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2007 er udnevnt til lndustrikul-
turens iq hvor der vil blive sat fo-
kus pd de sidste 200 rir, hvor indu-
strialiseringen skabte store foran-
dringer i danskernes hverdag. In-
dustrikulturens 6r er et landsdnek-
kende netverks- og formidlings-
projekt for museer, kulturinstituti-
oner og andre interesserede orga-
nisationer.

Derfor vil vi som optakt til dette
ar fortElle om forskellige industri-
virksomheder gennem tiden og de-
res prueg pa udviklingen i kommu-
nen. Vi ser dog bort fra de fabrik-
ker der blev bygget i Sundbyeme,
selvom €n hel del blev anlagt,
mens disse byer horte under Tdm-
by sognekommune.

Vi vil opfordre vore lesere og
andrc intercsseredo ti1 at skive
om jeres arbejdsplads. Mdske har I
ogs6 fotografier, som I enten vil
aflevere eller l6ne os til affotoga-
fering.

Dem 0 h0rflrler
Kastrup V@rk og Kastrup Glas-

vark
Vi har ridligere i Glemmer du,

oktobet 2005 fortalt om Kastrup
Verk, der blev anlagt i 1749 ved
Kastrup. Der blev samtidig anlagt
en ha\.n. Denne havn havde ind-
flydelse p6, at Holmegfuds clas-
verk i 1847 valgte Kastrup som
stedet til opforelse af en filial af
glasvErket. Havnen var vigtig da
transport afrestoffer og varer den-
gang fortrinsvis foregik ad sove-
jen. Transport med hestevogn var
vanskelig og langsommelig.

I Glemmer du 2002 nr.4 og
2003 nr. I og 2 har vi skevet om
Kastrup Glasverk. Med anl@ggel-
sen af bide Kastrup Verk og Ka-
strup GlasvErk kom en befolk-
ningstilvekst til landsbyen, hvor
den oprindelige befolkning levede
af landbrug og gronsagsdyrkning
samt fiskeri.

| 1787 ca. 30 er efier at Kastrup
Verk var blevet bygget boede 59
personer pd Kashup Verk. Der
kan have veret flerc der havde til-
knytning eller arbejdede pd Ka-
strup Verk, men det giver kilder-
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nc ingen s\i lr  Di. l)e 59 personcr
udgjordc l-+"i,  l l  bctir lkninSen i
Kastnrp. Flerc l l l  dc ansatte \ar al '
i ]sk og svcnsk ai i i tanlning. sa ud-
o\ er at havc l i ict c ganskc andcf-
ledes arbcjdsplatls ibycn var dcl
ogsil  nve bcboclc t lcr talte et l icrn-
nled spr-og. S\cnsk \a1 lnan dog
rant t i l .  da naDgc kl: le pi girdc-
nc var slenskcrc. Flcrc aflanclshl
cns og sognots hLrsrncnd l ik dog
ogsi gl i tdc al dcn nye tabrik. da
rlc 1ik bcskrcl i igclsc pA vlr:rkcl
solll daglcicrc.

Trc irr elicr- rl glasvcrkct !ill
blc\et al] lrgl \ irr dcr en lblkoti l l -
l ing i  11150. l lel i) lkningstal lct i
Kastrup virf Pi i  dctte l idspunkt
60'1 hcral u(lgjofdo lamil icmc mcrl
t i lknytning t i l  l i l i lsvi! fkct 1,1%.

Bcegc virksomhctlcr opfone bo
ligcr t i l  dc ansl11c.

Kastrup Brlggcri.  dcr bler op-
rel lel pd Kast[\r \ /rurk i  1333. cr
t idl igcrc blcvct orrl i l l t  i  61€rDr(r
Itr 1997 nr. L

SAIITftII{EI
11351  b l cY  K  \ l r up  Sa l t \  & rk

oi)rcttcl at \ .  C. \ ' luardt og Pelcr
\\ ' isrnann inoglc lcjcclc pakhuse
pai Kastrup Vitfk. I  l1160 bLe\ srl t-
virrkel 1lyt lcl t i l  cn nyoplbrl l i r-
briksbygning pi i  hiolncl af Alnit-
gcr Stlanclvcj og Sultviclksvej.

