
Tivolis fyrværkerifabrik i Vallensbæk – 1938-1967 

Kunstfyrværker Holger Emil Pedersen der siden 1921 havde været Tivolis 

kunstfyrværker havde i 1920’erne en fyrværkerifabrik i Kongens Enghave 

(Sydhavnen). 

En fyrværkerifabrik bør ligge i et åbent område, så han flytter omkring 1930 sin 

fyrværkerifabrik til den nordlige del af Vallensbæk på Gl. Torvevej. Fabrikken er her 

omgivet af marker på alle sider. Fabrikken og den private bolig var opført som en 

søstergård til Kirkebredegård hvis ejer drev jorderne.  

Fabrikken får af sognets borgere hurtigt navnet ”Krudtgården”. 

Ved en eksplosionsulykke den 22.1.1938 omkommer, som følge af kraftige 

forbrændinger, Holger Emil Pedersen sammen med 2 sønner og en svend. 

Holger Emil Pedersens enke Edith Margrethe Fristrup Pedersen, født Fritzbøger sælger 

i juni måned 1938 til Københavns Sommertivoli fyrværkerifabrikken på Gl. Torvevej i 

Vallensbæk for kr. 28.000,- med inventar og lager af fyrværkerisager. Herefter flytter 

hun med sine 4 børn til Glostrup. 

Tivoli ansætter som ny kunstfyrværker Adolph Vilhelm Francois Hoffmann og 

hans svigersøn Otto Barfod. 

Adolph Vilhelm Francois Hoffmann (bliver fjerde fyrværker i Hoffmann slægten) 

var født 8. juni 1879 i Nørresundby, Aalborg Amt. Han var søn af Cirkusdirektør og 

fyrværker Francois Carl Adolph Hoffmann (1841 – 1910). Han er døbt 7. november 

1880 i Vor Frue Kirke i Aalborg.  

Francois Carl Adolph Hoffmann var den tredje festfyrværker i Hoffmann slægten. 

Hans far, der var den anden festfyrværker i Hoffmann slægten var Carl Wilhelm 

August Heinrich Hoffmann (født i Tyskland ca. 1809 og død i Danmark i 1865). 

Den første fyrværker i Hoffmann slægten var Carl Hoffmanns far Joseph Hoffmann 

(født i Mähren, nu Tjekkiet ca. 1780 – og død i Danmark ca. 1830). Han begyndte at 

lave fyrværkeri i Danmark i 1816. 

Adolph Vilhelm Francois Hoffmann var 13. september 1902 blevet gift med Nielsine 

Karoline Nielsen. Nielsine Karoline Nielsen var født 12. juni 1882 i Auning på 

Djursland. Hun er døbt i Auning Kirke 27. august 1882.  

Nielsine og Adolph får 22. september 1909 på Jægersvej i Strømmen, Vorup Sogn en 

datter der bliver døbt Karen Johanne Hoffmann d. 6. februar 1910 i hjemmet af 

sognepræsten. 

Karen Johanne Hoffmann bliver gift 27. april 1934 i Vorup Kirke, Vorup Sogn med 

klejnsmed Otto Barfod. 

Otto Barfod (bliver femte fyrværker i Hoffmann/Barfod slægten) var født 8. februar 

1910 i Randers Sankt Mortens Sogn som søn af Karetmager Rasmus Barfod (1865 – 

1950) og døbt i Sankt Mortens Kirke d. 2. august 1910 af Pastor Bjørnbak. 

Otto Barfod bliver konfirmeret 13. april 1924 i Sankt Mortens Kirke i Randers af Pastor 

Engberg. Hans bopæl ved konfirmationen er i kirkebogen noteret som Dronningborg. 

Otto startede sin karriere med at stikke af fra skolen, da den kedede ham. Faderen 

skaffede ham en plads på Overgaard, men også her stak han af, og en dag sad han i 

sine forældres udhus. Ingen turde fortælle det til hans far, men da han fandt ud af 

det, blev Otto sat i lære på Scandia og blev der mellem 1925 og 1930. Han læste 

1930-34 til maskinkonstruktør. I 1936 gik han ind i fyrværkerifaget i samarbejde med 



sin svigerfar og fulgte med Adolph Hoffmann ved hans ansættelse som fyrværker i 

Tivoli til Vallensbæk i 1938. Faktisk skulle familien Hoffmann og Barfod overtage 

fabrikken i Vallensbæk, men havde ikke økonomisk mulighed for dette, hvorfor det i 

stedet blev Tivoli der blev fabrikkens ejer. 

