
'\rii ' ) ...'

llcere
Nf.2 .Februar2007

Ternby Kommunebiblioteker - Lokalhistorisk Samling



Forsideillustation:
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i t934.
Her demonstrerer Kaj Olsen glastrompeten for beundrende bam i 1958.
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I lcere
Indledning

Laerlingcuddannclsen gar tilbagc
til middelalderen. De enkoltc lav
havdc love med bcstemmelscr fbr
lorctidcns varighcd, lon, antallct
af lierlinge og udstcdclse af sven-
dcbrcv. Dengang skulle larlingcnc
cndvidere dokumentcrc, at de var
f'odt indenfor &gtcskab.

L.rrctiden variercdc mcllcm 3-7
Ar, nen i midleD af lliOo-tallet var
dcn normalt 4-5 Ar.

!-or landbrugct blcv der i 1820
oprettet en slcrlig I:rrlingeinstituti-
on, der anbragtc sonner af bonder
pA en treirig lecrctid hos fremtra-
dcndc landbrugero. Desuden kun-
no man fa cn landvesensuddan-
nclsc pi godser og slorrc girdc.

Cennem tidcn cr der sket fbran-
dringer pd omridot. I 1889 kom I
cks. Lov om la:rlingefbrholdene,
dcr bl.a. lbr lorstc gang nrEvnte
kvindelige Jcrlingc og havde 1br-
bchold overlbr skadcligt arbcjdc
m.m.

Datidcns llcrlinge blev som rc-
gcl dygtige til dcrcs firg men de
kulne sjeeldcnt losc og skrivc
sarrlig godt. Dcrlor blev der fra
rnidtcn af l t300tallet oprettet tck-

niskc skoler, i Timby Kommune
do8 forst i"192[i.

Koi Olsen forlcller om
sln lceretld pd
Koslrup Glosvcark

Det tarede ikke lcenge,./br vi
hyftedre ge ./Ahdt ucl af, at wrcs
loll rar tennelig lille, og vi mente,
at e sttejke mdtte organisercs,
h|is vi ikke fik nogct nere end de
l2 kr., vi havde onr ugen.

Yi indkoldte santlige hytteclren-
ge lil et mode i nidclegspausen, og
hlev her hurtigt enige om at lbr-
lange 1 kr. mere i ugentlig allott-
ning, altsd i alt l3 kr. - og i motl-
satfald fille vistrejke. Vi skulle si
have et Ltdwlg pd tre medlentmer
lil at lorel@gge rore krat .for
driftsbestyrercn. Men |algel lil
dclle udvalg gik it lidlertid knap sd
l1ut1igt. Der tur ingerr, der rigtig
hdvde tid til at pdtage sig hvervet,
eller der var andrc ting i |ejen
her./br. Seb nciue jeg vrere klar til
dt l dlage nig opgaven, da jcg
hatde rdbt hojesl, - og desuden
var den virkeligc ophavsmand til
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lbrslaget. Nd, langt ont lengt'fik
vi c.lier mege di.skrssion - ralgt
cle o\r'ige to medlemmer,.vik<let
at drLlgd rar kldr til at foreleg-
ge fi krar.far drilisbesl.yrcren,
og shlle jeg love at /orc ordet!

.Jcg rar nu illrc sd stolt, som .i.tg
gdr d(t udseende a/; id.! drilisbe-
strreretl, som ti skr[le lale med,
vlf en nrget stfcnP oll ho|etl
tlttot.l, og derLtden kenthe han
nti.q i /orveitn fra noget ned Lxbler
ihans ha|e. I::ndelig kan ltertil, al
.jeg - l jeg blcr hyttcdrcng har
de modt hant en clttg, htorjeg hat-
dc etr cigatet i mundcn, red den
kjlighed gat hun mig cn areta\e,
sA cigorcttcn rcg Ltd a.f mundan pii

