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lfogforening
Indledning
Dannelsen af fagibreninger i
DaDmark log sin begyndelse i
slutningen af 180O-tallet og skyl-
des industriens fremv:ekst, og den
store skare der sdgte vrtk lia land-
omrademe og ind til de staffe by-
er. Udviklingcn skabte en arbej-
derklasse hvorafhovedparten i be-
gyndelsen var hindverksvende
der pga. afomlegningen afhind-
vlerksproduktionen til industripro-
duktion havde taet arbejde der.
Lavstvangcn var blevet ophaevel i
I 857 og hdndvacrkcrsvendene
havde derlbr ingen organisation at
stotte sig til. Det var isrr denne
gruppc arbcjdcre, der kom til al
dannc grundlaget for fagforenin-
gemes genncmbrud i Darunark.
Der var ganske vist opstact noglc
liberale arbejderlirreninger, som
var klart antisocialistiskc, men de
lik ingen gennemslagskraft .
En strejke pi B&W i 1871 med-
lbde strejker andre steder i landct.
Dcnnc bolge af slrejker blev kaldt
for "omgangsskuen". I lbrlengel-
se heraf blev den Intemationale
Arbejderforening forloberen lbr
Socialdemok-ratiet stiftet i oktobcr

1871. Foreningen skulle virke bi-
dc fagligt og politisk. Det gav ki-
mon til at der i lobet af 1873 og
1874 blev,stiftet el stoft antal l'ag-
foreninger.

Danmarks
Glasmagerforening
Glasmagcmc i Kastrup var de for-
ste til at organiserc sig i kommu-
nen.
Glasmagcr Kaj Olsen tbrlaeller:

I tidsrummet 1880-82 Jorekom det
imidlertid glasmagente, at den al
.fdbltkanterne sd stcerkt antalte
nedgang na:ppe tar sd stor som
den dbenbart sk;ulle have udseen-
de aJ.
Beholdningen pit lagerne var
svunclet be,deligt ind, og dette i

forbindelse merl den store redukti-
on i lon en gav stodet til, at en del
dfalhejderne mente, at der skulle
stilles krar om atJbroge lannen
med 25 ore pr. J00 stk., og atfor
tlringen skullefremfores med trus
sel om strcjke. (18B2).
Ideen bevegelsett - hatide sil ud-
sprtng i llelsingor, og man salte
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Glasslibere pd Kasttup Glasverk
Bagestfra|e stre: Albert Johansen, Edva Petersen, Rasnus Bruue\ Wibrandt Jo-

Forrest: ?, Enil berh, ?, Ottosen, ?, Albert Vetzel tfih. Grcen.
Foto:Ca. 1908-1912.

sig derfra i forbindelse med Ka-
stlups og Hellerups arbejdere,
som virkelig syntes at fise den rct-
te fofitdelse for situationen.
Imidlertid ville Kastrups arbejde-
re ikke gA med til egentlig ar-
bej dsnedlceggelse, og dette bevir-
kede, at man fidtte nedstemme si-
ne kral - til trods fol den farste
begej string.
Dette rar ganske karalaeristisk for
den tids opfattelse af atbejdercitu-
otionen, ndr Kastturyemes srat'
pd den skete henvehdelse lod: Yi
er enige i, at lonnen skal forbed-
res, men l..an pd ingen mdde vere

med til arbejdshedl@ggelse for at
opnd oget sAdaht!