Karen Johanne og Otto får på Tebbestrupvej 48 i Vorup, Vorup Sogn en søn d. 25. 

august 1934. Drengen bliver døbt Palle Hoffmann Barfod d. 14. oktober 1934 i Sankt 

Mortens Kirke i Randers af Sognepræst Chr. Ingerslev. 

I den periode hvor Danmark er besat af Tyskland ligger fyrværkerifabrikken stille. 

Otto Barfod bor i denne periode i Dronningborg (Randers). Ved Folketællingen d. 5. 

november 1940 bor der i Vallensbæk på Torvevejen på matr.nr. 14 m følgende 

personer: 

Adolph Hoffmann, N. Karoline Hoffmann, Elnor Hoffmann, Jens Jeppesen Andersen 

(hedder Jens Jepsen Andersen), medhjælper 20 år gammel samt Palle Hoffmann 

Barfod. Karen Johanne Barfod er noteret som fraværende med ophold på Skolevej 4, 

Dronningborg. 

Jens Jepsen Andersen er N. Karoline Hoffmanns nevø. Han er født 9. januar 1920 på 

Kristrupvej 12, Kristrup Sogn og hjemmedøbt 23.5.1920 af Lærer Nørgaard. 

Fremstillet i Kristrup Kirke d. 10. oktober 1920. 

Han dør 6.2.2007 i Karlslunde og bliver begravet på Tune Kirkegård 9.2.2007. 

Karen Johanne og Otto får i Vallensbæk en søn d. 3. februar 1943. Drengen bliver 

døbt Lars Hoffmann Barfod (bliver sjette fyrværker i Hoffmann/Barfod slægten) i 

Vallensbæk Kirke d. 2. maj 1943 af Pastor Gotschalk Rasmussen. 

Faddere er Fru Nielsine Hoffmann, Vallensbæk Nordmark og Frk. Elnor Hoffmann, 

Vallensbæk Nordmark og forældrene. 

Elnor Hoffmann der er søster til Karen Johanne Barfod, født Hoffmann og dermed 

moster til Lars Hoffmann Barfod er født 24. juni 1913 i Strømmen, Vorup Sogn og 

døbt 3. august 1913 i Vorup Kirke, Vorup Sogn. Også Elnor Hoffmann bliver fyrværker 

og arbejder på fyrværkerifabrikken i Vallensbæk. 

Lars Hoffmann Barfod gik 5 år i skole i Vallensbæk. Først 4 år i den gamle skole i 

landsbyen og derefter et år i den nye skole der var opført i udkanten af landsbyen. Da 

han skulle i mellemskole måtte han skifte til Brøndbyvester skole. 

Efter at have aftjent sin værnepligt i 1955-56 bliver Palle Hoffmann Barfod fyrværker 

sammen med sin far på fyrværkerifabrikken i Vallensbæk.  

Lars Hoffmann Barfod, Torvevej, Vallensbæk bliver konfirmeret i Vallensbæk Kirke d. 

6. oktober 1957 af Sognepræst Karl J.L. Toft. 

Lars Hoffmann Barfod begynder som ganske ung at arbejde på fyrværkerifabrikken. 

Nielsine Karoline Hoffmann, født Nielsen dør 11. februar 1958 på Torvevej i 

Vallensbæk. Hun bliver begravet 15. februar 1958 fra Vorup Kirke, Vorup Sogn af 

sognepræst N.V. Fæster-Nielsen på Vorup Sogns Kirkegård. 

Palle Hoffmann Barfod bliver 13. februar 1960 gift af Pastor Kr. Bindeballe i Johannes 

Døbers Kirke, Johannes Døbers Sogn med Hanne Irene Larsen. 

Hanne Irene Larsen er født 2. januar 1939 på Horsekildevej 32,4, Valby. Hun er døbt 

19.2.1939 af Pastor Andreas Jørgensen i Timotheus Kirken. 

Ved en eksplosion under forberedelse til et stort festfyrværkeri om eftermiddagen d. 

22. august 1962 på Fyrværkerifabrikken på Torvevej 38 i Vallensbæk bliver Adolph 

Vilhelm Francois Hoffmann dræbt. Ulykken skyldtes selvantændelse af ca. 200 



sølvflammer (vandfaldsbrændere) i det værksted hvor han arbejdede. 

Berlingske Tidende har den 23. august 1962 en artikel om ulykken. 

Adolph Vilhelm Francois Hoffmann bliver begravet 25. august 1962 fra Vorup Kirke, 

Vorup Sogn af sognepræst N.V. Fæster-Nielsen på Vorup Sogns Kirkegård. 

 

En epoke slutter i Vallensbæk. 

