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hdledning

Nu kan man soge eller svenskere
og familier, der har arbejdet pa
Kastrup glasv@rk i nogle databa-
ser pe Lokalhistorisk Samlings
hjemneside.
Baggrundsmaterialet er nogle da-
tabaser, der er udarbejdet afEj-
vind Chrjstenscn, dor tidligerc har
arbejdet pi sarnlingen. Vi s),rtes,

at dette rnateri-
ale var sa ver-
dituldt, at dot
skulle gores til-
gangeligt via
vores hjemme-
side. Magister i
historie Carsten
Bo Vilhelmsen
ha. designet og
fiemstillet ba-

seme pi hjenmesiden, og han vil
i det kommende er udvide materi-
alet.
Svenskebaseme indeholder oplys-
ninger om svenskere i Tirnby
Kommune fra ca- 1676- 1890. Kil-
deme er blandt andet Tirnbys
sogns kirkebogel og folketaellin-
8erne.
Clasvirrksbasen indeholder folke-
tallingemes oplysninger om an-
satte pa Kastrup Glasvaerk og de-
res tamilier 1850- l9l L
Vi gleder os til at hore, hvad du
s)'nes om baseme, og vi hj.elper
meget geme med oplysninger.
Databaserne pi adressen: htttf
www.bibliotek.taamby.dk/1ks/
lbrside.htm
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Holmegdrd og Kasu'up Glas
verk etableres

Holmeg6rds Glasverk blev plan-
lagt af amtmand og lensgreve C.
C. S Danneskiold-Samsoe, der i
l80l kobte Holmegirds gods ved
N@stved. Han sogte i 1823 om
kgl. bevilling til at anlegge et
glasverk ved Holmegerd. Ideen
med at placere et glasv@rk her
var, at man kunne udnytte den
ved godset beliggende mose, idet
torv havde vist sig anvendelig
som brendsel. Greven opnaede
ikke selv at se sit projekt blive
fsrt ud i livet, da han dode i 1823,
to Ar fsr hans enke fik sat produk-
tionen i gang.
Clasproduktionen tog en tysk
glasmager og hans son sig al den
daglige ledelse en tidligere husle-
rer og assessot. Men som erene
gik, og medarbejderstab og pro-
duktionen forogedes, blev opga-
veme for store for den tidlige hus-
larer. En handelsuddannet, Bem-
hard Friehling, overtog derfor den
daglige ledelse afglasverket i
1835. Det blev da denncs son,
Bernhard Friehlingjunior, der i
1847 blev sendt til Kastrup for at
bestlre den nyoprettede filial af
glasverket her.

I 1840'€rme fik en raekke industri-
virksomheder i Danmark skono-
misk fremgang, blandt disse var
glasverkerne i Danmark. Da var
behovet for flasker og andet glas
steget i en sadan grad, at landets
daverende forende glasvark, Hol-
megerd, enten skulle udvide eller
anlegge er;"filial. Man besluttede
sig for det sidste, da man samtidig
ville gi over til kulfl,ring i stedet
for torv. Det nye glasverk skulle
bygges i narheden af Ksbenhavn,
da man hermed kunne opn6 be-
sparelser pe transport af glasvarer-
ne til hovedstaden. Man valgte
derfor Kastrup, der yderligere
havde en havn, hvor rivarer til fa-
brikken let kunne sejles til. Des-
uden kunne man forsyne fabrik-
ken med det uundvarlige sand fra
Oresundets bund.
Man kobte en grund afkalkverket
beliggende ved havnen. For at
komme hurtigt i gang overtog
man endvidere den gamle Mslle-
gerd, som ejeren afkalkv@rket
var beg)'ndt at indrette til boliger
for kalkverkets arbejdere.
Pe Kastrup Verk, der ejede hav-
nen, li et kalkbrenderi og et bryg-
geri. Ejeren, Martin Pete^en,
havde en skibsflide som glasver-
ket ben),ttede, indtil man selv fik
anskaffet sig skibe og bidforere.
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Kashllp var, trods kalkverkct,
dengang en udpreget landsby
med ca. 650 indbyggere, som
forst og {iemmest var beskeliiget
med amagerbrug og fiskcri-