Sah\ lrrkcl i l l l i rcrcde slensall  t i l
kokkeisalt.  Stc sul len kobic man i
l lcl tast. Dc st(r-o drlnpskibe lnit tc
l iggc pri rcdcn u(lcrr lbr Kastrup.
l in bro blcv aolr!!r u(l lbr saltvrr
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ket, og herlia blcv der sejlet i min-
dre bidc ud til fragtskibene for
her at hente st€nsalt€n.

I 1867 blev saltverket overtaget
af bl.a. Carl Rccrup, men v@rket
blev solgt allerede dret efter til C.
K. Hanscn. Dctte lirma fbrte salt-
verket vidcre ti l  1873, hvor det
igen blcv solgt, denne gang til A/S
Kobenhavns Saltverker, der af-
sluttede produktionen her i 1881.

Det er uvist, hvor mange dcr var
beskeff iget pA saltviErket.

0roningx 0g rvovl$yrepr0oul{li0n
I 1874 grundlagde Carl Albeni

to fabrikkcr i Kastrup "Albertis
Svovlsyrehbrik og Amager Ba-
ker- Cuano- Supcrfosfat- Fabrik".
Disse fabrikkers histo.ie or omtalt
1Glemmer du 1999 nr. 10.

Fabrikten var flere gange i sund-
hcdsmyndighcdemc sogelys, bl.a.
fordi arbejdsmiljoet var derliSt. I
1900 var sygefraveret pa fabrik-
ken over 30% hojcrc cnd landsgcn-
nemsnittet.

Pi vores hjcmmeside er der dcs-
udcn ct par adiklcr om svovlsyrc-
f abrikken (www.bibliotek.taanby.
dldlks/BBMasnusJensen.htm)

I 2001 intcrvicwede histodestu-
derende Mariannc Horsebsg Amc
Johanscn, dcr havdc arbcjdct pA
svovlsyrefabrikken og glasuldsfa-
brikken dcr var cn dcl afAkticscl-

skabet Dansk Svovlsyre- & Su-
perphosphat-Fabrik. Her folger ct
uddrag:

Ame Johansen blcv fbdt den 18.
januar 1914. Han voksede op i
Liflandsgade i Sundby.

I 1940 biev Arne Johansen gift
og sogte derfbr fast arbejde, og via
sin mor filf han arbejde pe Svovl-
syrefabrikken- Da han var til sam-
tale, lik han fortalt, at han skulle
giftes, men at de ikke havde en
lejlighed. Svovlsyref'abrikken eje-
de en ejendom med 6 lejligheder,
og her blev han tilbudt en aflcjlig-
hedeme. Det var et godt tilbud, da
det ogsa i 1940 var svert at fe en
lcjlighed. Det var cn 3 verelses
lejlighed med korridor og kokken.
Huslejen var 50 kr. pr. mined,
hvilkct svaredc til cn ugelon, men
det var billigere end andrc lejlig-
heder i byen. Arbcjdslonnen var
80-90 oreltime med cn 48 timerc
arbejdsuge.

Arbejdet pi Svovlsyrefabrikken
var mcgct hardt, bl.a. skulle ar-
bcjdsmondenc lyldc og sLebe 100
kg.'s sekke. Sekkene skulle stab-
les i 21 sekl<es hajde. Under kri-
gen blev saekkene dog lavct om til
50 kg.'s sakkc, sour sA skulle stab-
les i 33 sakkcs hojdc. Skibe kom
sejlende til Kastrup med ravarer,
som sA pa pramme blev bragt ind
til Syrcbrocn. Ravarcme blev an-
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Arbejdetbolisene pd Sytefabtikst ej 26,
Kashq, som blev op|ort i 1933.

bragt pe vogne, som ksfte ind til
selve fabrikken.

Arbejdsmandene kunne hvile
mellem antomsten af vogne, som
skulle lasses. Der var altid to ar-
bejdere, der arbejdede sammen! da
det ilike var muligt selv aflofte de
tunge s@kke op pA ryggen. Arbej-
det var vaderendo, bl.a. skulle ar-
bejdsmendene fulde og stable
sakkene, gore rent pa broen og
f.eks. ksre lokomotivet, som blev
kaldt "Muggebikken".

PA hods af det hardi. arbejde var
arbejdsmendene sjaeldent syge,
heller ikke Ame Johansen.

Fra lejligheden kunne han se ned
til havnen og selv konstatere, om
der var et skib med ravarer pa vej.
Hvis der var et skib pe vej ind,
modte harl % time tidligere og ar-
bejdede sd kun som lokomotivfb-
rer.