nig. Sli sblt orer opgar?n rar.jeg

T illen gik fdntdstisk hLu tigt i hlt
lcn den dog, det blev alt -for snurt

T,ttllk:n, oB ttu stonlecla clrengent:
sig for al sc, ndr ri - uclvn[gte - gik
ittcl pit kc,ntoreL. .Ieg wr santlelig
ikke glad ./br sitltationetL og j..g
Ic.nkte: Gid /anden harde de kro
(. - lli ta[te /irst lidt on, h\ud

der skttlle siges, ndr vi l@m itid,
nen inde jeg.lili banliet pi doren,
trdhrod den ene a/ninc to konmc-
rdter: "Jeg skalpA bkttmmel", og

"^i var han plud.relig t,tck. .leg

"^lv'ndte nig u httnke pd doren, in-
len den anden ogsi tillt: -forsvin
dc, oll |i trddte ind.



Driftsbest|,reren stocl lige inrlen-

Jbr daren, - med meget alvorligt
ansigL - og han spurgte barsk:
Hvad til I? Jeg havde den storste
lyst lil at forsvincle, men jeg
strammede mig op og segde: I/i

lle sporge, om der var mulighed
.for at .fu lidt mere i lon? - Alt del
dl1det, jeg hovde tcEtlkt mig .tt sige,
hatde jeg fuldstcendig glemt. Iti
stod begge lige indenfor cloren,
kldr til at stikke al, nlens ri \)e te-
de pd svaret, som jo kurl kunne
bliye et "nej ". Dri.fisbeslyrcrct1
kiggede lidt pd mig, sd smilede
han, (htilket.jeg aldrig havde ;/b
restillet mig, at hdn kunne), og sd
spurgte han. "Jhor meget harde I
tenkt Jer?" "En krone nere om
ugen", svarcde jeg.- "SA sigel Ni
del", replicerecle han. Jeg./ik sdgt
"lak', og sd slq,ndte vi os Ltd dd

Da r[ ktm udenfor, blev vi enige
on at tr@kke tiden lidt ud, lbr vi
Jortake de andre ctm, hvad vi jllc
ud a.f det. Der rar ingen grund til
de skulle Jbrstir, dt det kuwle gd sA
let- Vi gilc sd en tur i hdrlnen, nlens
yi aJialte hydd ti skulle Jbrtcelle

Oppe i stranden mellem gldsvtr-
kel og Strandvejen rar alle hytte-
drengene .fbrsamlede Jbr at venle
pA lesuhatet. fi kom ganslre roligt
spadserende, og ti sd temmelig al-

vorlige wl. Dlengene belrugtede
os kt hAnligt, og .flere ef dem
kundgjorde, at de godt vidste yi ik-
lce havde kuunel klare clen, - og de
sltulle altsd ikke N.ere med til 4t
strcjke nu.

l/i Jortalte dem sd, hNor sNerl
det havde veret at forhandle, og
al dltJisbellyreren havde givet os
et kldll "nej". - Men sd havde vi
Jorta| han nogle sandheder, - og
langt om lznge rar han gdet med
til at giye os I krone mere om
ugen. Nu.filc piben en helt dnden
lyd- Der blev rdbt hurra fbr as, -
og brystede os!

Det yar min Jbrste lanJbrhand-
ling.

EJier clenne rel owrstdede og
okonomiske set gode .forhdtldling
rarecle clet ikke lenge, .lbr hltle-
dreugene kom og spLcgte mig om
ti ilcJce skLtlle prove en gang til. Jo,
sdg.le jeg, clet ka11 vi cld godt, men
sd skal der telges andre til atJbre
Jo rhand l[ngerne denne gang !

