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Nu kanmansogeeller svenskere
og familier,derhar arbejdetpa
i nogledatabaKastrupglasv@rk
serpe Lokalhistorisk
Samlings
hjemneside.
Baggrundsmaterialet
er nogledatabaser,
derer udarbejdet
afEjvind Chrjstenscn,
dortidligerchar
arbejdetpi sarnlingen.
Vi s),rtes,

at detternaterialevar saverdituldt,at dot
skullegorestilgangeligtvia
voreshjemmeside.Magisteri
historieCarsten
Bo Vilhelmsen
ha. designetog
fiemstilletbapi
seme hjenmesiden,
og hanvil
i detkommende
er udvidematerialet.
Svenskebaseme
indeholder
oplysningerom svenskere
i Tirnby
Kommune
fra ca-16761890.Kildemeer blandtandetTirnbys
sognskirkebogelog folketaellin8erne.
Clasvirrksbasen
indeholder
folketallingemesoplysninger
om ansattepa KastrupGlasvaerk
og derestamilier1850-l9l L
Vi glederos til at hore,hvaddu
s)'nesom baseme,
og vi hj.elper
megetgememedoplysninger.
pi adressen:
Databaserne
htttf
www.bibliotek.taamby.dk/1ks/
lbrside.htm

El4'r*zz d4 e4. 4

- afuit 2002

Holmegdrd og Kasu'up Glas
verk etableres
Holmeg6rds
Glasverkblevplanlagtaf amtmandog lensgreve
C.
C. S Danneskiold-Samsoe,
deri
l80l kobteHolmegirdsgodsved
N@stved.
Han sogtei 1823om
kgl. bevillingtil at anleggeet
glasverkvedHolmegerd.
Ideen
medat placereet glasv@rk
her
var, at mankunneudnytte den
vedgodsetbeliggende
mose,idet
torv havdevist sig anvendelig
sombrendsel.Grevenopnaede
ikke selvat sesit projektblive
fsrt ud i livet,da handodei 1823,
to Ar fsr hansenkefik satproduktioneni gang.
Clasproduktionen
tog entysk
glasmager
og hanssonsig al den
dagligeledelseen tidligerehuslerer og assessot.
Men somerene
gik, og medarbejderstab
og produktionenforogedes,
blevopgavemefor storefor dentidligehuslarer. En handelsuddannet,
Bemhard Friehling, overtogderfor den
dagligeledelseafglasverketi
1835.Det blevda denncsson,
BernhardFriehlingjunior,deri
1847blevsendttil Kastrupfor at
bestlredennyoprettede
filial af
glasverkether.

I 1840'€rme
fik enraekkeindustrivirksomhederi Danmarkskonomiskfremgang,
blandtdissevar
glasverkerne
i Danmark.Da var
behovetfor flaskerog andetglas
stegeti en sadangrad,at landets
daverendeforendeglasvark,Holmegerd,entenskulleudvideeller
anleggeer;"filial.Manbesluttede
sig for detsidste,damansamtidig
ville gi overtil kulfl,ringi stedet
for torv.Det nyeglasverkskulle
byggesi narhedenaf Ksbenhavn,
damanhermedkunneopn6bepe transportaf glasvarersparelser
ne til hovedstaden.
Manvalgte
derforKastrup,deryderligere
havdeenhavn,hvorrivarertil fabrikkenlet kunnesejlestil. Desudenkunnemanforsynefabrikkenmeddetuundvarligesandfra
Oresundets
bund.
Man kobteengrundafkalkverket
beliggende
vedhavnen.Forat
kommehurtigti gangovertog
manendvidere
dengamleMsllegerd,somejerenafkalkv@rket
var beg)'ndtat indrettetil boliger
for kalkverketsarbejdere.
PeKastrupVerk, derejedehavnen,li et kalkbrenderiog et bryggeri.Ejeren,MartinPete^en,
havdeen skibsflidesomglasverket ben),ttede,
indtil manselvfik
anskaffetsig skibeog bidforere.
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Kashllpvar,trodskalkverkct,
dengang
en udpregetlandsby
medca.650indbyggere,
som
forstog {iemmestvar beskeliiget
medamagerbrug
og fiskcriKastrup Glasvuks
1847-1873

ledelse

BemhardFriehlingjun. boede
lbrstpa KastrupVerk hosMartin
Petersen,
vel sagtens
for at have
af glasops;'nmedanlaggelsen
vrerket.Han flyttedesidel ind i
denlejlighed,dervar indretteti
p6 glasvaerkct.
hovedbygningen
Til hj:elphavdedenkun 22-6rige
Friehlingmedtaget
entjenestekarl fta Fensrark.Frjehlinghavdedenfordel,at hankenclteardcr i detstorehele
bejdsst].rkcn,
kom fra Fensmark.
Manhavde
overfortalle l0 llaskemagere,
heraf8 tyskere,fra Holmegirdtil
Kastrup.Samtidigvar hanfortropi
lig medarbejdsfbrholdene
glasvi.rketi Holmeg5rd;en ledelsesform,son hanformodentlig
i
detstoreog helehar 1'6rtviderepa
Kastrup.
Til gengeld1ikBernhardFriehlingjun. problenermeddenloka1cbefolkning,specieltliskeme.