Kastrup Glasvuks ledelse
1847-1873

Bemhard Friehling jun. boede
lbrst pa Kastrup Verk hos Martin
Petersen, vel sagtens for at have
ops;'n med anlaggelsen af glas-
vrerket. Han flyttede sidel ind i
den lejlighed, der var indrettet i
hovedbygningen p6 glasvaerkct.
Til hj:elp havde den kun 22-6rige
Friehling medtaget en tjeneste-
karl fta Fensrark. Frjehling hav-
de den fordel, at han kenclte ar-
bejdsst].rkcn, dcr i det store hele
kom fra Fensmark. Man havde
overfort alle l0 llaskemagere,
heraf 8 tyskere, fra Holmegird til
Kastrup. Samtidig var han fortro-
lig med arbejdsfbrholdene pi
glasvi.rket i Holmeg5rd; en ledel-
sesform, son han formodentlig i
det store og hele har 1'6rt videre pa
Kastrup.

Til gengeld 1ik Bernhard Frieh-
lingjun. problener med den loka-
1c befolkning, specielt liskeme.

Det skyldes sandsy,nlig krigen i
1848 og maske, at man ikke hav-
de benlttet dansk arbejdskraft ved
opforelse afglasverket. Den var
ligesom arbej dsstyrken tysk. Sam-
tidig si fiskcrne sandsl.nligvis de-
res havnenuligheder truet ved
gJasverketsplacering her.
Ifolge faderens brev til grevinde
Danneskiold-Samsoe samme 6r
havde Bemhard Friehling jun.
klaret de forste vanskeligheder.
"Min Son har stra-\ ved at kom-
me til Kashup haft temmelig al-
vorlige Sager at ordne idet en
preussisk glasmager Fischer har

behandlet en dansk
I Sk\.Ter naa en Ma
I ade sorn vrtterl ie

? igen kunnet irlit-erc

n Fiskeme slont dis-
se har hetalt deres
forrige Indblanding
saa dl11 at de n€ep-
pe mere er meSel

foretagende med glasmagere som
Mase men vel kunde soge Leilig-
hed til at komme Fischer tillivs.
MAden min Son har taget Sagen
pi har gledet mig meget, da han
derved har vist al Besindighed og
Vished ibr at han kunne sl)Te fol-
kene i alle retninger.
Et andet brcv fra Friehling sen. til
grevinden viser, at grevinden
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blev underrettet om arbejdemes
livslbrelse, og at sonnen fungere-
de som moralens vogter. En ud-
l@rt l@rling pA Kaskup Glasverk
havde i 1850 gjort en 16 6rig
glasmagerdatter gravid, men ville
ikke gifte sig med hende. Som
strafville Friehling ikke lade
verket betale hans svendegilde.
Fabrikken plejede at stille lokale
til rddighed og betale halvdelen
af udgifterne ved svendegildeme.
MAske havde ledelsens sanktion
bAret frugt for det endte med, at
glasmageren giftede sig med pi-
gen et hah,t Ars tid efter bamet
var dobt.
I 1855 bad Friehling grevinden
involverer sig i en glasmageren-
kes videre skebne, og han lagde
indirekte et godt ord ind for hen-
de, " Glasmagercnke Bru der
i en ung alder har mistet sin
mand og 3 bon beder Deres et-
cellence om at hjelpe hende til at
blive oplert som j ordemoder.
Hu1 kahje eh stilling pd Amager
og har i koletalidefi passet de sy-
ge pd Kasdtp Glasverk."
I fslge databasens oplysninger
om folketellingen 1855 boede
hun, under navnet Marie Elisa
Gundelak, som enke i glasmager-
boligeme med en 2-6rig datter og
levede afpension. Det vil sige,

at man allerede dengang sorgecle
for glasmagernes enker.
Bemhard Friehlingjun. blev i
1864 daglige leder afHolme-
girds og Kastrups glasudsalg i
Ksbenhavn. Hvomer han flyttede
ind til Kobenhavn er uvist, men
der blev ved den lejlighed koblet
endnu et l$ pi mellem den dag-
lige leder pi verket og ejeren pi
Holmegard.
I Kastrup blev fabrikken st',ret af
en bogholder forst Christian Dall
og fta 1864 af Anton Johnsen,
der tidligere havde veret pe My-
lenberg Glasv€erk. Dette glas-
verk blev i 1863 nedlagt, og in-
ventaret overgik til Kastrup, der
samtidig begyndte med hvidr
glasproduktion.