Og sA bbr del ikke talt mere om

Ln mdneds ticl hereJier kom jeg i
lere hos mi1 .[ar, og sci var jeg
ude over det, at rleltage i fbrhand-
linger om mere i lon .far hytle-

Del at std i lcere lrcs sin egen far,
er bdde godt og ddrligt. Min Jhr
var en god og retfeldig ndnd,



som jeg altid har set op ti.l og be-
nyttede som ./brbillede. Hvis jeg
stod orer Jbl et ranskeligt sporgs-
mdL eller sfulle tage en beslut-
ning i en eller anden anledning,
t@nktejeg altld: HNad villeJbr ha-
ve gjort i dette tilf@lde? - ogjeg er
orerbevist om, at det her hjulpet
mig menge gange hel i l[\,e|.

Men en anden ting er den om-
stendighed at std i lere hos sin

Jar, det kan godt virke ha:mmende
pd en dreng i forholdet til kamme-
raterne. Man er pd Jbrhdnd ude-
lukket fra meget af det, cler skatl

foregd i den alder, som drenge-
streger og lign. og det kan igen gd
ud oNer kammeratskabeL

I cle sidsk Ar a.f krigen I9l4-18
var Danmark hdrdt plaget af "den
spanske syge" og vi pd glasverket
var hdrdt ramt. Skont vi hver mor
gen - pd glasverkets foranlecl-
ning - gurglede hals, utldgik man-
ge alligewl ikke at bliNe smittet, -

og enkelte med doden som ucl
ga g.

Som jeg for har forklaret, bestod
en "stol" af 2 glasmagere, I ler-
ling plus mcdhjaelpere. Svenden
pa vores stol ramtes af denne lbr-
bandede sygdom og dode IE dage
efter. Jeg var ikke meget verd, da
jeg fik dette at vrde. Vi havde
blest i de samme "piber" han og
jeg, sd jeg spekulelede meget i de

.forste dage hereJier, am jeg nu var
blevet smittet. Det var heldigvis
ikke tilfre ldet, j eg fi k fu rst sygdom-
men et drc tid erter, og tilmed i en
meget mild grud.

EJter jeg var kommet i lere, var
det som o/n, at de illleresser, jeg
ellers havde haft,.faldt wek, - og
nyekomt i l . .

Tdrnby Teknlske skole
Timby Tekniske skole blev op-

rettet den 18. oktober 1928 pa ini-
tiativ af den senere fb$tander C.
Pedersen. Undervisningen be-
gyndte under beskedne forhold i ct
lokale pi Korsvejens skole, der
dengang var mellem- og realskole.
I 1936 fik Teknisk Skole egne lo-
kaler pi TSrnbl.vej 5 og samtidig
blev Det Tekniskc Selskab for
Tdmby Kommune stiftet. Dette
selskab gav skolen et okonomisk
sikkerhedsnet, som den ikke tidli-
gere havde haft. Formand for sel-
skabet blev sogneridsformand
N. P. Niclsen, som lige fra starten
havde vist skolen stor interesse.

Selskabets fonnal var at yde rno-
ralsk og okonolnisk stotte til ar-
bejdet for at bibringe unge hand-
verkere, gartnere, handelslerlinge
og andre den teoretiske undervis-
ning som er et nodvendigt supple-
ment til den praktiske uddannclse.



Lercme var uddannede havearki-
tekter, skolelererc malemeshe,
installatsrer, maskinmestre, inge-
nisr og kunstmalere m.m.

I 1970 flyttede skolen til nogle
lejede lokaler i lufthavnen, alle
elever var da ogse pe dette tids-
punkt ansat i et luftfartsselskab og
undertitlen pa skolen var flytek-
nisk l.erlingeskole.

I lokalarkivet har vi kun nogle
undervisningsplarer fia 1970/7 1,
Her blev der undervist over 4 se-
mestre i dansk og medborgerskab,
teknisk engelsk, materiall€ere,
v@rkstedsteknik, tegningslsesning,
regning og matematik, flsik, aero-
d)'narnik og aercplanlerc, motor-
l@re, elektroteknik og systemer,
instrumentlerc, love og anordnin-
ger, v@rkstedsokonomi samt jour-
nalfsring.

