkalske system pi arbejder-
niveau. En f-abriksejers undskyld-
ning i det 19 erhundrede for at
bruge born pa fabrikkerne var, at
det var "opdragende" .

lfolge en undersogelse af borne-
arbejdet pe f'abrikkerne foretaget
af lsegen Emil Hornemann i 1872
udgiorde bornene 30o% afarbejds-
styrkcn pa glasvaerkeme. Pe Ka-
strup Glasv@rk udgiorde bsrn un-
der f3 er pa Kastrup ca.24 o/o el-

ler lidt mindre end det Horne-
mann an8av.

Hyttebomene hjalp glasrnagerne
som anf'angere og indberere, flyt-
tede piber og holdt forme.

Fabriksloven fra 1873 havde
fgrst og fremmest til formel at
hindre udnlttelse af bornene. Den
fbrbod ben)ttelse af born under
l0 ar i al slags industri, og born i
alderen 10-14 matte kun ben,'ttcs
6% time om dagen, hvorafen halv
time skulle vere hviletid. Ar-
bejdstiden skulle ligge indenfor ti-
den 6-20, og son- og helligdage
matte de ikke arbejde. Sarntidig
matte arbejd€t ikke forstyrre sko-
letiden. Denne sidste bestemmelse
havde sandsynligvis ikke den sto-
re betydning her, da glasverk-
skolen selv kunne lorvalte under-
visningstiden. Unge fra 14-18 ir
mette kun arbejde 12 timer heraf
de 2 som hviletid og arbejdstiden
skulle l igge indenfor kl.  5-21.

Beslutningen aendrede arbejdet i
hytten. Man matte nu have to hold
hyttedrenge, da glasmagerne pd
dette tidspunkt arbejdede i l0 ti-
mer dagligt. Aret efter borneloven
1873 var der ifolge glasvrrkets
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egnc oplysningcr l6 drenge og 2
pigcr i  aldcrcn l0-14 ir,  der var
bcskcftiget pe glasvarrkct mcd
indb.tr ing af glasvarer t i l  kolerov-
ncr. I lo|.trearbeidet blev ikkc ;nd-
skraJnkct men udvidet. sandsyn-
ligvis fordi man m5tte havc llcrc
arbcjdshold. Loven har sandsyn-
l igvis virket med hensyn t i l  ind-
skr@nkningen af arbcjdstiden.
Dcttc sidst€ var netop det sterrstc
problcm og ikkc alderen ifolge ll.
I  lomcmann.

I I899 havde socialdemokratict
firmlagt et forslag om fbrbud
mod anvcndclse af born under I4
Ar som arbejdskraft pi fabrikker.

Forcningen af danske Flaskel'a-
brikantcr, scndte en protest til
lndcnrigsministeriet. F'oreningen
var i mod lovforslagets $ 4 og 5. $
4 handlcde netop om at forbydc
bom under 14 ar at arbejde. I lvis
dct blcv gennemf'ort ville det bc-
tyde yderligere herd konkurrcnce
fra spcciclt Tyskland pii grund al'
forhojede lonudgifter. Samtidig
slog f<rreningen pi vigtighederr af.
at bomene fik lert handviErket si
t idl igt som muligt. Ti l  forsvar for
siadig at benltte bomene fremhc-
vede man. at arbejdet var l€t og
hovedsagelig bestod i at transpor-
tere det fierdige glas til kolcov-
nen. Samtidig mente foreningen at

borncnes lon var med t i l  at skallc
hjcnrmene -en ikke uvttscnlig
lndtEgt hvor|e.l Lirs|ilkauMe i
dissc ./irbedres til C nsl r)ii.ttul
lbr Bornene". ArbejdsmiUoct var
ogsi forbedret med gaslyring i
"udn.erkel i)e lile,ede hojc Ran.
Man henholdt sig iovrigt t i l  lcgc
og lererautoriteter, dcr var cnige i
foreningens holdninger.

Foreningen mente endviderc. at
$ 5, dcr handlede om indskraxk-
ning af kvinders nata$cjdc. ikke
holdt. da den nuverende arbc'ids-
t id ikke egentl igt kunnc kaldes
Iatarbeide. Kv;ndcrnc arbcjdede
lorst fra kl. fire om morgcncn og
slu(edc kl. 24. Samtidig var dc
beskeftigede kvinder irldrc og
sclvbcstcmmende. Dette svarcr
ikke t i l  virkel igheden. Dc l0
kvinder, der arbcjdcdc pi glas-
vrcrket i  l90l havde en gcnncm-
snitsalder pe 31. Dcn yngstc kvin-
dc var 21, den eldste 42 ir og 3 af
dem var g;ft.