Fra midten af 1960’erne sker der en kraftig befolkningsstigning i Vallensbæk. I 

Vallensbæk Nordmark der indtil da næsten ikke har haft nogen bebyggelse udover et 

par enkelte gårde, bliver der udstykket og der bygges mange ejerboliger. Det er så 

ikke længere sagen at have en fyrværkerifabrik liggende i et boligområde, så ved 

årsskiftet 1966/1967 flytter Tivoli sin fyrværkerifabrik til Tune ved Roskilde. Her har 

Tivoli på åbne områder opført en ny fyrværkerifabrik på Baldersvej 19. Til fabrikken 

hører også bolig til fabrikkens medarbejdere. Med til Tune flytter Otto Barfod med 

hustruen Karen Johanne og sønnen Lars Hoffmann Barfod. 

1966 var det sidste år hvor der blev produceret fyrværkeri på fabrikken i Vallensbæk. 

Det var samtidig det år at Palle Hoffmann Barfod stoppede sit arbejde som fyrværker. 

Palle Hoffmann Barfods hustru Hanne Irene Barfod dør 24. august 1994 i Solrød Sogn. 

Palle Hoffmann Barfod dør 1. november 1995 i København (Frederiksberg Sogn). De 

er begge begravet på Vallensbæk Kirkegård. 

Når man møder nuværende eller tidligere Vallensbæk borgere og talen falder på 

fyrværkeri, så har mange af dem fortalt, at de skam købte deres fyrværkeri på 

”Krudtgården” i Vallensbæk. 

Vallensbæk vognmanden Villy Sørensen der boede i Vallensbæk landsby på 

Kirkebakke Allé 3, kørte i mange år til Tivoli med det på fabrikken fremstillede 

fyrværkeri. 

Fyrværkerifabrikken i Vallensbæk var altid en slags familievirksomhed. Det var ikke 

kun ægtefæller og børn, men også søskende, onkler og tanter, svigerforældre, fætre 

og kusiner der deltog i arbejdet. Ugifte familiemedlemmer blev boende på fabrikken 

og gik til hånde, og familiernes unge studerende kom på arbejde på fabrikken i deres 

sommerferier. 

Tivolis fyrværkerifabrik efter årene i Vallensbæk. 

Fra sommersæsonen 1967 bliver alt fyrværkeri der bruges i Tivoli fremstillet på den 

nye fyrværkerifabrik i Tune. 

14. oktober 1967 bliver Lars Hoffmann Barfod kirkelig viet i Tønder (formentlig i 

Tønder Kristkirke) til Esther Rasmussen. 

Esther Rasmussen er født 26. marts 1947 på Sygehuset i Tønder. Hun er døbt 26. maj 

1947 af Pastor Magle i Tønder Kristkirke. 

Esther og Lars Hoffmann Barfod får 23.2.1969 på Amtssygehuset i Roskilde en datter 

der 6.4.1969 bliver døbt Diana Hoffmann Barfod (bliver syvende fyrværker i 

Hoffmann/Barfod slægten) af Pastor Toft i Vallensbæk Kirke. Familiens adresse ved 

både fødsel og dåb er Baldersvej 19 i Tune. 

Karen Johanne Barfod, født Hoffmann dør 3. oktober 1974 på Amtssygehuset i 

Roskilde og bliver begravet fra Vallensbæk Kirke på Vallensbæk Kirkegård d. 

7.10.1974 af Sognepræst Fred Andersen. 

Otto Barfod dør 29. december 1974 på Baldersvej 19 i Tune og bliver begravet fra 

Vallensbæk Kirke på Vallensbæk Kirkegård d. 3.1.1975 af Sognepræst Fred Andersen. 



Elnor Hoffmann dør 22.10.1994 og bliver begravet på Vorup Sogns Kirkegård i Vorup 

Sogn, Randers Amt. 

Lars Hoffmann Barfod var fra barnsben oplært som fyrværker. Han tog klassisk 

sproglig studentereksamen og begyndte at studere historie på universitetet. Da hans 

bror Palle Hoffmann Barfod ikke ville fortsætte som fyrværker, sprang han selv til. 

Han har selv udtalt, at han ikke kunne forsvare at ville være historiker og så samtidig 

aflive en 150-årig tradition som fyrværker. 

Lars Hoffmann Barfod bliver leder af fyrværkerifabrikken, hvor han også bor sammen 

med sin familie, og han bliver samtidig den nye fyrværkerimester i Tivoli. Lars 

Hoffmann Barfod er Tivolis fyrværkerimester fra 1974 og indtil Tivoli stopper 

fyrværkeri produktionen ved udgangen af årsskiftet 2004/2005. 