Kuno Modsen f. | 1928
forlcaller om slne torsfe
ol|celdsplodser,
lcerellden og skol€gong
p6 Teknlsk skole:

Da jeg gik ud af skoleh i 1042
var jeg 13 % dr gammel. Jeg be-
glndte at arbejde hos bager
Srendsen i Sovang Alle. Jeg skulle
vere bydreng og bagerika . Der
rar jeg ca. % dr, sd kobte bager-

H, Poulsen
l(AsfBEP,arrAniNBt

rr&.{oT- & IfLITIE! otiBEtNtNG
sovlntr Allc l0 - xii r3s

Indr€verhgF!: g.LntoFrt, n&por,
Box 2 - 'nr. 3636 I-3r{rt '

Bageriet ,,Sovang"
3os4r A[a 7 llr. t{slup 730

g)indr Pkdns

Brotlel bdngc! or€rall

Annon erfra Wesths tetefonbogfot Ku-
no Madsens to forste afiejdsgiwte.

mester Plasing bageiet. Jeg ville
holde op men Plasing bad nig bli-
ve 14 dage, jeg skulle forttzlle
ham hvor kunderne boede, da han
ikke var kendt i Kastrup. Jeg holdt
sd op efter de 14 dage.

Jeg kom s'i til at arbejde for
fragtmand Helge Poulsen. Det var
et slid uden lige. Son 14 dig bar
jeg 100 kg sekke med mel eller
sukker ind til bager og kobmand.
Der tarjeg ca. % dr.

I/i er nu i dr 1943- Jeg Jik nu et
godt sommerjob som piccolo hos
DDL i lufthavnen. Jeg skulle kore
trapper e til Jlyrerne sd Jblk kun-
ne komme op og ned. Der kom ik-
ke ret mange !y, det var jo u der
krigen. Del var mest lyske fy, men
ogsa et par da ske: den stote 4
motols Cofidot Jutlandia og en 3
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motors Fokker, som .floj til lil
Bornholn.

Det rar en skan tid, jeg hatde en
/in unform og slcrihue.

Effer sommeren stod Kuno uden
job igen men fik tilbudt et nyt hos
fragtmand Helge Poulsen i Ka-
stmp. Hans medhjaelper, Tage
Madsen, var flygtet til Svcrigc, si
han havde brug for Kuno. Lonncn
var god 50 kr. om ugen. Kuno for-
taller videre:

Metr det |dr slid og slceb. En
dag blet jeg sendt til lufthawren
efter nogle brintfasker, nagle sto-
re stdlflaslcer der vejede ca. 70 kg
pr. stk. Vi harde en 3 hjulet cykel
som jeg skulle lcore faskerne pd,
Men der yar E-10 stk. sd clklen
var ved at.fitlde sammen. Jeg ku11-
ne ikke tra.de clklen, jeg kuwle
lotap nok slcubbe den. Da jeg kont
hjen stod Helge og wlllede og
spurgte hvor Jandenjeg blev a/, i
skulle af sted til fragtmdndshallen.
Jeg blev si gal pd hant og sagde
at ha sehj kwme kore hans lort
./br u gik jeg hjem, jeg skulle ha-
re Jrokost.... - Jeg log mig god tid
og efter en lang Jiokost gik jeg
derover. Hdn undskyldte, men jeg
sagde han aldrig skulle byde mig

Jeg husker at der vecl juletid var
meget at kare med, alle.fik pakker

Jra Jylland og Fyn, de skulle ud

sam e dag, da del gefi1e tiat @fi-
der og flcesk- En af de dage jeg
kom hjem kl. 23 faldt jeg i savn
o\jer maden. NaPsle ddg tdlle mtn

.fitr med Helge og sagde det rar en
Jbr lang arbejdsdag Jbr en dreng
pd 14 dr. I/i korte en del .for
Noaclc ,4lcJcumulator nede pd Ka
strup l{arn, sd en clag spurgte ieg
formanden otu ha ku ne bruge
mig som arbejdsdreng.