De forste skridt mod forening
Ved forhandling med glasverkets
ditektor Duus opndede man en
ydelse pii 15 ore mete pr. 100 stk..
En stor del afatbejdeme syhtes
dog nu alligevel at kravet om cle
25 ore burde opretholdes, hrilket
man sikkert ogsd havde kunnet,
sdfremt den rette e ighed ha|de
veret til stede. Det ral egentlig
kun i Hellerup, man lwnne nd en
sddan enighed. I Helsingor var
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saftmenholdet - som i Kastrup -
sd som sA, - k n en del derfra kun-
ne slufte sig tilforslaget om en
egent I i g ar bej ds ne d le gge ls e. Den-
ne trekken i langdrag havde til
folge, at direhor Duus ik*e lenge-
re me te at kunne std ved sit forst
altir e tilbud om de 15 ores for-
hojelse, sd han bod nu 10 ore!
Han havde tel - klogt nok - vejret
den uenighed, der var i l@kker e,
og den e situation, mente han,
burde udnyftes !
I Hellerup standsede alle arbej-
dene - med undtagelse af et par
mand, som meldte sig tilforsat tje-
neste. Men dalAbrikken yar base-
ret pd en noget stdrre arbejder-
styrke, var mesteren sd hensyns-
fuld at sende disse hjent igen.
Arbej dsstaadsnikgen i Hellerup
varede kun noglefd timer i mod-
s@tning til Helsingor, hyor |arig-
heden var 8 dage. Ahionen sluue-
de i ovrigt med J0 ores forhajelse
pr. 100 stk.
Skont geNtbsten i klingende motlt
ikke var stor, blev der dog hostet
fbrdel pd anden mdde ved denne
bevtegelse, idet arbejderne nu me-
re og mere Jik ajnene op Jbr nod-
vendigheden afat organisere sig,
og en delforberedende moder af-
holdtes i den anledning i begn-
delsen af 1883.

Danmarks
Glasmagerforening bliver til
Endeligden 10. naj 1883 oyandt
det, man med Lengsel og ivlige di-
skussioner havde ventet pd, - nem-
lig danke ls en af o rganis a t i onen
Danma r la Glasma gerforening.
Glasmagerne fta Kastrup, Helle-
rup og Frederil8berg Glasvcerker
var blevet enige om at indkalde til
et stlfiende made, der bler alholdt
hos restawalor Fleckenstein pd
Christiansharn.
Her fandt man frem til at danne
" Dan mar l.s G I as mage rfo re ning ",
ogJbreningen msnstrede med det
samme 52 medlemmer-
Kaslrup blev betragtet som hoved-
s@de, og Hellerup og Fredeiks-
berg blev flialer. Senere tiltrddte
tillige Helsingor.
So m Jb r eninge ns fors te fo rmand
ralgles Andreas Hagen. S. Sand-
berg blev kasserer og Bernhard
Jensen blev sekreteer.
Formand Andreas Hdge kastede
sig - sammen med den gvrige be-
stlrelse - straks med liv og sjal ud
i arbejdet med atfrembringe sd
gode vilkdr og resultater som n1u-
I i g t Jb r med le m me rne s t ri's e I -
Men hans formandstid blev des-
verre ikke sd lang. Han arbejdede
ntder og med store vanskeltghe-
der, som mere og mere tdrnede sig
op li>r ham. Mdske var det ogsd
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mangel pd den retteforstdelse al
organisationens be\,dning og ar-
bejdsmulighedet, der gjorde ar-
bejdet sd svert for ham. I 1885
blev han - i forbindelse med et
bruta| anslag mod organisatio-
nen - smidt udfra sit arbejde, -
dette gjaldt ogsd den ovrige besty-
relse.
(Jeg har ikke kendt Andreas Ha-
gen pefsonligt, menjeg har disse
oplysningerfla mi litl - glasma-
ger Petef Olsen -, der var nert
knyuel lil Hagen, idet de begge
kom fra - og stod i lere sammen -
Ilolmegdrd Glasverk).