At arbejde med fyrværkeri er ikke ufarligt. I 1986 da Lars Hoffmann Barfod arbejdede 

med romerlys skete der en eksplosion som blæste tre vægge ud på værkstedet i 

Tune. Ved et rent mirakel slap Lars Hoffmann Barfod fra det i live, men med svære 

forbrændinger. 

Lars Hoffmann Barfods datter Diana Hoffmann Barfod arbejdede som fyrværker 

sammen med sin far på fabrikken i Tune indtil den blev lukket. 

Som afslutning skal nævnes at Lars Hoffmann Barfod lavede sit sidste offentlige 

festfyrværkeri fremstillet på Tivolis fyrværkerifabrik i Tune i forbindelse med Operaens 

indvielse den 15. januar 2005. 

 

Barfod samlingen. 

Lars Hoffmann Barfod havde i mange år samlet på genstande fra de gamle 

bøndergårde i Vallensbæk. Det var blevet til en ganske betydelig samling, som han 

ved afskeden fra fyrværkerifabrikken i Tune ikke længere havde plads til. 

I Vallensbæk var der på initiativ af undertegnede d. 11. juni 2003 startet en 

lokalhistorisk forening der fik navnet Vallensbæk Lokalhistoriske Forening. Denne 

forening var meget interesseret i at Lars Hoffmann Barfods samling ville blive bevaret, 

og meget gerne i Vallensbæk. 

Lars Hoffmann Barfod så gerne at hans samling kom til Vallensbæk, men betingelsen 

var, at den skulle overtages af Vallensbæk Kommune. 

Undertegnede fik af daværende Borgmester Kurt Hockerup fuldmagt til, sammen med 

Benny Mortensen, at lave en aftale med Lars Hoffmann Barfod om at den del af hans 

samling som vedrørte Vallensbæk skulle overtages af Vallensbæk Kommune. Denne 

aftale indgik vi ved et besøg på Baldersvej 19 i Tune. Aftalen bekræftede Borgmester 

Kurt Hockerup i et brev dateret 18. februar 2005. I brevet står der bl.a. følgende: 

”Når materialet fra jeres side er klar til overdragelse, henter vi det i Tune, så vi 

sammen med dig (Lars Hoffmann Barfod) kan gøre dele af det klar til udstilling i 

montrer på rådhuset. Officielt markerer vi overdragelsen med en reception på 

rådhuset, når udstillingen er klar”. 

En kopi af dette brev ses sidst i dette dokument. 

Barfod samlingen består bl.a. af følgende effekter: 

Byhornet fra 1784 (kan ses på side 28 i bogen "VALLENSBÆK. Fra bondeland til 

planlagt by" af Peter Sorenius). 

Brandskilte i messing. 

En tallerkenrække og en skehylde fra Enghavegård. 



En kande fra Virkelyst. 

Malerier med motiver fra Vallensbæk af Carl Rasmussen (hans gård lå overfor 

Krudtgården). 

Forskellige beklædningsgenstande samt en sølvnakke og en guldnakke. 

Et par lysestager fra de gamle kirkebænke. 

Et manglebrædt med stok. 

En plejl og en malkestol. 

En brandhage fra Pylles hus (Yrsa Sørensen, Kirkebakke Allé 3) 

Et dejtrug fra Plougmandsminde. 

 

Billeder med/om fyrværkerifabrikken og nogle af de tilknyttede personer. 

Denne beskrivelse slutter med nogle billeder. 

Først et billede af fyrværkerifabrikken i 1948. 

Så et billede af en gravsten på Vorup Sogns kirkegård med Karoline Hoffmann, Adolph 

W.F. Hoffmann og Elnor Hoffmann og 2 billeder fra Vallensbæk Sogns kirkegård med 1 

billede af en gravsten med Karen Barfod og Otto Barfod samt et billede af en gravsten 

med Hanne Barfod og Palle H. Barfod. 

 

Personalet på fabrikken i Vallensbæk i 1948. 

Fra venstre mod højre: Otto Barfod, Christian Nielsen (bror til Adolph Hoffmanns 

hustru Karoline), Jens Andersen (nevø til Karoline), Richard Bagerskov, Adolph 

Hoffmann, hans datter Elnor Hoffmann, Palle Hoffmann Barfod og en medarbejder ved 

navn John.  

Kilder: Lars Hoffmann Barfod, Hanne Laurbjerg Olesen, født Jensen, kirkebøger, 

Minder fra Vestegnen (bog fra 1992 med beretninger af Lars Hoffmann Barfod) og 

Folkeregisteret. 

Foto: Lars Hoffmann Barfod og Ingolf Mathiesen. 
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