Og her lorlsatte Kuno Madsen
sit arbejdsliv en tid.

Jeg blev ansat hos Noack, men
t1u rdr lan en ikke 50 kt. tuen 35
kr., pd akkord. ,Jeg var meget glad

for at komme til arbejde fra 7-16,
sd rar der tid eller flla,ften til at
bacle pd badeanstahen

En dag min far havde vtzret til
btmdovelse kom han hjem og.for-
talte at Niels Fogelstlom harde
spurgt om jeg hdvde lyst til at
komme i lcere som maskifiarbejder
hos ham. I)et var svert./bl niglbr
pd Nodck holdt jeg meget af at
vere, de var sir flinke alle sam-
men. Lige efter jul 1941 var min

far og jeg ovre for at tale med Ni-
els Fogelstram om hvorndr jeg
sk lle begynde. Vt blet sd enige
om jeg skulle komme den 9.1.
I915.

.leg skulle mode hrer morgen kl.
6. Det fbrste jeg skulle lare rar al
tende op i kakkelowten, der stod i
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Fogelstrons smedje l/ed Stotioncn 28.
Pd hilledet sesiayenstre: Smadenester Peter Fogelshbn, tonnes Tonncsen,
Jens Fosekrcn (son alPeter f'oselstnm), yilheln Nielsen, H. Sorensen.

l)@rkstedet. Selve vE Lttedet ral
langt og snalt, Jbr e den var en
lrappe op til L sal til et lille ve-
relse. Der var en jllebcenk med 2
skruestikke og e lille drejebenk
og en lille brznkboremaskike. Der-
oppe pd I sal sh lejeg vere sam-
men fied meslers ssn Drik Fo-
gelstrom. Vi./ilede og borede og
skar gei cl. Vi.fremstillede have-
vandere, sdmaskiner, gqdnings-
spredere og hjulhakker al sammen

lil at betjene med hdr'tden. Det he'
le blev sendt op til A. Hanse s
Frohandel og blev solgt derfra.

.Ieg havde kun v@ret i kzre i 6
mdnedet sd ./ik jeg blindtarnsbe-
t@ndelse og blev opereret. Men
del var ret slemt, sdjeg ld pd hos-
pilalet i 2 mdneder og gik hjemne
I miined.

Min lon var gdet mege[ ned da
jeg kom i l.ete fra 35 kr. til 6 kr.
olfi ugen men mens jeg ld pd ho-
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Kastrup Luftha|n. En Fok*et 12 er landetforun adnihistrationsbygninAen.

spitalet kom mester ind og sd til
nig. Sd fik jeg lonforhojelse til l0
kr. om ugen.

Mehs jeg gik hjemme skulle jeg
begynde pd Teknisk Skole. Skolen
ld ved Korsvejen og matl skulle gd
eller lobe delop det |ar jo lige ef-
ter btgen, sd cykler hawle vi ikke.
Men da del blev vinter og sneyejr
og sneen ikke blev fiernet sd ldnte
yi, Stend Madsen og jeg, min
hols cykel. Jeg havde en kclk og
den bandt vi efter cyklen. Vi skifte-
des til at tr.ede cyklen og sidde pd
kelken. Det gik st@rkt.

Vi gik pd skolen 3t/t - 4 ,ir Jire
gange om ugen fra kl. 17.30 til 20.
Det var en hdrd tid, pd arbejde fra
7-16, hjem og vaskes, kl.edes om,
spise og sA a,f sted.

Vi flehstillede som ncevnt lcthd-
brugsmaskiner, selv om de var
smd. Sd lawde vi forskellige repa-
ralioner rundt omkring. Jeg kon
huske jeg blev sendt op til Bern-
hard Larsen (gArden wd Digel
28) for at reparere hans rulle.
Den stod oppe pd loliet, der var
gdet en tand af et af tandhjulene,
Jeg./ik sot et par stifter i og sd
kunne defd rullet deres toj igen...

L@retiden var ved at y@re oyre,
sd der skulle laves et svendestyk-
ke. Jeg skulle lave en lille opmer-
kerdonloaft, samt smede et pal
mejsler pd drcjeb@nke. Det gik
rigtig fnt, jeg fk "s@rdeles vel
udforl". Jeg var nu maskinarbej-
der i n@sten I dr, lonnen var 3,85
kr., i timen. Men sd skulle jeg ind
og \tLere soldat..
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Aksel Thyge Johonsen
hor, som Kuno Modsen,
hoft en korrlere som
plccolo I luffhoven

Jeg havde hin bamdoln pd
slrandNejen ner lufthavnen og jeg
lilbragte meget /irtid samme stetl,
sd da jeg i fordret 1935 skulle ha-
ve mitJbrstejob, blevjeg piccolo i
D.D.L. - Det danske Lt(ifartssel-
skab. Arbejdet bestod i at hente og
bringe passagerlister n.n. fra Jly-
ene, hente lelegrcmmer, hj.plpe
med bagage og gd til hdnde hos

Yi rar 3 unge mccnd i unifbrm:
Morkebld benklccder og troje med
marinehue. Personalet i D-D.L.
var vel dengang pd 26-30 perso-
ner, som vi lavede kaf/b og the til i
pauserne. Afitallet af .fly var vel
meget begfce set, men der raf
svenske A.B.A., tyske Ltrfthansa,
KLMJi.a IIolland, Sabena fra Bel-
gien og Air France. Vi havde bl.a.
vandfly fra Oslo \1ia Kastrup til
Travemiinde.

I/intertrafikken var mindre og
personalet nhdrc, sd jeg fk ar-
bejde pd Kastrup Clasvcerk tilJbr-
dret 1936.

Jeg Jik ltzreplads som glassliber.
Der var sta et en ny virksomhed
pd Saltv@rl{svej i de gamle byg-
ninger hyor senere Bates Srekkefa-

brik boede. Kobenhavns GlasJa-
brik, som Jirmdet hed, var lyuet
lil Kastrup fra Klovermarken og
der bley satset pd Glasvterk, met
virksomheden ndede aldrig sd
langt. Glassliberiet beskeftigede
13 svenske og en dansk glassliber.
Jeg havde en god alsidig leretid,

men da detkneb med rlivarer fra
Tyskland og Bohmen var der stop
i prodltkionen og jeg blev beskeJ:
tigel med rengoring, lagerarbejde
og bykalsel til kunderne, isen-
kucmmere og glashandlere med
regninger i hele Ksbenhavnsom-
rddet.

Kort efter min dstdede leretid
varjeg marinesoldat i 1911-42 og
tlerelter var jeg pd Llohnegdrds
Glasvcerk 1943-46 og derefter pd
Kastrup Glaswerk og igen Ilolne-
gdrd Glaswe* og derelter pd
slorre og mindre rirksomheder in-
denlbr branchen, men blev tr@t af
den meget skiften pd arbejdsplad-
ser ogJik comeback i SAS-Cargo i
1968, hvotjeg sl tede i 1988.
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk
interesse, sA henvend dig til:

Lokalhistorisk Sarnling
Kamillevej l0
2770 Kastrup

Tlf.32 46 05 45

www.bibliotek.taarnbf dk
Klik pi Lokalhistorisk Samling

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

Kastrupgirdsamlingen

"gflt&p&gEnrycc"
&

"Kastrup Glas"
Abent Tirsdag til sondag

14.00-17.00
Onsdag tillige
14.00-20.00

Plyssen
Amager Sha:rdvej 350:

Permanente og
skiftende udstillinger

Abent Lordag og sondag
13.00- 16.00