Det skyldessandsy,nlig
krigeni
1848og maske,at manikke havdebenlttetdanskarbejdskraft
ved
opforelseafglasverket.Denvar
ligesomarbejdsstyrken
tysk.Samtidig si fiskcrnesandsl.nligvis
dereshavnenuligheder
truetved
gJasverketsplacering
her.
Ifolgefaderens
brevtil grevinde
Danneskiold-Samsoe
samme6r
havdeBemhardFriehlingjun.
klaretde forstevanskeligheder.
"Min Sonhar stra-\vedat komme til KashuphafttemmeligalvorligeSagerat ordneideten
preussisk
glasmager
Fischerhar
behandlet
en dansk
Sk\.Ter
I
naaen Ma
I
adesornvrtterlie
igenkunnetirlit-erc
?
Fiskeme
slontdisn
se har hetalt deres
forrige Indblanding
saadl11at de n€eppe mere er meSel
foretagendemed glasmageresom
Mase men vel kunde sogeLeilighed til at komme Fischertillivs.
MAdenmin Son har taget Sagen
pi har gledet mig meget,da han
dervedhar vist al Besindighedog
Vished ibr at han kunne sl)Tefolkenei alle retninger.
Et andetbrcv fra Friehling sen.til
grevindenviser, at grevinden
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blevunderrettet
om arbejdemes
livslbrelse,og at sonnenfungerede sommoralensvogter. En udl@rtl@rlingpAKaskupGlasverk
havdei 1850gjort en 166rig
glasmagerdatter
gravid,menville
ikke giftesig medhende.Som
strafville Friehlingikke lade
verket betalehanssvendegilde.
Fabrikkenplejedeat stillelokale
til rddighedog betalehalvdelen
af udgifternevedsvendegildeme.
MAskehavdeledelsens
sanktion
bAretfrugt for det endte med,at
glasmageren
giftedesigmedpigen et hah,t Arstid efter bamet
var dobt.
I 1855badFriehlinggrevinden
involverersig i englasmagerenkesvidereskebne,og hanlagde
indirekte et godt ord ind for hende," GlasmagercnkeBru der
i en ungalderhar mistetsin
mandog 3 bon bederDeresetcellenceom at hjelpe hendetil at
blive oplert somj ordemoder.
Hu1 kahje eh stillingpd Amager
og har i koletalidefipassetde syge pd Kasdtp Glasverk."
I fslge databasens
oplysninger
om folketellingen 1855boede
hun, undernavnetMarie Elisa
Gundelak,som enkei glasmagerboligememed en 2-6rig datterog
levedeafpension. Det vil sige,

at manallerededengangsorgecle
for glasmagernes
enker.
BemhardFriehlingjun.blev i
1864dagligelederafHolmegirds og Kastrupsglasudsalg
i
Ksbenhavn.
Hvomerhanflyttede
ind til Kobenhavn
er uvist,men
derblevvedden lejlighedkoblet
endnuet l$ pi mellemdendaglige lederpi verket og ejerenpi
Holmegard.
I Kastrupblev fabrikkenst',retaf
enbogholderforstChristianDall
og fta 1864af AntonJohnsen,
dertidligerehavdeveret pe MylenbergGlasv€erk.
Detteglasverk blev i 1863nedlagt,og inventaretovergiktil Kastrup,der
samtidigbegyndte
medhvidr
glasproduktion.
BemhardFriehlingblev senere
justitsrid,somfaderen,og fik
overledelsen
af Holmegirds
Glasverk,da faderengik afi
1873- samtidigva.retog
hanstadig glasudsalget
i I(obehavn.
Hanblevendvidere
senerebankdirektsr.Hanhavdedogfortsat
kontaktmedKastrupGlasvaerk
delsgennemdetsamarbejde
som
lbrtsatteor*ring de to vlerkerog
delsi kraftafhansstillingsom
bankmand.
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"Velferdsforantaltninger" pd
HohegArd ikdtil 1873
NArjeghar satvelferdsforantaltningeri anfirrselstegn,er det fordi,
nogleaf initiativemevar enbetingelsefor at glasv@rketoverhovedet kunnefungere.Det var f.eks.
boligeme,der sku11e
vere i narhedenaf glasvErket,
damanindtil
I 870'emeikke L-unnestyre,hvornir glasmassen
var blank og klar
til forarbejdning.
Arbejdememette derfornodvendigvis
bo tet ved