Bemhard Friehling blev senere
justitsrid, som faderen, og fik
overledelsen af Holmegirds
Glasverk, da faderen gik afi
1873 - samtidig va.retog han sta-
dig glasudsalget i I(obehavn.
Han blev endvidere senere bank-
direktsr. Han havde dog fortsat
kontakt med Kastrup Glasvaerk
dels gennem det samarbejde som
lbrtsatte or*ring de to vlerker og
dels i kraft afhans stilling som
bankmand.
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ctae@*ets p^omle ca. 1870

"Velferdsforantaltninger" pd
HohegArd ikdtil 1873

NArjeg har sat velferdsforantalt-
ninger i anfirrselstegn, er det fordi,
nogle af initiativeme var en betin-
gelse for at glasv@rket overhove-
det kunne fungere. Det var f.eks.
boligeme, der sku11e vere i nar-
heden af glasvErket, da man indtil
I 870'eme ikke L-unne styre, hvor-
nir glasmassen var blank og klar
til forarbejdning. Arbejdeme met-
te derfor nodvendigvis bo tet ved

v@rket, og man mette selv opfore
boligeme. Glasmageme havde lov
til at holde en ko, som verket be-
talte en rugter for at passe. Des-
uden fik de uld, rug og byg. Disse
naturalieydelser blev pi Holme-
gard aflost afrede penge i 1873.
Holmeg6rd 16 i modsaetning til
Kastrup som et isoleret samfund,
si derfor m6tte man udoverboli-
ger ogsa have et maxketenderi
med daglige fomodenheder.
I 1840 blev skolen i Holmegerd
oprettet, baggunden li i sprogfor-
hold, religionsforskelle og ar-
bejdstiden. Man skal endvidere
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vaerc opm@rksom pe, at bomene
kom i lere hos faderen allerede i
10-12 Ars alderen. Glasvsrket
skulle holde skole, da arbejdeme
pe dette tidspunkt var blevet iiita-
get for f'attigskat og selv mAtte
sorge for undervisningen. Mange
afbomene anvendtes som ar-
bejdskraft i h)'tteme. For at kunne
hente bsmene, nar det passede i
arbejdsrltmen, var det derfor en
produktionsmessi g nodvendighed
at bygge en skole ved
glasverket.
I 1829 var en syge- og
pensionskasse komn]et til,
endnu en for en nyopfort
h)'tte grundlagdes i 1838.
Disse to pensionskasset
blev senere sl5et sarnmen.
Kassemes oprcttelse fbr-
klares med, at de lokale m),ndig-
heder var nervose for, at der ville
komme " u overko n ne li ge Byrd er
ved det pd Landet ukendte Fa-
briksvesen. " og dels p.g.a. "
grevindens anske om at sorge
rundeligenfor arbejderne end det
kunne ske ved det almindelige.fot-
,91,@.re,r. " Arbejdeme betalte 6
skilling af hver rigsdaler de tjente,
det vil sige 6,2570 afderes ind-
teegter.
[ 1864 blev den Forenede Syge og
Pensionskasse ophevet, da den

ikke kunne udrede de 50 rigsdaler,
der var blevet lovet glasmagemc i
pension. En ny sygekasse blev op-
rettet pA Holmegerd ( 1870) og i
Kastrup ( 1864).
Man byggede endvidere en ka-
tolsk kirke til de mange tyske
glasmagere, der tilhorte denne
trosretnlng,
Hertil skal legges fester og for-
skellige andre foreninger, som
grevinden gav tilskud til.

feuiprdsfbrantall n itlger i Kasttup
indtil | 872

Af de ovennarvnte velferdsinitia-
tiver hos HolmegArd udeblev kun
den katolske kirke og marketende-
riet. Sandsynligvis var der kun fi
katolikker - indtil l9l I er der kun
registreret 2 familier i databasen.
Fraveret afet marketenderi ha:n-
ger nok sammen med, at naboen
Kastrup Vark havde et markcten-
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deri, som glasverkets arbejdere
kunne ben,4te.

Glasnagerrekkerne

Eff erhAnden som arbejdsstl,rken
voksede, blev der bygget flere bo-
liger. De lA i lange rekker og
blev derfor kaldt for glasmager-
rekkeme. Lejlighedeme bestod
af2 verelseslejligheder med kok-
ken. Desuden var vaerelser pi
kvisten lbr ungkarle, der kunne
kobe sig til kost hos familieme i
lejlighedeme. Br.endsel til boli-
gen fik man ligesom huslcjcn gra-
tis.
I 1850 boede der i glasmagcrrek-
keme 85 personer fodelt pa 15
familier i 1f160 I06 personer for-
delt pA 22 familier- og i 1870 29
lamilier eller 163 personer. I
1870 var der sdledes behov for
flere boliger. De ansatte, der mat-
te bo udenfor glasmagcrrekker-
nc, har sandslnligvis fiet en
Sodtgorelse.

