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Carl Flensburg - en usredvanlig
Fabrikant Carl liler.rsburgvar fodt i Kobrnagergade
nr. 29 i 1850.Han kom til Kastrupi 1881,hvor han
ksbte det nedlagte Kastrup Saltvrrk sammenmed
grossorcr Valdcmar Scbbclov. Saltva:rkol blov
ornbygget, og vrveriet Flensburg & Sebbelov
flyttede ind. Firmaet var grundlagt i 1879 pit
Christianshavn,man lokalerne her blev hurtigt for
smi.
Carl Flensburgog Valdemar Sebbelovdrev firmaet
sammen,og efter Valdemarsdod i 1897,blev nevoen
I-Iolgerog enkenAnna Sebbelovmedindehavere.
Carl Flensburgblev hurtigt en centralfigur i Kastrup.
IIan var med, hvor tingenesketeog var rncd til at fi
dcrn til at sl<c.IIan var bl.a. rnedstiftcr af I(astrup
Spareforeningog Arnagerbanken.
Igcnncm 60 irr var han medlem af skyttcforcr.rir.rgon
og modtoget hadersbevisherfor.
Carl Flensburgdode 10.juni 1944,94 ir gammel,og
han blev begravctfra KastrupKirke.
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Fabrikanten Flensburg
Carl Flensburgs far havde en manufakturhandeli
Kobenhavn,hvor han solgte varer fabrikeret pA det
lillc vipvcri pir Cluistianshavn.Det var vicsentligst
handkloder og viskestykker. De varer, som ikke
kunne salges i forretningen, blev overdraget til
Valdemar Sebbelov,sorn var grossereri kladevarer.
Den garnle Flensburgdsde i 1870'erne,og den
rldste son ChristianFlensburgovertogforretning og
veveri. Han havde imidlertid ikke arvet faderens
dygtighedog satle i Lzbetaf 3 ir hele virksomheden
overstyrog blev erklnretfallit.
Valdernar Sebbelov havde pi det tidspunkt ca.
10.000k. til gode i firmael - mange penge pA dct
tidspunkt - og for at redde det mest mulige, gik han
den 11.januar 1879i kompagniskab
med en anden
son,nemlig Carl Flensburg.
Carl Flensbulg var uddannet som mekaniker og
havde veret
vrrkforer
ph fabrikken pA
Clristianshavnog skullenu v&re teknisklcdcr. IIan
var kun 28 ir, men blev positivt skildret af Valdemar

Sebbelovsom "en ung rnand,der foiuden at bcsidde
en ikke lielt alnindelig begavelse pi leknikkens
omride tillige i det hele er en sreldelespraktisk,
dygtig mand". Man aner,at Carl Flensburgsevner er
mere til teknik og mekanik end intellohtucl samtalc.
Det har formodentlig ogsi vrret vanskeligt l'or den
rldre Sebbelov at akcepteredet unge energibundt
Flensburg.
Sebbelovovertog den forretningsmrssigeside af ledelsen, rnen selv efter flytningen til
Kastrup var omsretningenbeskeden.
Valdemar Sebbelovhavde "et mindre
godt samarbejdemed kompagnonen",

jubilrurnsskriiiet
sorn
75-irs
f fir"r";__-ludtrykker det, og han lik et
hjeftetilfrlde i 1892,somgjordehamuarbejdsdygtig.
HolgerSebbelovindtrederi hansstedog seneresonl
kornpagnon,
somnrvnt ovenfor.
Flensburgforbliver i finnaet til sin dod, men har
mange interesser udenlbr finnaet, ikkc rnindst
interesser.
sornel et oroduktaf hanstelariskesnildc.

Suallcstreda i Kaslrup
I"oto; (larl l,'larsburg

En skenehugger i Kastrup
Foto: Carl Flensburg

Flensburgsom fotograf
Ln al' I lcnsburgsstorc itttcrcsscrhu' vcrct
fotografiet.Han har efterladtsig et vrld af dias pi
glasplader- n&stenalle med motiver lra Kastrup.
Carl l"lcnsburg udviklcdc sclv e1 apparat til
frcmvisninga[ billederne.
Fotografierneer overraskendegode. Motivvalget
viscrFlcnsburgsomen folsommandmcd sanslbr at
16en stcnningftem i fotograhet,somer usedvanlig
lbr tiden. Fotografierneer fra periodenornkring
irhundrcdeskiftct, hvor det ellers er atelierfotograficlmedgreskesojlerog klunkemoblcr,
son
er develkendte.Men Flensburgtagersinefotografier
sig ikke
udci dcnvirkeligeverden,og hanbegrenser
rnener allevegnc.
til det fine borgerskab,
Kastrup er stedet,hvor Flensburghar huseret,og
cftcr fotograficmesantal at domme,mA han have
vcret en vclkendtskikkelsei byen - Irlensburgog
kameraet.Mangehar miske undretsig, for hvadvar
dct scrligeved dercsliv. Eftertidenkan glcdc sig
ovcr,at Flonsburg
ikkotzenkte
sAdan.

Flensburgi bogform
Lokalhistorisk
Samlingudgavi 1985bogenBillcdcr'
fra detgamleKastruprnedFlensburgs
diasomdannet
til papirfotografrer
af Dirch Jansen.De oprindelige
diasog tilladelsen
til udgivelsen
af bogenblovgivct
til arkivetafden sidsteejerBentRiessi 1983.
Bogen, som er pa 170 sider, kan kobes pi
bibliotekerne
og koster50kr.

Fra venslrehgenior Nikolai Hoyer, brygmesterMartil
L.trsc,t og lo rermester Marius llaslh vadKqstrupHavn.
Foto: Carl Flensburg
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