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C.E. FRITZSCHE - Glashandel  

Kgl. Hofleverandør 

Grundlagt 18. august 1788.   

Er så vidt vides verdens ældste glasforretning 

 

Slægten Fritzsche  

1. HIERONIMUS Fritzsche 1760-1823  

Født i Böhmen, indvandrede i 1788 - og begyndte sin handel med glas og lysekroner i 

Gothersgade 46; flyttede i 1809 forretningen til Kongens Nytorv 23. H.F. udgik fra 

en gammel glashandlerslægt, og i 1790 giftede han sig med Maria Xaveria Schürer 

von Waldheim, hvis fader drev glashandel i Østergade nr. 61, og hvis slægt ca. år 

1500 fra Sachsen udvandrede til Böhmen og her grundlagde talrige glasværker og 

drev vidtstrakt handel med glas og senere ligeledes med lysekroner. I juli 1592 blev 

slægten Schürer adlet af kong Rudolf d. II på grund af dens store indsats for Böhmisk 

glasindustri.  

H.F. blev enkemand i 1819 men giftede sig året efter med Johanna Bittner, ligeledes 

fra Böhmen. I dette andet ægteskab var der en datter, Henriette, der senere blev gift 

med Anders Fonnesbech, grundlæggeren af det kendte modehus.  

Privatadresserne er ukendte.  

2. Carl Edward Fritzsche 1809-1873  
Overtog forretningen ved sin Stedmoders død i 1834. Giftede sig samme år med sin 

kusine Wilhelmine Schüre von Waldheim, datter af Frantz S.v.W. der videredrev sin 

fars forretning Østergade 61. I 1840 flyttede C.E.F. forretningen til Østergade 24. 31. 

december 1840 tillagde Kong Chr. d. VIII ham prædikat af Kgl. Hofglashandler. I 

1849 flyttedes forretningen til Købmagergade 3. C.E.F. blev enkemand i 1856 men 

giftede sig anden gang med Frederikke Fonnesbech, en søster til førnævnte Anders 

Fonnesbech.  

Privatadresserne er ukendte, men det vides med sikkerhed at C.E.F. om sommeren lå 

på landet på Bülowsvej.  

3. Carl Wilhelm Fritzsche 1836-1900  
Gift i 1867 med Marie Engelstrup, boede som nygift Købmagergade 3, derefter 

Landemærket 7 ?, så Slagelsegade 6 og endelig fra 1892 til sin død Østerbrogade 78.  

 



4. Carl Anders Emil Fritzsche 1870-1935  

Gift i 1897 med Gerda Bjerre Knudsen, datter af båndhandler Johan Knudsen, 

Østergade 42, datterdatter af brændevinshandler Mathias Bjerre, Toldbodvej. Flyttede 

i 1912 forretningen til Amagertorv 14.  

Boede som nygift i Nr. Farimagsgade, fra 1904 Jacob Danefærdsvej 4, fra 1912 

Åboulevard 55, fra 1921 H.C. Andersens Boulevard 45, fra 1930 til sin død 

Rosenørnsalle 35.  

5. Leo Carl Edward Fritzsche 1905-1975  
Har flyttet meget, både med forretningen og privat. Måtte i 1939 fraflytte Amagertorv 

grundet varemangel, da valutacentralen fra 1932 omtrent lukkede for al import af de 

strengt nødvendige varer. Åbnede i mindre lokaler i Nygade 4, men måtte efter godt 

et års forløb også lukke her. Forretningen var så under krigen i en kælder i 

Badstuestræde 20 indtil den i 1946 kunne flyttes til de nuværende lokaler 

Kompagnistræde 12.  

Privatadresse fra 1940 Forhåbningsholms Alle 10, fra 1968 Kronprinsensvej 6.  

6. Ib Carl Edward Fritzsche 1921-1996  
Gift 1948 med Ingrid Maria Svendsen. Overtager forretningen i 1976, efter i et år at 

have kørt boet efter Leo C.E.F.  

Samtidig ændres prædikatet Kgl. Hofglashandler til Kgl. Hofleverandør.  

Sammen med sin kone Ingrid F. fik han god gang i forretningen. I 1981 købtes 

ejendommen Kompagnistræde 12, så forretningen er under eget tag. Nyt og moderne 

værksted til lysekroner indrettes i det tidligere baglokale, og endnu et butikslokale 

indrettes mod gaden. I denne afdeling er der fortrinsvis unikke glas. Ib & Ingrid F. 

pensionerede sig selv i 1989.  

7. Claus Erik Fritzsche 1950-  
Ansat i forretningen 1977, gift i 1985 med Annemette Nielsen. Overtager sammen 

med Mette forretningen i 1989, der bliver nu også lavet udstillinger med forskellige 

Danske glaskunstnere i det "Nye lokale". I 1993 bliver det gamle lokale total 

restaureret så det teknisk er up to date, men ligner det gamle.  

FORRETNINGSADRESSER gennem tiderne:  
 

1788 - 1809  Gothersgade 46 

1809 - 1840  Kongens Nytorv 23 

1840 - 1849  Østergade 24 

1849 - 1912  Købmagergade 3 

1912 - 1939  Amager Torv 14 

1939 - 1940  Nygade 4 

1940 - 1946  Badstuestræde 20 

1946 -           Kompagnistræde 12 
 

 

 



 

 

Velkommen til C.E.Fritzsche - Glas i strædet 

Kompagnistræde 12 - DK 1208 København K. - Danmark  

 

På disse sider kan du se noget af det håndlavede glas  

vi fører, fra bl.a.: 

 

 

Herunder nævnt i tilfældig rækkefølge:  

 

Reijmyre Glasbruk, Meisner Glas, Gudhjem Glasrøgeri, Pernille Bastrup, 

Gudhjem Glas Røgeri, Glassmedjen Kregme, Kregme Glas, Lyngby Glas, Rikke 

Hagen Design, Spiegelau, Hadeland, Jens Chr. Kondrup, Sæby Glaspusteri, Mai 

Ørsted, Isbryderen Elbjørn's Glaspusteri, Marie Retpen, Karen Nyholm, 

MIKASA, Glasgalleriet Roskilde - Skak Snitker, 

 

 

Vi har blandt andet: 
 

Mundblæst glas, håndlavet glas, håndgjort glas, klukflaske, klukkflaske, karafler, 

karaffer, foglietter, folietter, vinglas, vinservicer, studsglas, sløjfeglas, studs 

drinkglas, unikaglas, drinkglas, snapseglas, cantineflasker, cognacglas, Oenologue 

glas, Oenolog glas, Ønolog glas, Maria Theresia og empire lysekroner, 

prismelysekroner, krystallysekroner, 

 

(Mange tror at Maria Theresia lysekroner er Venetianske lysekroner -  

men en venetiansk lysekrone er fremstillet helt i glas) 

 

Ljuskronor, helkristall prismor, färgade prismor, lysmanchetter af glas, også til 

kertelys / julelys, ljusmanschetter, glasskåle, krystalglas, krystalvaser, glasgravering, 

gravering på glas, gravering af glas, alsaceglas, alsace glas, glaskander, sukkerskåle, 

flødekander, mælkekander, prismenåle, prismesøm, rejmyre, lyngby-glas, tøndeform, 

tøndeglas, egeløvs glas, armagnacglas, bordeauxglas, bourgogneglas, vandglas, 

nøgen jomfru snapseglas, snapsehund, fyldehund, fyllehund, snapsegris, fyldesvin, 

minigris, brændevinsjomfru, slikskåle, slikskål, cognackugler, cognac-kugler, 

likørkugler, likør-kugler.  

 

 
 

 















 