Inspiration fra udlandet
Love til brug for organisationen
havde man spekuleret en del pd,
og man kom hurtigerc igennem
delle end rel1tet. Del gik sddan til:
En tysk glasmager ankom til Ka-
strup /br at soge arbejde. Den e
mahd kom fra England, hvor han
havde arbejdet i et par dr, og
han - Eschenbach hed han - havde
den enge lske Glasarbejder
Unio 's love med sig. EJier at
man havde vedtaget et indskud p,i
10,00 kr., der kunne betales afte
gange, lagde man de e gelske love
til gnnd - og vedtog dem.
Eschenbach gjorde sig Jbr rcsten
megetJbrtjent ved sin store agita-

tion Jbr .foreningens oprellelse.
Allerede i ejierdret 1883 skulle

foreningens flial pd Frederikt-
betg igennem ildddben, idet fabi-
Aznterne Holfmejer og Jensen
ville pdlcegge arbejderne 3-
holdsdrift, - altsd indforclse af
natarbej de. Ar bejdeme henholdte
sig lil de beEdende mdnedskon-
trakter om 2-holdsarbejde og
h@gtede at indgd pd denforlangte

forandring. Da fabrikanterne un-
der fo r hand lIn gen fas t ho I dt de re s
krav, besluttede glasmagerne at
stahdse arbejdet.
Under strejken, som varede 5-6
ugen anlagdes sagsmdl mod fa-
brikanterne, fordi disse negtede
at udbetale den ugen forud for
s t rej kens begyndelse, fortjente lon.
Der var ingen tuivl om, at deh e
sag kunne vindes, - og olligevel
blev resultatet eI ganske andet end
ventet. Orga isationen kbrte Jbst
bl.a. pga. en del ukollegialite[. Fd-
bril,,onterne kunne nemlig frem-
l@gge et dokumen1 hvori en del a/
arbejderne med navne underskrift
erklerede intet som helst at have
til gode!
Hermed vat ik*e alene sagen, men
ogsA shejken tabt, og glasmager-
ne mdtte indgd pd fomyelse af
kontrakter om 3-holds arbejds-
skifi - somt pA hver is.er at stille
depositum pd 50,00 kr..
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Dansk Glasafiejdetofiund, ca. 1qA.
Siddende i nidten forbundets fomand glasnager Ca Johans Olsen, der e driderc
ossdnr socialdenokratisk nedlen a"fTdr br Sognefid.

At fabriL,anterne efter dette neder-
lag hunne fole sig ganske selvsik-
re, siger sig selv, - og ah gik da
ogsd sd nogenlunde roligt helt

Jrem til vinteren 1885.
Nuforlangte direktol Duut, at al-
le organiserede arbejdere pd Ka-
strup, Hellerup og Helsi.flgdr glas-
werker shulle udtrrede aJ Glasma-
gernes Forening, ligesom han
samtidig hermed proklamerede ny
reduktion i lonnen - pd nogle sor-
ter 10 ore og anclre 20 ore pr- )00
stk

Glasmagerfie sogte trcligt at af-
verge ulykken, og derfortes - el
ler sagtes fart - fete forhandlin-
ger med direktoren om at fraJblde
i hrert fald l.iavet oh udmeldelse
afforetingen. Svalet vtr nej ! Intet
at tale om - kun et rdt og brutalt:

I februar mdned indvarslede Clas-
magernes Forening tilmbde - t
Romersgdde - for at del kunne ta-
ges stilling tildenforeligge de si-
tuation. I dette mode deltog rc-
pr.Esentanter Ji'a samtlige glas-



verker. Efter at beletningen om
cle fone forhandlinger var afgivet
drotlede man sporgsmdlet om ar-
bejdsnedleggelse pd de involvere-
de fabril.ker. Der var en stor del
af de fremmodte, der kunne se
perspeklivet i en sddan ha dling,
og deforstod det kusende anslag
mod vor forening, me til trods
her.for kunne der ikke opnds enig-
hecl om at gttbe til offensiven. Det
stadige omkv@d yar, at ri skulle
vente hermed -ja, etl enkelt men-
te: til skoven bley gran - og rcsul-
tatet pd msdet ble\,, atforslaget
om ar bej d s ned legge ls e fo r kas te-
des.

