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      2019 ï et virkelig godt ¬r 

 Jeg indledte mit indlÞg her i sommer, i det an-

det nummer af òRytterskolenò, med fßlgende ord: 

 òNu skal jeg ikke fortsÞtte med sÞtningen 

ò..er halvt fuldendtò. For s¬dan g¬r det jo langt 

fra altid. Men i hvert fald er der ingen grund til 

pessimisme, s¬ledes som tingene er g¬et hidtil i 

2019ò.  

 Nej, pessimisme var der ingen grund til, men 

man kan jo aldrig vide, hvordan det kommer til at 

g¬? Det ved vi, der har mange ¬r p¬ bagen, udmÞrket godt. Men nu, hvor vi i 

skrivende stund kun mangler det ¬rlige julemarked p¬ Fredensborg Museum i 

Avderßd, m¬ vi konstatere, at 2019 i den grad er òfuldendtò.  

 Vi har haft rekorddeltagelse til vore foredragsaftener, og ved vore ture 

òud af husetò, i form af byvandringer og rundvisninger samt mindehßjtidelig-

heden for vore soldater. Og hvad ang¬r besßg p¬ Fredensborg Museum har vi 

ikke blot haft 50% flere gÞster end sidste ¬r, men vi har dermed ogs¬ haft det 

stßrste besßg p¬ museet nogensinde.  

 SÞrudstillingen òKvindeliv ï fra ildsted til komfurò viste sig at vÞre no-

get af et trÞkplaster. Derfor har vi i bestyrelsen besluttet, at udstillingen fort-

sÞtter, ogs¬ i 2020, idet mange har givet udtryk for, at de gerne ville have be-

sßgt udstillingen, men af en eller anden grund ikke n¬ede det. Nu f¬r de s¬ 

chancen i 2020. Den 1. marts sl¬r vi atter dßrene op p¬ museet. 

 Fra bestyrelsen skal der lyde en kÞmpestor tak for den fantastiske opbak-

ning, som I medlemmer har vist os i det forgangne ¬r. Sammen med ßnsket 

om en rigtig glÞdelig jul samt et godt og lykkebringende nyt¬r.  

P¬ gensyn i 2020!               

      Med venlig lokalhistorisk hilsen 

          Niels Storgaard Simonsen 

                      Formand  
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 I caf®en p¬ Fredensborg 
Museum i Avderßd hÞnger et 
stort og smukt maleri, fremstil-
let af stentßjsfliser, der viser et 
kort over Niv¬ og Niverßd. Kor-
tet er omkranset af smukke teg-
ninger, der viser motiver med 
omr¬dets bygninger og landska-
ber, som de s¬ ud i 1980. Maleri-
et er udfßrt af keramikerne 
Charlotte og Bent Ottosen, Niv¬ 
Stentßj, der dengang holdt til p¬ 

Nive Mßlle. 
 Fhv. bankbestyrer Erik 
Huber-Olsen fortÞller her hi-
storien om tilblivelsen af maleri-
et, der hang i banken i Niv¬ 
Centret indtil banken, der nu 
hed Nordea, lukkede i 2014. 
Maleriet blev da tilbudt Fre-
densborg Museum, hvor det kan 
beses i museets caf®. P¬ nÞste 
side fortÞller Erik Huber-Ol-
sen, hvorledes det gik til. 

Historien om et stentßjsmaleri  

Foto: Flemming Jappsen. 

Af Niels Storgaard Simonsen. 
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 I forbindelse med, at Niv¬ 
Centret skulle opfßres, var det en 
forudsÞtning, at kßbmand Hans 
Ulrik Olsen (Spar) og Privatban-
ken, der siden 13. september 
1973, havde ligget p¬ den bare 
mark, skulle flytte ind i centeret 
som de fßrste.  
 Det betßd et naturligt og et 
tÞt samarbejde med kßbmands-
organisationen, der forestod sel-
ve byggeriet p¬ en grund, der var 
ejet af Den Hageske Stiftelse. 
Kßbmanden og jeg havde, p¬ 
Privatbankens vegne, en vis ind-
flydelse med naturlige fortrin om 
f.eks. valg af beliggenhed i cen-
teret samt etableringen af center-
foreningen og dens vedtÞgter. 
Kßbmanden og jeg var nÞsten 
helt naturligt ogs¬ ôfßdteô med-
lemmer af den fßrste centerfor-
enings bestyrelse. 
 Da jeg havde den store for-
nßjelse at vÞre bankbestyrer for 
Privatbankens Niv¬ afdeling ved 
indflytningen i Niv¬ Centret, 
syntes jeg, at filialen skulle ud-
smykkes og, at det gerne skulle 
have et lokalt prÞg. Da jeg ogs¬ 
havde den udsßgte fornßjelse at 
have keramikerne Charlotte og 
Bent Ottosen, Niv¬ Stentßj, som 
kunder, tog vi en god snak om, 
hvorledes dette eventuelt kunne 
udmßntes. 