Miske har disse protcstcr hafi
nogen gennemslagskraft lbr al-
dersgraenscn neds€ttes kun til 12
ir og forst i  l9l3 yderl igcrc f ia 12
ti l  l4 Ar.

Debatten om borncarbcjdet
ma:rkcs dog pi skolegangen i Ka-
strup, hvor der pludsclig i  kopibo-
gerne dukker brcvc op omkring
krit ik af glasverkskolen. I l9l2
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klagede sogneredet over undet-
visningen i fabriksskolen. En af
lereme gav bomene to timer fri
om eftermiddagen. Samme laerer
straffede fuldst@ndigt umotiveret,
og bornene fremviste m€rker i
panden og pi fingrene som hid-
rorte fra lrerercns slag Undervis-
ningen var for dArlig lod klagerne
fra bade elever og foreldre.

Fabriksbestyreren skrev som
svar til sogneredet: ,a glasverket
iL*e kzngere kan eller skal udove
nogen kontrol med undervisnin-
gens forsva ighed, men pd den
anden side heller ikke kan vere

lient med, at skolens slethed bero-
|er vPrket dets llifikesle drenge,
tillader jeg mig hofligst at anmo-
de om, at de her forhoLl undelso-
ges, og heri viste sig bereltiget,

Pe dette tidspunkt var der kun fa
glasmagerborn, der gik i skolen
og ben)4tedes som arbejdskraft,
det var forst og fremmest drenge
fra arbejderkvarterene i Sundby.

I lsbet afet er var antallet afele-
ver yderligere indskrenket, sa
driftsbestyreren skev til skole-
kommissionen i l9l4 og lbreslog,
at da skolen ifolge fabriksloven af

Gl6nasercta Kastntp. Nr llrawnstrc Hugo Moller. Ca. 1900
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l9l3 skt ' t l le Dedlicggcs senest
1 .12 .1915 .  og  e lev ta l l e t  kun  va r
15, skullc skolen lukkcs inden
cller skafl 'e dennc l i l lc klasse ct
andet passcnde lokalc i umiddel-
ban narhed af dct nuverende.
En epoke i dct patriarkalske sam-
fund var dermed slul

Lonkamp og fagforening
I  begyndelsen al 1870'erne var

konjunkturcrne opadgiendc i
Danmark uden. at del gav merk-

barc fbrbedringer i lctnforholde-
ne. Den gryendc f_agbevegelse i
Danmark i d;sse iir lik ikke i for-
ste omgang tag i Blas,nagernc.
selvom der ogsi var misforhold
mellem verkcmes storre fortjc-
neste og glasmagernes lon. Glas-
magerne v0r samtidig i  lange pe-
rioder pi ventepenge pi Srund al
ovnombygninger til den nye tek-
nologr.

Glasmagcnlc var sandsynligvis
stadig praigct af den patriarkal-
ske ind p6 verkemc. og var der-
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f_or ikkc intercsserct ; lagbevar-
gclscn. I andcn halvdcl af
1870'erne gik olekspoften i sta og
som andrc stcdcr idct danskc
samfund f ik glasmagerne en
maifkbar lonncdgang ovcr 4 pcri
oder. f'ra at have l. 77 kr. tbr hver
100 f laskcr pi ' l  L i  begyndelscn
af l870'erne f ik man i 1879 blot
I kr.
Men koft efter fik glasmagefne

nok. dcr var igcn opgangstidcf- og
arbqjde at fi p6 andre glasverker.
Frcmgang fbr glnslerkel gnv sig
ogsa udslag i,  at man i I880 over-
tog glasverket ved luborg Bryg-
gc.iet, dcf hcrcftcr hccl I lcl lcrup
Clasvzerk.

Men nogen utilfiedshed blandt
dc ansattc, kan man spore i brevc-
ne. I 1880 skrev Johnsen t i l  Duus:

Arnold Eherl er. ligesom Carl
Witte, af de urolige- Folk man
egentlig ikke skal holde paa, og
sou cthid ere paa Spil naar tler er
noget i Neien og.ieg ril derfor ne
get -haraade at vi paa nogen
Mtntle litrantlrer Forholdet ued
hon fo|ri haw storre Sikkerhed
Jbt aI han er skktig, hvilket endnu
langt./ia er T iAeHet.