Intern splittelse koster
medlemmer i foreningen
De kolleger, der sad i bestyrelsen
af wt./brchihg, fk herefter besked
Ji.a arbejdsgiveren om at forlade
g lqsvae r kerne efler ko nt ra ktens
udlob.
Tilbage afforeningen var nu kun
Frederiltsberg afdeling, - den talte
20 medlemmer -, og her enedes
man om at forlscette, manforlang-
le bare boger og kassebeholdning,
somjo beroede i Kastrup. Men u
opstod en ny |anskelighed: En clel
al de dbAdte medlemmer onske-
de at.fd del i kassebeholdni genl

Tro ds gentagne opfor drin ge t.f ia
Frederiksberg lod det sig slet ikke
gore . JA foreningens ejendele fra
Kaslrup. Fsrst eJier trussel om
kongens Jbged blev sagerne udle-
veret, og sA kunne Fredertl.sberg
afdeling afiejde v lere.
Som xy formand valgtes herefter
Joh. Gundelech og som kasserer
Hugo Fischer.
Dette var selufolgelig med vemod,
at eh sto/ del af kollegeme d-
*Adk afforcntugea, og nogle ind-
trddte da ogsd igen - som hemme-
lige medlemmer! Etforhold der
oprelholdtes ved, at en inkessalor
fra Frederil.;sberg cyklede en lille
afsikher til Hellerup og Kaslrup
hver ottende eller fiortende dag
.fbr at opkreve kontingentet.
Elte r hdnden i ndgi k a I le Jb r he nve -
rende medlemmer igen, og med
firld medlemsret. For nye medlem-
mer edsaftes det slore 10,00 kr. -
indskud til 2,00 kr.

Duus har konede dage
Under disse forhold kunne direk-
tor Duus sk<tke ogralte med glas-
magerne, som han lystede, - og det
Ejode han da ogsd. Eksempelvis
rcducerede han lo nen pd en hel
del sorterfor pd denne mdde at

fylde lagerne op. Han tar en
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D(r kesse\ kr\\.ogn nclt \ h L ik n pA N.. Kusttltpg.:|tuL 7 il \\r1\tt e Ohtl K tiknsen
t912.

Under sidrnne forlrcltl ttbejdede
glasmagernc i ktnge tidcr.
I)en omstenclighed, at ct1 lel rej-
sc de glasmas.re kredscde an1
kritg i helc lu et, gjonlc ikke si-

ttntionen hclt'e t|e inod. Di
rcktoretls skjla holdning ovctfor
g I as ar bei dr nrc lontrc oprct ho kles.
Karuklerislisk \nr i orrigt dentie
h(tis tkltu!t'!s(. Jeg bcllolcr ku1 ul
stille ntig inttv'd ktldbolcn og

{
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va?rker. E/ier at beretningen om
de farte lbrhandltnger vtr afgiwl
drafiede man sporgsmdlet om ar-
bejdsnedleggelse pd de involwre-
defabrikker. Der tar en slor del
afdefremmodte, der kunne se
perspektivet i en sdclan handling,
og delbrstod det knusende anslag
mod tor.forening, men til trods
herfor kunne der ikke opnis enig-
hed o at gribe ttl oJJbnsiNen. Det
stadige omba.d var, at vi skulle
vente hermed ja, en enlcelt men-
te: til skoren bler gron - og resul
tdtet pd modet bleti, at lbrslaget
om arbej dsnedltegge lse forkas le-
des.

Intern splittelse koster
medlemmer i foreningen
De kolleger, der sad t bestyrelsen
afvor Jbrening, Jik herefter besked

fra arbejdsgiNeren om at Jbrlade
g I aswe r ke r ne eJi e r lcontr a ltt ens
udlob.
Tilbage aJlbreningen var nu kan
Frederil$berg aldeling, - den talte
20 medlemmer , og her enecles
mdn om aI.[oflscetle, manforlang
te bare boger og kassebeholdning,
som jo beroede i Kastl'up. Men nu
opstod en nl ranskelighed: En del
afde dkAdte medlemmer onske-
de atJii del i kassebeholdningen!