v@rket,og manmetteselv opfore
boligeme.Glasmageme
havdelov
til at holdeenko, somverketbetalte en rugterfor at passe.Desudenfik deuld,rug og byg.Disse
naturalieydelser
blev pi Holmegardaflostafredepengei 1873.
Holmeg6rd16i modsaetning
til
Kastrupsom et isoleretsamfund,
si derform6ttemanudoverboliger ogsahaveet maxketenderi
med dagligefomodenheder.
I 1840blev skoleni Holmegerd
oprettet,baggundenli i sprogforhold,religionsforskelle
og arbejdstiden.
Man skalendvidere
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pe,at bomene
vaercopm@rksom
kom i lere hosfaderenalleredei
10-12Arsalderen.Glasvsrket
skulleholdeskole,da arbejdeme
pe dettetidspunktvar blevetiiitagetfor f'attigskat
og selvmAtte
sorgefor undervisningen.
Mange
afbomeneanvendtes
somarbejdskrafti h)'tteme.For at kunne
i
hentebsmene,nardetpassede
arbejdsrltmen,var det derfor en
produktionsmessi
g nodvendighed
at byggeen skoleved
glasverket.
I 1829var en syge-og
pensionskasse
komn]ettil,
endnuen for en nyopfort
h)'ttegrundlagdes
i 1838.
pensionskasset
Disseto
blev seneresl5etsarnmen.
Kassemesoprcttelsefbrklaresmed,at de lokalem),ndighedervar nervosefor, at derville
komme" uoverkon ne li ge Byrder
veddetpd LandetukendteFa" og delsp.g.a."
briksvesen.
grevindensanskeom at sorge
rundeligenfor arbejderneenddet
kunneskeveddetalmindelige.fot,91,@.re,r.
" Arbejdemebetalte6
skillingaf hverrigsdalerde tjente,
detvil sige6,2570afderesindteegter.
[ 1864blev denForenede
Sygeog
Pensionskasse
ophevet,da den

ikke kunneudredede 50 rigsdaler,
i
dervarblevetlovetglasmagemc
pension.En ny sygekasse
blev op( 1870)og i
rettet pAHolmegerd
Kastrup( 1864).
Manbyggedeendvidere
enkatolskkirke til de mangetyske
glasmagere,
der tilhortedenne
trosretnlng,
Hertilskalleggesfesterog forsom
skelligeandreforeninger,
grevindengavtilskudtil.

feuiprdsfbrantallnitlger i Kasttup
indtil | 872
velferdsinitiaAf deovennarvnte
tiver hosHolmegArd
udeblevkun
denkatolskekirke og marketenderiet. Sandsynligvis
var derkun fi
katolikker- indtil l9l I er derkun
2 familieri databasen.
registreret
Fraveretafet marketenderi
ha:ngernok sammen
med,at naboen
KastrupVark havdeet markcten-
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deri,somglasverketsarbejdere
kunneben,4te.

skolesogende
bom,derblev undervistafen lmgrclarcr. Kun de
fienesteaf bomenevar fodt i
udlandet( kun 5 i Tyskland).
Glasnagerrekkerne
I skoleprotokollen
fla 1856-1871
ler manfolgendeoplysninger:
EfferhAnden
somarbejdsstl,rken
For@ldrcnc
botaltetilsammenet
voksede,
blev derbyggetflerebonenedligtbidrag,der i
liger.De lAi langerekker og
yar ca.5 rigsdaler,
1850'erne
blevderforkaldtfor glasmagerhvilketsvarede
til ca.50%af l@rekkeme.Lejlighedeme
bestod
rerenslol1.Restenbetalteglasaf2 verelseslejligheder
medkokverket.
ken.Desuden
pi
var vaerelser
Arbejdetlor disseh)'ttespurve,
kvistenlbr ungkarle,derkunne
somdekaldtes,bestodmesti at
kobesigtil kosthosfamiliemei
baerede ferdigeglasvarer
til kolejlighedeme.
Br.endseltil bolileovnensamtrakke verktoj til
genfik manligesomhuslcjcngraglasmagerne.
tis.
Fra1850til 1866oplyses
s!erI 1850boedederi glasmagcrrekskilt,hvemderarbejdede
i h1tkeme85personer
fodelt pa 15
ten;detvar ca.halvdelenafborfamilier i 1f160I06 personer
forneneog gennemsnitsalderen
li pi
deltpA22 familier-og i 187029
ll er.Fra1863-1866
varderct
lamiliereller 163personer.I
parpigerblandthlttebomene.
1870var der sdledes
behovfor
L€rerstaben
skiftedehlppigt,fra
flereboliger.De ansatte,
dermat1856-lU71vardersaledes
ansat5
te bo udenforglasmagcrrekkerforskelligelaerere.
Udoverglasnc,har sandslnligvisfiet en
magerbomene
var deri 1867rcSodtgorelse.
gistreret22 born1iaKastrup
landsby,sandsyrligvis
{brdi
Skolen
landsbyskolen,
dervar felles med
Maglebylille,li et godtstykkevej
Derblev opretteten glasvterksborte,mensglasverksskolen
la
skolei Kastrupmeddet samne.
centraltfor Kastrupbomene.
I folSeI 850-folketlellingen
havde
arbejdeme
vedglasveerket
2l
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JuliusOttoAugustHennann
som
Ebertfodt 1855arbejdede
dreng pe KastrupGlasverk Han
harfoftalt fslgendeom arbejdet
somhlttespufr' og om skolen:
"Jeglik straksplads i hYttenno.
2, h|or der ogsdbler lavelsmd
medicinflasker,det vat i gnnden
en let plads, menarbeidslidenvar
Qbaat

for det meste18 tituer,enkelte
gdnge l6 Limeri lr.zk sd blev der
byttet no.3 :hridtglashYtten,her
blev arbejdstiden mere konstant'
nemlig dogndrift, altsd bleY der
arbejdet 21 timel i dagnet nemlig
fra kl. 4 morgen til kl, 4 om elier
middagen, og den ruzsteuge.lra
kl. 4 e.fternicldag til kl. 4 morgen
Selv.folgelig1)ornatletimefle de
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v@rste,Jbr skoletimerne skullejo
ogsd passes, og sd skulle vijo ogsA ud yfte.fritiden. Det gik bedst
for mig om sommeren,ndr vi var
Jierdig kl. 4 morgen, sd var der
dejlig tld lil at hente og ride hestene hjemfra marken til den store gdrd ved havnen, Nistr vis hftten, og bagefter at tage sig nogle
dukke eristra de ;de ne vlndgang qntes fader ikke on, men
man skullejo ogsd lere ot svomme, sd det hele mdftejo gA i hurtighedfor at komme ltjen og sove,for kl. 8 eller 9 begyndte skolen, sotnjo ogsd skulle passes.
Som hyttedreng behovedejeg ikke
at passe skoletiden,jeg kunne
kommendr som helst."
Bornearbejdeti hltteme var ikke
ufarligt- Det er Ebert selv et eksempelp6. Han fik en glassplinti
ojet og mistedesynetpa det. Resultatet var, at faderens drom om,
at Hermannskulleblive glasmager som haa selv,brast.
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Lonforhold
Det er ofteblevetnevn, at glasmagemetjente godt i forhold til
andrehindverkere.Men deter
glasvanskeligtat sammenligne
magemes
lon medandreafdatidenshAndverkere.
Det skyldes
blandt andef,at de ogsi fik lon i
fo1maf naturalier,og at hvidtglasmageme
og flaskemageme
pi akkord.
fra 1861arbejdede
Dennelon blevopgjofti tariffer,
hvor detblevberegnet,
hvormeget manfjentepa de forskellige
glasvarerI 1873solgteHolnegardKastrup
clasverk til et aktieselskab.
Den
periodefortalles
efterfolgende
dernlemereom i et senere
nummer.
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ellerandetaf lokalHvis du harbilleder,oplysninger
historiskinteresse,
si henvenddig til:
LokalhistoriskSamling
Kamillevej10
2770Kastrup
Ttf. 32 46 05 45.
Abningstider:
Mandag 16.00- 20.00
Tirsdag 12.00- 16.00
Fredag
12.00- 15.00

udstillingerpi
LokalhistoriskSamlinghardesuden

Kastrupgirdssamlingen

"Midt pi Amager"og
"Kastrup Glas"
AbentTirsdagtil sondag
14.00-17.00
Onsdag
tillige
14.00-20.00

Plyssen
AmagerStrandvej
350:

Permanente
og
skiftendeudstillinger
AbentLordagog sondag
13.00-16.00

I