 I dette samarbejde opstod 
tanken om et maleri af stentßjs-
fliser, som skulle illustrere, hvor-
ledes Niv¬ og Niverßd s¬ ud i 
1980, og omkranset af forskelli-
ge lokale historiske motiver med 
bl.a. Ringovnen som en helt cen-
tral del. 
 Jeg havde ikke kompetence 
til at sÞtte s¬dan en opgave i 
gang, endsige betale den ud af 
afdelingens drift.  Derfor gik jeg 
til bankens kunstinteresserede 
direktßr, Mogens Staal, og fore-
lagde ideen med et skitseudkast. 
Han syntes godt om ideen og 
skitseudkastet og gav grßnt lys 
for det videre samarbejde med 
kunstnerne, samt bevilgede pen-
gene til kßbet. 
 Flisemaleriet var naturligvis 
klar til afdelingens indvielse den 
26. november 1980, og helt na-
turligt mßdte bankdirektßr Mo-
gens Staal op og afslßrede kunst-
vÞrket. 
 Interesserede besßgende p¬ 
museet kan sikkert forst¬, at jeg 
blev sÞrdeles glad, da jeg gens¬ 
maleriet samt, at Nordea, i for-
bindelse med afdelingens luk-
ning, havde doneret maleriet til 
museet i Avderßd.  
 

Erik Huber-Olsen 
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 Ved udstykningen i 1799 af 
g¬rdene i landsbyen Brßnsholm 
fik g¬rd nr. 3 ved lodtrÞkningen 
tildelt den s¬kaldte ôindelukkelodô 
sydßst for byen. Men ejeren ßn-
skede ikke at flytte sin g¬rd og fa-
milie vÞk fra landsbyen trygge 
miljß. Han satte sin jord p¬ i alt 
120 tdr. til salg, og den blev kßbt 
af klÞdefabrikant Johan Conrad 
Scheidtmann fra Kßbenhavn. 
 Scheidtmanns far, der var 

dugmagermester, havde omkring 

midten af 1700-tallet startet en lil-

le produktion af klÞde. Efter hans 

dßd viderefßrte enken og sßnnen 

virksomheden, som da bestod af 6 

h¬ndvÞve og et ukendt antal spin-

derokke. 

 En flaskehals i klÞdeproduk-

tionen var fremskaffelsen at til-

strÞkkelig med garn til vÞverne. 

Der skulle 8-10 spindere til for p¬ 

deres spinderokke at kunne frem-

stille garn til ®n vÞver. 

 Scheidtmanns spindere og 

vÞvere sad rundt om i byen, for-

mentlig ofte i deres egne stuer, 

hvilket besvÞrliggjorde produkti-

onen, og han ßnskede derfor at 

samle virksomheden p¬ et sted. 

Til det form¬l opn¬ede han et l¬n 

af staten, for hvilket han indrette-

de sin fabrik p¬ en g¬rd nÞr Ama-

lienborg. 

 Han havde imidlertid meget 
svÞrt ved at f¬ fabrikken til at gi-
ve overskud, men da man fra sta-
tens side var interesseret i at op-
retholde en hjemlig produktion af 
klÞde, bevilgede man ham i ¬re-
nes lßb en rÞkke l¬n. At de efter-
h¬nden blev eftergivet, vidner om 
den vÞgt, der blev lagt p¬ at kun-
ne ophjÞlpe en dansk industri. 

 

Spindemaskiner 

 I England havde man i 1770ô-

erne udviklet spindemaskiner, der 

kunne strÞkke og sno mange tr¬de 

Af Jens Erik Christiansen 
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samtidig og derved erstatte et til-

svarende antal spinderokke. I 

1797 fik Scheidtmann bevilget et 

sÞt spindemaskiner p¬ den betin-

gelse, at han skulle oplÞre arbej-

dere fra hele landet i brugen af 

dem. 