Trods gentagne opfordringer Jra
Frederilaberg locl det sig slet ikke
gore at fd foreningens ejendeletia
Kastrup. Forst efter trussel om
kongens Jbged blev sagerne udle-
veret, og sd kunne Frederiksberg
alile lin g d r b ej de v i de rc.
Som ny fol dnd ralgtes hereJier
Joh. Gundelech og som kasserer
Hugo Fischer.
Dette var selufolgelig med remod,
at en stor del afhollegerne ud
trddte a.fforeningen, og nogle ind-
trddte da ogsA igen - som hemme-
lige medlemmet! Et lbrhold der
opretholdtes ved, at en inkassator

fra Frederiksberg cyklede en lille
a"[stikker til Hellerup og Kastrup
hver ottende ellerljortende dag

for at opklcere kontingenteL
Efterhdnden indgik alle for henvce-
rende necllemmer igen, og med

Jild medlemsret. For nye medlem-
mer neclsdttes det store 10,00 kr- -

i dskud til 2,00 kr.

Duus har kronede dage
Under disse forhold kunne dirck-
tar Duus skahe og Nqhe med glas
magerne, sont han lystede, - og det
giorcle han da ogsd. Eksempelvis
reducerede han lonnen pd en hel
clel sorterfor pd denne mdde at

fylde lagerne op. Han t'ar en
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Der lesset tanewsnLnder tnejlten pA Nr Ka\r.upsituL Tit ren\tte OtLtJ Kri\ten\en.
t912

Under sddanne fbrhold arbejdede
glasmagerne i lange tider.
Den omst@ndighed, at en del rej-
sende glasmagere kredsede om
kring i hele landet, gjorde ikke si-

tLntionen bedre , Nertimod. Di-
relrtorcns slejle holdning overfor
g I a s a t bej d e me kun ne opr e t hn I cl e s.
Kdrakleristisk var i ovrigt denne
hdns udtalelse: Jeg behover kun at
stille mig ind vecl Toldboden og
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.flojte, sd harjeg en hel ny beset-
ning afarbejdere! - Og det varjo
sandl. N@h, intet kunne bev.ege
denne mand til at anerkende yor
organ[sation.
Under disseforhold kunne glas-
ntagene ikke blive ved at arbejde,
og i august 1886 besluttedes det
da at gorc et forsog pd at bringe
lonnen en smule op. Det beskedne
krav skulle were l0 sre mere pr.
100 stk. Flaskemagerne pd Ka-
strupJik ved e deputation l6fte
om at.fli stotte ftct Frederilcsberg
afdelingens kasse under en even-
tuel strcjke, og lrcrefter henyendte
de sig til direktor Duus ned kra-
vet oh de omtalte l0 ore.
Det lykkedes naturligvis ikke at
opnd en sddanforbedring, sd ntz-
ste skridt mdtte vere arbejdsned-
l.cg ge ls e, hyorund er dirc kt ore rt
smurte orhen til og truede med at
slukke.
Slukningen blev dog "glemt", og
eJier 6 dages[orlob atlerkendtes
laskenvgernes krav, - og stejkek
sluttede.
Det var en lille sejr, og det bevir-
kede lillige, at en del atter tilmeld-
le sigforeningen - mefi stadigvaek
henmeligt.

Dette var lidt om starten pe en
fagforening dannet med lokale
kroftcr. Efter en storstrejke i

1892, hvor glasmageme blev sat
ud af deres bolig af fabriL*en,
blev foreningen gendannet som
Dansk Gl asarbejderforbund. Nu
kunne ogsi slibere vere medlem-
mer. I 1971 indgik fagforeningen i
Dansk Arbejdsmands- og Special-
arbejderforbund, nu 3 f. Den loka-
le del afdenhe fagforening blev
dannet i 1896 og her udgav man i
1996 et flotjubil€umsskift, der
kan lnnes pa biblioteket.