Alle arbejdeme havde ogenavne,
ofte kendte man ikke hinanden pi
andet end ogenavnene. Ame Jo-
hansen blev kaldt "putten", bade
fordi hans mor havde hjulpet ham
med at Ie arbejdet, d.v.s. han var
blevet "puttet ind pA" arbejdet af
sin mor, men det skyldtes ogsi
han korte lpkomotivet.

Selve arbejdet aendrede sig ikke
meget i den periode, han var ansat
pi Svovlsyrefabrikken (l 940-63).

I den sidste periode arbejdede
han med at lave svovlsyren. Der
var flerc tlper job, som ovnpasser
og som kontaktpasser. De var tre
mand om at lave selve sren og sd
var der en mand til destillering af
svovlslre. Man arbejdede i tre-
holdsskifte, og der var tumus m.h.t.
skiffet. Skiftet var
22-06 og06-14.

Svovlkis'en kom

leks. 14-22,

lia Spanien,
Norge m.fl. kis'en var meget tung.
Det var hArdt arbejde at transpor-
tere svovlkisen til ovnen.

Fabrikkens sgenavn "Mojhuset"
var accepteret ogsi blandt fabrik-
kens arbejdere. De var dog ikke
optaget al om fabrikken forurene-
de dem selv eller det omgivne mil-
Jo .

I den sidste del af sin erhvervs-
aktive karriere arbejdede Ame Jo-
hansen udelukkende pi dagholds-
skifte, og i den sidste tid kode han
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Fra Fleksbury og Sebbelovs veveri, hwr en del afpersonalet er ftrograferct i veyeti-
ets gdld, ca. 1904.

varer ud pa hele Sj@lland fra Glas-
uldsfabrikken samt fabrikkens
kontorvogn.

Ame Johansen var ansat pA
Svovlsgefabrikken iia 1940 til
sin pensionering i 1980. Da
Svovlsyrefabrikken lukkede i
1963 fik han ansrettelse pa Glas-
uldsfabrikken frern til 1980. clas-
uldsfabrikken lukkede i 1982.

v&rerieme
Pa de modstaende hjomer af

Saltve*svej blev der anlagt to
v@verier i slutningen af 1800-
tallet

Det @ldste var Carl Flensburgs
& Sebbelovs Linnedvcveri, der
blev anlagt pi Christianshavn i
1879. Da pladsen blev for trang
her, valgte man i 1881 at kube det
nedlagte Kastrup Saltv?erk.

For at kunne bruge den gamle
saltv@rksbygning til vaeveri mitte

Qlz**zz dz az. | - 
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dcr cn store ombygning og nyind-
retning til. Fabrikkens beliggen-
hcd ved @resund betsd, at uun
kunnc sejle mursten fra Niv6
Teglverk til Kastrup og siden ve-
vene og svrigt mat€riel Aa Chri-
stianshavn. Det sidstnevnte skete
i Carl Flensburgs pdvate damp-
skib "Joy" som den maskinkyndi-
ge fabrikant selv havde bygget.

Maskineme blev sejlet genncm
kanaleme og havnen langs Ama-
gers kyst til fabrikkens landings-
bro i Kastrup, der var forsynct
mcd kran og skinner. Makineme
blev liesset pe vogne og tukkct
med hestekaft ind til fabrik:ken.

Fabriksbygningen i Kastrup blev
bcnevnt Carstensminde, opkaldt
eftcr Carl Flensburgs son, der do-
dc i cn tidlig alder.

I Kastrup fortsatte man med at
vacvc flnere jacquardvevet dek-
ketoj og gardiner. DcI var ansat
omkring 70 mcdarbejdere, heraf
var flcre kvindelige svensklbdte
v@vcrc.

Fabrikken blev udvidet flere
gangc, og varesodimentet kom
ogse til at omfatte bl.a. mobclstof-
f-er i uld og bomuld, gardiner og
divantlepper. I 1890'eme var om-
sactningon nesten fordoblet. Man
mcrkcde dog ogsi til konkurrencc
lia bl.a billigc tyskc produkter.

Under 1. verdcnskrig kom vare-
manglen til at prege f'abrikkcns
produktion, hvor man b).a. lbrsog-
te sig med vevning afpapirgam. I
1920 eme var fabrikken som an-
dre tekstilvirksomheder i vanske-
ligheder bl-a. p.g.a- af konkurren-
ce fra udlandet. Forskellige ind-
greb fra " staten fsrte dog i
1930'eme til bedre forhold.
Under besettelsen kom fabrik-

kcn igen i vanskeligheder pA
grund af restriktioner bl.a. rettet
mod det, der var fabrikkens speci-
aler, det finere daekketsj. Efter
1945 fik fabrikken igen liemgang
og eksporterede bl.a. til USA. Der
var tilkr)'ttet flerc dcsigncre til fir-
mact bl.a. Lisbeth Have, Hannc
Scbbelov og Nanna Nissen, dcr i
19'72 vandt 3 guldmedaljer ved en
intemational tckstilmesse i Cali-
fomien.

Da fabrikken i Kastrup lukkede
kort tid efter i 1974 kobte Tamby
Kommune den gamle f'abrik og
rcv bygningeme ned. Her er nu
opfort boliger bl.a. for f'amilier,
der mefte fl)'tte fia deres hjem pi
grund af Oresundsforbindelsens
anleggelse.

Danrl{ pliiscF 0g ll0llelsl0l talr l(
Firmaet C. Olesen, sorn blcv stif-

tet i 1892 afcarl Olcscn, var i de
forstc er et manufaktur engros fir-
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ma inde i Kobenhavn. Her kunne
man kobe gultepper, mobelstof-
ler, gardiner, Iinoleum, voksdug
og kjolestoffer.

Grosserer C. Olesen og Fabri-
kant Holger Sebbclov fra linned-
v@venel Flensburg & Sebbelov
havde oparbcjdct et nert samar-
bejde, se da behovet for opforclse
af egen fabrik til frcmstilling af
plyds- og mobelstofl'er opstod,
faldt valget naturligt pe Kastrup.

Fabrikken blev i 1896 bygger pi
en dcl af Flensburg & Sebbelovs

ovcrflodigc areal nord for Salt-
varksvcj. De to vrevcrier le nu pa
hvcr sit hjome al Saltvirrksvej og
Amager Strandvej.

Grunden ejede Flcnsburgfabrik-
ken indti l 1903, hvor C. Olesens
firma kobtc den.

Dcn forste bygning med vevesa-
Ien bestod af tre afdclinger med
de karaktcristiske shedtag, som
man scr pi veverier. Ovenlysvin-
duemc vender mod nord, for at
hindre, at lor meget sollys kom-
mer ind og bleger stoffeme.
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Produktionen af plys- og mobel-
stoffer korn i gang i 1897. Vev-
ningen forcgik med handkraft pa
I I handvecve betjent af 4 veevere.
Materialcrne var bomuld, uld og
hor, der blcv anvendt til plydsms-
bclstofl:er og gulvt&ppcr.

Det gik slojt i de forste 2 6q pd
ct tidspunkt var der kun ansat 2
vilvere. MeD omkriog 1900 var
arbejdsstyrken pe II vavere.

I de foJgende ir gcnnemgik fa-
brikken en betydelig udvikling.
Dcr blev udvidct kraftigt i Arene
1904-1920, der blcv bygget to sto-
rc fabriksbygningcr, samt adskilli
go tilbygninger, tresl-urc og en
kontoft ygning pA hjomet.

I 1906 blev dcl indkrbl cn jac-
quardmaskinc. Herefter gik det si
stlerkt, at fabrikken udvidcdc gang
pi gang. Dcr blev indkobt maskin-
drevne vtcvc, men de hinddrevne
varvc var stadig i drift helt op til
lukningen. Te$ken vat at f'abrik-
ken skullc skabe cn hjemmepro-
duktion af mobclsbffer, lbrtrins-
vis gulvtieppetypcr, som man tid-
ligere kun kunne kobe i udlandet.

Fabrikationen blev eftcrhinden
sA omlattcnde, at man begyndte at
ckspodere til bl.a. England. Herfra
havde man j ovrigt kobt gameme.

Firmaet skaff-ede sig store og bc-
markelsesverdigc leveranccr som
L eks. til den mssiskc Kejseryacht,

Amerikabeden Oscar ll, Koben-
havns Ridhus, Christiansborg
Slot, Rigshospitalct og Bispcbjerg
Hospital.

1933 vaf et merkeir lbr fabrik-
ken, da man bogyndte at vavc
Kastrupt€ppeme, det var tepper
der kunne vendes og dermcd hav-
de lengcre'levetid. De lbrstc var
designet af arkitekten og glas-
kunstncren Jacob E. Bang.