 Maskinerne blev drevet med 

h¬ndkraft, men Scheidtmann inds¬ 

hurtigt, at det ville vÞre bedre og 

billigere at drive dem med vand-

kraft. Sammen med en fabrikßr 

Wulf fik han i 1798 bevilget et l¬n 

p¬ 8.000 rbd. til anlÞg af et ma-

skinspinderi, uldvaskeri og farve-

ri. 

 Og nu gik jagten ind p¬ at fin-

de et passende vandlßb, der kunne 

opstemmes, s¬ det kunne trÞkke 

et vandhjul. Her var det s¬ heldigt, 

at Brßnsholms ôindelukkelodô, 

som Donse ¡ gennemlßber, var 

sat til salg. Godt nok l¬ stedet 

temmelig langt fra Kßbenhavn, 

men heldigvis var der god vejfor-

bindelse til hovedstaden ad Kon-

gevejen, der gik tÞt forbi. 

 Samme ¬r dßde Wulf, og 
Scheidtmann kunne ikke selv gen-
nemfßre byggeriet af fabrikken, 
men i 1799 blev det besluttet, at 
den skulle fuldfßres p¬ statens 
regning, og at Scheidtmann skulle 
bestyre virksomheden, der skulle 
udstyres med 4 skrubbe-og 4 kar-
temaskiner, 16 slubbe- og spinde-
maskiner og 32 vÞve.  
 Staten var nu reelt ejer af fa-
brikken. 

 

ôDen gule Bygningô. 

 Byggeriet gik hurtigt i gang. 

Fßrst etableredes en dÞmning til 

opstemning af ¬en, og oven p¬ den 

opfßrtes fabriksbygningen. Den 

blev senere kaldt ôDen gule Byg-

ningô. I ¬r 1800 var man n¬et s¬ 

Faktaboks: 

 Efter ulden var vasket og tßr-
ret, skulle den kartes, hvorved fib-
rene lßsnedes fra hinanden. Skrub-
bemaskinerne udfßrte den fßrste 
grove kartning, hvorefter kartema-
skinerne fÞrdiggjorde arbejdet, s¬ 
ulden kunne g¬ frem til spindema-
skinerne som en lßs, let og ensartet 
masse.. Den blev s¬ grovspundet i 
slubbemaskiner fßr den blev 
finspundet i spindemaskinerne.  

 Efter vÞvningen kunne klÞdet 
blive valket, dvs. at det gennem 
stampning blev gjort blßdere og 
tÞttere.  

(Efter Salmonsens Konversations-
leksikon.) 
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vidt, at maskinerne kunne installe-

res efterh¬nden, som de blev fÞrdi-

ge. Scheidtmann kaldte virksomhe-

den ôDe brßnsholmdalske Fabrik-

kerô. 

 I februar 1801 takseredes byg-

ningerne fßrste gang til brandfor-

sikringen. I denne hedder det om 

ôDen gule Bygningô, at den er 

grundmuret, to etager hßj og med 

str¬tag. Der er indrettet fire vÞrel-

ser (rum) til maskinerne, og midt 

under huset g¬r en muret og plan-

kebeklÞdt kanal òmed et stort 

Vandhjul, der driver adskillige me-

kaniske Maskiner i FabriksvÞrel-

serne.ò Ud mod mßlledammen var 

der et 177 alen (ca. 111 m) langt 

bolvÞrk, der sikkert blev anlagt for 

at forhindre, at jorden i dÞmningen 

blev skyllet bort af de bßlger p¬ 

mßlledammen, der kunne rejse sig i 

kraftig blÞst. 

 Endvidere var der bygget et be-
boelseshus med 6 vÞrelser og 2 
kßkkener, en bygning indrettet til 
heste- og kostald og en bygning til 
lo og lade. 
 

Fabrikken udvides. 

 Imidlertid viste det sig, at fa-

brikken ikke kunne leve op til de 

forventninger, man havde haft til 

den, og derfor befalede kongen, 

dvs. kronprinsen, i april 1803, at 

den skulle udvides med flere byg-

ninger. 

 Disse blev takseret til brandfor-

sikringen d. 7. december 1805. Det 

drejede sig om en fabriksbygning i 

grundmur, to etager hßj og med 

str¬tag. Underste etage var indrettet 

Den gule Bygning i dag, set fra ßst. Foto: JEC 
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med 10 vÞrelser, 3 forstuer og et 

kßkken. 2. etage indeholdt bl.a. to 

store vