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Den oprindelige butik i Slotsgade tilbage i cirka 1910. Privatfoto

Krigsskade-erstatning fra 1864
var grundstenen for lokal
glarmester-virksomhed
Carl Petersen & Søn A/S har lige haft 150-års jubilæum

En af Danmarks ældste glarmestervirksomheder, Carl Petersen & Søn A/S i
Hillerød, har netop fejret sit 150-års jubilæum.
Det hele startede i Slotsgade i Hillerød tilbage i 1867, hvor Andreas
Henriksen Petersen åbnede sin glarmesterbutik. Andreas H. Petersen kom
hjem fra krigen i 1864 og i 1867 brugte han sin krigsskadeerstatning til at
starte butikken op. Denne blev efter hans død videreført af hans enke og i
1903 overtog Carl Henrik Petersen, som virksomheden i dag bærer sit navn
efter.
I dag ejes virksomheden af Thomas Petersen, der er femte generation af
glarmestre i familien Petersen. Thomas Petersen. Thomas Petersen selv har
for knapt et halvt års tiden siden fejret sit 25 års jubilæum som indehaver af
virksomheden. Thomas overtog virksomheden i en meget ung alder i 1991
efter hans fars alt for tidlige død.

Ekspanderet

Siden det hele startede i Slotsgade, har virksomheden ekspanderet og er
ßere gange ßyttet til st¿rre lokaler og bygninger. Senest i 2008 blev den
nuværende ejendom på Bragesvej 1 taget i brug og indrettet til et moderne
glarmesterværksted med alt, hvad der nu er krævet af tekniske
hjælpemidler.
“Vi har mulighed for at læsse vore servicebiler indendørs fra
morgenstunden, og er der tale om store tunge termoruder og vinduespartier
kan kranbanen i loftet let klare dette med sit glassug,” fortæller fortæller
Thomas Petersen,
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Advarsel: Oliespild i stort område
af Hillerød
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Billedgalleri: Sådan så julen i
Hillerød ud i 'gamle dage'
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(https://hilleroed.lokalavisen.dk
/112/2019-12-07/-Mand-fandt-pung-
p%C3%A5-gaden-og-spillede-
tusinder-af-kroner-
op-6736573.html)

Teaterforenings nye øvelokaler
rives ned: "Jeg blev noget lang i
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De fleste medarbejdere fotograferet foran ejendommen på Bragesvej 1. Privatfoto

Nye opgaver

V¾rkstedshallen har ßere udsugningspladser, sŒ virksomheden kan arbejde
med udskiftning af glas i biler og lastvogne. Selv store busser kan komme
indend¿rs og fŒ udskiftet knuste ruder. Flere busselskaber har deres faste
gang i virksomheden pŒ Bragesvej 1 i Hiller¿d.
Virksomhedens prim¾re arbejdsomrŒde har rykket sig en del gennem
Œrene. F¿rhen var mange af dagens opgaver udskiftning af knust glas og
butiksruder, mens det i dag er v¾sentligt mere montage af nye
glasl¿sninger sŒsom glas i badev¾relser, k¿kkener og kontorlandskaber.
PŒ den erhvervsm¾ssige side fort¾ller Thomas Petersen, at virksomheden
har mange st¿rre erhvervsvirksomheder og offentlige instanser i
lokalomrŒdet, der ßittigt bruger dem til indretning af deres Œbne
kontormilj¿er. Her er opgaverne ofte mange kvadratmeter glasv¾gge og
glasd¿re, bŒde helt gennemsigtige og med materede m¿nstre og striber for
personsikkerhed og afsk¾rmning for m¿defaciliteter.
ÒMen som med sŒ mange andre mindre hŒndv¾rksfag er tilgangen af nye
unge mennesker til faget en udfordring. Thomas Petersen n¾vner, at
virksomheden mangler engagerede unge mennesker, som ¿nsker at tage en
hŒndv¾rksuddannelse.
ÒDe unge skal ¿nske at v¾re med til at udvikle vort fag og have interessen
for det ellers vil vi fŒ det rigtigt sv¾rt fremover. Vi giver hermed en
opfordring til dagens unge mennesker: Tag en hŒndv¾rksuddannelse inden
for glarmesterfaget. Der er brug for jer, og der er masser af sp¾ndende
udfordringer i uddannelsen,Ó slutter Thomas Petersen.

Butikken i Slotsgade i 1920. Privatfoto
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Hillerød har fået et særligt julekrus
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Uden kørekort: 30-årig fik
konfiskeret sin bil og fire
måneders fængsel
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