
Holmgaard Glasværk kendes helt tilbage fra år 1825, især for deres brugsglas af forskellig art, men vi skal helt frem til 1965, før
vi ser lampeproduktionen starte, her taler vi om moderne belysning til hjemmene. 1965 var også året hvor Kastrup Glasværk og
Holmegaard fussionerede, dog ændredes navnet nogle år senere til Holmegaard of Copenhagen. 70’erne og begyndelsen af 80’erne
blev en produktiv tid, hvor der virkelig kom gang i lampedesignet og alt blev lavet på Fyens Glasværk Odense (1874-1990) der havde
kapicitet til de kunstneriske glasformer og typer, man kaldte det for "det oprørske glas". Designeren Michael Bang blev en af de mest
kendte af slagsen, men også: Jacob E. Bang, Sidse Werner, Per Lütken, Torben Jørgensen, Verne Panton, Kylle Svanlund, Ole
Winther, Hsin-Lung Lin, Peter Svarrer og Mutsou Enoues, prægede meget produktionen. I 1979 lukkede Kastrup Glasværk og tilbage
var nu Odense og Holmegaard, i 1985 indgik produktionen i Royal Copenhagen Gruppen, i 1990 lukkede Odense Glasværk og
dermed det meste af lampe-produktionen.
(De Forenede Glasværker A/S, senere navnet Fyens Glasværk: Har en selvstændig historie ang. Belysningsglas, som allerede blev
produceret fra 1910 og til lukningen i 1990. Her blev også produceret til andre lampefimaer som: Fog & Mørup, Lyfa, Le Klint, Ernst
Voss, Nordisk Solar Compagni, Louis Poulsen, De Danske Statsbaner, Laur. Knudsen, Gruberts Sønner, Aage Havemanns eftf.,
Orlogsværftet og mange flere.) Disse glaslamper bliver af og til fejlagtigt tilskrevet som Holmegaard produkter.
Holmegaard lamperne kan man i dag finde hos antikhandlere, Den Blå Avis og andre steder hvor danskene handler med hinanden.
Der bliver ikke mere produceret lamper hos Holmegaard. Holmegaard laver dog stadig glas til hjemmets indretning. Inspiration:
www.holmegaard.dk - www.hardernet.dk (designer-info) - Den sidste direktør på Fyens Glasværk var:
Anders Tybjerg Jørgensen: www.gensynsglæden.dk      Info: www.lampesamleren.dk
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