Skolen

Der blev oprettet en glasvterks-
skole i Kastrup med det samne.
I folSe I 850-folketlellingen havde
arbejdeme ved glasveerket 2l

skolesogende bom, der blev un-
dervist afen lmgrc larcr. Kun de
fieneste af bomene var fodt i
udlandet ( kun 5 i Tyskland ).
I skoleprotokollen fla 1856-1871
ler man folgende oplysninger:
For@ldrcnc botalte tilsammen et
nenedligt bidrag, der i
1850'erne yar ca. 5 rigsdaler,
hvilket svarede til ca. 50% af l@-
rerens lol1. Resten betalte glas-
verket.
Arbejdet lor disse h)'ttespurve,
som de kaldtes, bestod mest i at
baere de ferdige glasvarer til ko-
leovnen samt rakke verktoj til
glasmagerne.
Fra 1850 ti l  1866 oplyses s!er-
skilt, hvem der arbejdede i h1t-
ten; det var ca. halvdelen afbor-
nene og gennemsnitsalderen li pi
l l  er. Fra 1863-1866 var der ct
par piger blandt hlttebomene.
L€rerstaben skiftede hlppigt, fra
1856-l U71 var der saledes ansat 5
forskellige laerere. Udover glas-
magerbomene var der i 1867 rc-
gistreret 22 born 1ia Kastrup
landsby, sandsyrligvis {brdi
landsbyskolen, der var felles med
Maglebylille, li et godt stykke vej
borte, mens glasverksskolen la
centralt for Kastrupbomene.
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Julius Otto August Hennann
Ebert fodt 1855 arbejdede som
dreng pe Kastrup Glasverk Han
har foftalt fslgende om arbejdet
som hlttespufr' og om skolen:
"Jeglik straks plads i hYtten no.
2, h|or der ogsd bler lavel smd
medicinflasker, det vat i gnnden
en let plads, men arbeidsliden var

for det meste 18 tituer, enkelte
gdnge l6 Limer i 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 ruzste uge.lra
kl. 4 e.fternicldag til kl. 4 morgen
Selv.folgelig 1)or natletimefle de
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v@rste, Jbr skoletimerne skullejo
ogsd passes, og sd skulle vijo og-
sA 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 he-
stene hjem fra marken til den sto-
re gdrd ved havnen, Nis tr vis hft-
ten, og bagefter at tage sig nogle
dukke eristra de ;de ne vlnd-
gang qntes fader ikke on, men
man skullejo ogsd lere ot svom-
me, sd det hele mdftejo gA i hur-
tighedfor at komme ltjen og so-
ve, for kl. 8 eller 9 begyndte sko-
len, sotn jo ogsd skulle passes.
Som hyttedreng behovedejeg ikke
at passe skoletiden, jeg kunne
komme ndr som helst."
Bornearbejdet i hltteme var ikke
ufarligt- Det er Ebert selv et ek-
sempel p6. Han fik en glassplint i
ojet og mistede synet pa det. Re-
sultatet var, at faderens drom om,
at Hermann skulle blive glasma-
ger som haa selv, brast.

Lonforhold

Det er ofte blevet nevn, at glas-
mageme tjente godt i forhold til
andre hindverkere. Men det er
vanskeligt at sammenligne glas-
magemes lon med andre afdati-
dens hAndverkere. Det skyldes
blandt andef, at de ogsi fik lon i
fo1m af naturalier, og at hvidt-
glasmageme og flaskemageme
fra 1861 arbejdede pi akkord.
Denne lon blev opgjoft i tariffer,
hvor det blev beregnet, hvor me-
get man fjente pa de forskellige
glasvarer-

I 1873 solgte Holnegard Kastrup
clasverk til et aktieselskab. Den
eft erfolgende periode fortalles
der nlemere om i et senere num-
mer.
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokal-
historisk interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 Kastrup

Ttf. 32 46 05 45.

Abningstider:
Mandag 16.00 - 20.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Lokalhistorisk Samling har desuden udstillinger pi

I
Kastrupgirdssamlingen

"Midt pi Amager" og
"Kastrup Glas"

Abent Tirsdag til 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