I 1957 indfortc hbrikken Cotil-
varem&rket. Det var en kollektion
af tiepper, Dobelstoffcr, gardincr
og plaider tegrct og farvcbestemt
af en rekke kunstere.

Men i 1976 lukkede A7S C.
Olescns fabrikkcr afdelingen i
Kastrup. Noglc Ar foindcn var fa-
brikken blevet ovcrtaget af et an-
det firma, og produktionen blev
efterhanden flyttct fra Kast.up.

I de ca. 75 Ar fabrikken havdc
gang i vevenc pi Saltvaerksvej har
mangc kastruppere, m?end som
kvinder, haft deres arbejdsliv her,
Kort tid efter fabrik:kens lukning
kobte Tamby Kommunc grund og
bygnlnger.

I dag har andrc virksomhcder
indtaget bygningeme, for ik*e at
fbrglemme udstillingsstedct "Plys-
sen". Men de gamle smukkc vtt-
vesalc star stadig tonrme...

/z*"t ot lz w. | - 
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l$De mrnr llargarinelall l{
I 1887 blev der indrettet en mar-

garinel'abrik i svovlsyrefabrikkens
tidli gere fedtraffrnaderi.

Margarine var pa dette tidspunkt
et meget nyt produkt i Danmark.
Det var blevet udviklet af en
franskmand Mdge-Mouri6s der af
selveste k€jser Napoleon den III
havde fiet den opgave at fremstil-
le et n),t fedtprodukt til erstatning
lbr det dyre smor. Det nye produkt
skulle vaere billigt, sd det kunne
sarlges til den fattige arbejderbe-
folkning - desuden skulle det vere
holdbart for ogse at kunne anven-
des i heren og fliden.

I 1869 prlesenterede Mdge-
Mouries et produkt, der overve-
jende bestod af oksefedt, blandet
med lidt melk og vand. Prcduktet
fik senere navnet margadne efler
det gfteske ord "margaron" = per-
le, der henforer til det perleagtige,
udseende, det halvflydende okse-
fedt havde ved stuetemperatur.

De fgrste produkter var ingen
storre succes men andre lande tog
ideen op og videreudviklede mar-
garinen. Den forste margarinefa-
brik herhjemme blev etabloret i
1883 af en kobmand fra Arhus,
Otto Monsted. Fabrikkens forste
ir var ikke succesdge, men effer
langvarige og kostbare eksperi-
menter lykkcdes det at videreud-

vikle margarinen, og allerede om-
kring Ar 1900 var prcduktionen ti-
doblet.

Fabrikken i Kastrup var ejet af
en grosserer Colding og hed
"lshoj" i de forste 6r, indtil den i
1896 blev til A/S Kobenhavns
Margarinefabrik. Fabrikken be-
skaeftigede f6 arbejdere og lige si
mange bodkere. Der blev produce-
ret 1.000 tons margarine om irct.

Fabrikken lukkede engang i
slutningen af 1920'erne og byg-
ningeme blev i stedet anvendt til
en Kernisk Fabrik.

alslulning
Befolkningstallet i Kastrup var i

1845: 494 og i 1901: 2056, t i l
samrnenligning kan nlevnes at i
Tdmby landsby var tallet i 1845:
587 og i 1901 nojagtjg det samme
5U7.

N6r man sammenligner disse tal
har Kashup med al tydelighed ud-
viklet sig i takt med industdens
vekst i omrAdet. Det er svlet at
lurdere erhvervsfordelingen om'
kring 1900, men i folketallingen i
1901 har ca. 200 opgivet at v€re
arbejdere og 64 var faguddannede
ansatte pa glasverket. Dertil kom-
mer at man dengang ldrst og liem-
mest boede i den by, hvor man ar-
bejdede, da infi'asnulduen ikke var
til pendling over stdae shEkninger.

Qlawez da e'2. | - 
/4'444, 2006



Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk
interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 Kastrup

TrL 32 46 05 45

wrvw.bibliotek taarnbyldk
Klik pi Lokalhistorisk Samling

Vi har publikumsmaskine med adgang til internettet og mange
slestsforskerlinks.

lh ' i"octir ler.

Mandag 15.00 - 19.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Kastrupgirdssamlingen

"gqtdtp&gEnry*"
&

"Kastrup Glas"
ADent rrrsoag nl sonoag

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