Dansk Gartnerforbund
Amager var preget afgartnerier
fia slutningen af 180O-tallet hvor-
afflere udviklede sig til store in-
dustrialiserede gartncricr med
mangc ansatte. Effer nogle forge-
ves forsog pe at danne en fagfore-
ning lykkedes det endelig i 1894
at danne Gartnerforbundct af 1894
i Ksbenhavn der i 1899 blev udvi-
d€t til et landsd@k:kcndc forbund.
Det var fra starten et industrifor-
bund. Da alle gartnere fia alle
brancher, faglerte som ufagl@rte,
kvindcr som mand kunne optages
som medlemmer.
Arbejdsgiveme var svaere at for-
handle med og ville ikke anerken-
de arbejdemes ret til gennem fag-
fbreningen at keempe for bcdre
vilk6r. 56 sent som i 1940 var der
kun nogle {e garherier pA Arnager



I I

der var dokket afoverenskomster.
I april 1942 var det lykkedes ar fi
en aftale i stand om lun - og ar-
bejdsforhold hos en afde store
gartnerier pa Amager hos Flolger
Suhr pe All€garden, Her blev der
bl.a. prcduceret store mengder af
tomater. Denne aftale fbrssgte for-
bundet at overtale Oluf KristeNen
pe Ny Kastrupgard til at indga.
Omkring halvdelen afde i alt 80
mend og kvinder l'aglertc og
uf'agherte der var beskeftigct her
var orgadseret. Gartnerict var pA
ca. 60 tdr- land hvorafdc 5 var un-
der glas i 40 drivhuse og 2400
mistbaenke. Her blev dyrkct kar-
tofler, jordber, blomkil med me-

Strej ker medforer lonstigning
pe op rll25Yo
Lonningemc var meget Iave, time-
lonnen var pA mellem'79 -102 ore
og arbejdstiden 57 timer om ugen,
ssndagsarbejdet gav ikke ekstra.
Den overenskomstmessige lon
var 1,29 kr. i timen.
OlufKr:istensen negtede at indga
aftalen og sagen blcv forelagt et
tre-mandsudvalg, der var blevet
nedsat da strejker pga. krigen var
ulovligt. Sagen bicv sendt til et
forligsnevn der afuiste den og
hermed opniedc fagforeningen

ifolge de dava:rende regler strejke-
ret, da lonnen hos OlufKristensen
lA under overenskomsten.
Shejken kunne dermed begynde
lovligt. Der blev udsat strejkevag-
ter ved gartneriet. De samvirkende
Fagforbund havde givet tilladelse
til at de strejkende fik samme be-
lsb i understrttelse som dc fik i
lon, og det gialdt ogsA de der kom
for at soge arbejde. OlufKristen-
sen havde hirdt brug 1br hjelp fbr
det var midt ijordbarrtiden, si han
cyklede ned til linie 2's endestati-
on, men en af strejkevagtcme
firlgte e11er og forhindredc Oluf
Kristensen i at fi arbejdskraft.
Konflikten udviklede sig med
sagsanleg fra Kristensen mod De
Samvirkende Fagforbund. Til
sidst tradte landbrugsminister Kr.
Bording ind som megler og ende-
lig den lTjuli blev der opniet fbr-
lig. Der blev ikke oprettet en
egentlig overenskomst, mcn i ste-
det en skriftlig afiale, der n&sten
svarede til det der var blevet kre-
vet. For de fleste betod det en lsn-
stigning pA 25 %. Tabeme i strej-
ken blev 10 mand og 7 kvinder
der ikke blev genansat, men den
trc uger lange strejke blev en
spydspids for gartnemes fagfore-
ning, da aftalen blev brugt som
norm for senere aftaler.
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk
interesse, si henvend dig til:

' LokalhistoriskSamling
Kamillevej 10
2770 Kastrup

Tlf.32 46 05 45

www.bibliotek.taarnbidk
Klik pi Lokalhistorisk Samling

Abningstider:
Mandag 15.00 - i9.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Kastrup gfl rdssamlingen

,,gQdtp&qEmqct,
&

"Kastrup Glas"
ADent rlrsoag nl 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