Carl Witte blcv opsagt, da han
ikke ville arbejde om natten og
Arnold Ebert lordi han var en
"dirlig glasmager"-

Driftsbcstyrer Pontoppidan skrev
den  22 .11 .1880  t i l  d i rek to r  Duus :
,,lngiiende Arbejtkbnnen il ieg
tale med Dem, nAr jeg i norgen
konner til b),en.lbr ot lage til Tu-
6o19. Han lravde sammenlignet
al le hvidlglasmagernes afbeids-
fol1jcncste med tlaskenagerne der
var noget men ikke megel hojere i
gennemsnil nemlig 21,66 kr imod
20.05.
I lan fbfsatte: Skol orbejdslonnen
nedsettes mA det alene Ncere pA
Lampe&bejdcr thi det er kun de
to Stole lleckenstein og L. l[ie-
necke der har haJi en storre lor-
ljeneste, de andre Stole tjener ikke
mere entl en Flaskemager.

Lonnedgangen er sikkert blevet
gcnncmtrumtit for i december
samme er f6r man gennem et brev
fra Johnsen indlryk af uro blandt
glasmagerne.

I t88l var der problemer med at
fi arbejdskrafi og specielt flaske-
magere, flere rejste.

Gode muligheder for at fi andre
jobs, gav glasmagerne blod pe
tanden med, lbr torstc gang, at
prove kr&fter med arbejdsgiverne,
som dct ogsi var tilf'€ldet pi an-
dre fagomrider pi clette tidspunkl.
Dct bcgyldtc pi tlelsingor Glas-
vl€rk. hvor man overfor direktor
Duus havde kraevet 25 orc merc
for hver 100 flasker. Forlobet kan
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Glasnagerne ha e agsA td fil at hlgge sig i Jiltl.len, her et det.Lrcs orkzster

Stdehde bases, ?, Ka Sparkas os ltraw,t1h!. Farch disse "awnstcr: a. August
Ebett, Wal.lharsek, Valdehar Kal]ka, Reiter Enil Kul.lka og Custar Haack
Siddende 2 rckkefravenste: ?,?, WenA, '1lbe/t Ebeft os Lluso Mollel
Foftest frd renslre: Karl Lind, Tetlel ag L. harl

spores i et brev og et par tele-
grammer fua den daglige leder
Robert Ludvig til direktor Duus
hvori man kan merke panikken
over en bcgynd€nde strejke pe
v&rket. Den 15.8.1881 havde R.
Ludvig via en anden ansat hort, at
glasmagerne ville have mere i lsn
og skulle holde mode desangien-
de om sondagen isalen. Samme
dag et par timer senerc havde

glasmagerne overfor Ludvig kre-
vet 25 ore i lon for 100 flasker og
ville have besked dcrom senest to
dage senere- Derefter fulgte 3 te-
legrammer fra Ludv;g den 17.8.
det f'orste indeholdt besked om, at
arbejderne ville forhandlc m€d
Duus. Dagen efter kom den kotte
besked "Ko|'] i motgen med L
fog". Den 21.8 sendte Ludvig at-
ter et telegram om, at l0 mand
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ville ge i arbejde igen. Samme
dag kom der igen telegram ti l
Duus nu Ira tre underskrevne
glasmagcrc. De fastholdt et krav
om 20 ore og vi l le ikke ga i ar-
bejdc om eftermiddagen. |ra
Ludvig kom der dcn 22.8 en pa-
nisk bcskcd om. at Duus ikke
matc indg6 noget fbrlig, for han
kom ind t i ldirektorcn.

Uhcldigvis for glasmagernc
kunne man ikke bl ive enige om at
fastholdc kravet. Duus havde t i l-
budt l5 orc, men da han merkede
at kun Hellerup og I lelsingor
glasmagerne stod t'ast og strejke-
de. endte dct med, at man kun op-
niede en forbcdring pe l0 ore.
Til geng€ld blev de glasmagcrc,
der var mcd i fagforeningens be-
styrefse fyret. "afskediget, vtt
med i bestyrelsen af den soc.
.lbr. 

'ster der skrevet ud lor et par
glasmager i  protokollcn over ar-
bejdcrc pA Kastrup Clasverk i
1880'erne.
Men det derlige resultatet fik

glasmagerne til at indse, at man
mitte sti sammcn om kravene.

Eftcr flere uorganiseredc strcj-
ker dannedc de danske glasmage-
rc i 1883 deres forste lagfbrening
Danmarks Glasmagerforening.
Fra Kastrup var der 52 medlem-
mef. men de blev i  1885 truet af
ledelscn t i l  at melde sig ud. Di-

rcktor skal have udtalt ".sd /.?rg?
der tar et Drdibe Blo(1 i hun,
vilde han ikke anerkerule Orguni-

I de folgcnde kom det til flerc
smestrcjker pe danske glasver-
ker. der i  perioden 1890-1900
havde en hard indbyrdes konkur-
reDce. I-onnen var nede pe et ni-
veau som 20 Ar tidligere. I protcst
mod dette nedlagdc glasmagerne
i l lcl lerup og Hels;ngor arbcjdct.
og ugen efter lulgte flaskemager-
ne i Kastnrp trop.

Hvidtglasmagerne havde bedrc
vilkir, mcn gik ogsi i strejke. da
tlaskemagerne blev sat ud af de-
rcs boliger. Direktor Duus bcnyt-
tede saledes et af velferdsgoder-
nc som veben, men fagfbrcrrin-
gen gav tilskud til dc strejkende
og undcrminerede dermed ar-
bejdsgivernes magt.

ltfter 6 ugcrs strejke bojede lc-
delsen sig. De strcjkcnde tik en
lonforhojclse p6 l0%, og famil i-
crne kunne flytte ind igcn endda
med hjelp af v€rkets vogne og
ansattc. Ledelsen var nu nodt til
at anerkende fagrorcningen, som
Kastrup nu igen var medlcm af'.

Flfter strejken rekonstruerede
glasmagerne i 1892 faglbrcnin-
gen til Dansk Glasarbejderfor-
bund, idet sl iberne nu kunne bl i-
ve meolemmer,
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I  1899 konr sl()r lockouter.  dcr
dog ikke onr lut tcr lc glasrnagerl l -
eel  mcn andrc -10.{X){)  l rbc' idcrc
og +.500 arb! i ( lsgi \  cr ' ! ' -  Stot locl-
outen handlcde onr r t  bevrrc cl lcf
af\kaff'e dc glnrlc patriafk.rlskc
l-orhold. A$e' idsgiverne onskcdc
stadig at vajrc hcr lc icget hus ol . l
lede og l i r rr lc lc r fb! ' ide1 og ikkc

nrin( lsL. 11 dxrnrnc op lar l l lg lbfc
r ingerncs indl lyt lc lsc. Arb! ' jdef-
nc onskcde r l  l l  indl l ldclse pi  ar
bc' jclsl-olholcicne' og \ rcrc liScstil-
le l  i  lontb randl inl lcrnc mccl i r f -
bc' idsgivcrcn og ikkc. sonl t id l ige-
rc.  idc kontfukt l i l l rcnclc fbrhold
hror arbcjr lsgivcrnc var Llominc

r.-t'
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Rcsultatet af konUikren blev ar
arbcidsgi\.eme fastholdt deres rct
lil at lede og tbfdele arbcjder og
selv bestemmc arbejdskraflcns
storrclse. Men t i l  gengaJld ancr-
kcndtc de lagfbrcningernc.

Undcr en senerc strejkc i  Igl0
blev sparelbreningen for aldcr-
domslbrsorgelse oplost. I)ct
skyldtes blandr andet ucniShed
om man under strcjken kunne la
penSc udbclalt- hvilket lcdclscs-
repli lsent^nten nnlurl igvis vaf
lmod,

Pi glasviDrket har dcr gennem
Arcnc veret rrangc ufiglcrte ar.-
bejdcrc. Dc var indti l  1916 med-
lem al_ en kobenhavnsk f'agfbre-
ning. mcn blev dcrelicr overflyG
let til Dansk Arbejdsnrandsfbr-
bunds Kastrup alileling. D€nne
afdcl ing blev st i l lct i  1896- Kvin-
derno. dcr bl.a. arbcjdcde sorn
indberere og sortcrere. var orga-
niserct i samme fagl_orening.

Det patriarkalske samfund
i oplosning

Mcd faglircningernes frcn)-
komst og v@kst sker dcr biide no-
gct nred Kaslrup GlasviFrks ar-
b€jdcr€ og lcdclscn med hensyn
ti l  holdningen t i l  dcn patriarkal-

ske ledclscsfol.trt. Arbcjdcrne g()r
opror mod den ved at kr.cve rct
1il verc medloln af tlgforcningen
og rel lil at disporcrc ovcr egnc
pcn8e i sparelbrcningen.

"Bonrcne" er blcvet voksnc,
Direktor Duus optr&der nu sot11
industl i lcdcrcn der lo|st og t i_em-
nrcst l&nker pri produktionen og
aktieselskabets okonorri og ikke
pi dc cnkelte nredarbcidere.

Det patriarkalske samlirnd pi
Kastrup GlasvBrk var hcrmcd
v€d at gi ioplosning.
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Kamillevej 10
2770 Kastrup

Tlf. 32 46 05 45

www.bibliotek.taarnby.dk
Klik p6 Lokalhistorisk Samling

Vi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og
mange slrgtsforskerlinks.

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

KastrupgArdssamling€n

"4fl,tdtpa6ftnq*"
&

"Kastrup Glas"

Abent L rrsdag nl sondag
14.00- 17.00

Onsdag tillige
14.00-20.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillin ger

Abent Lordag og sondag
13.00- 16.00


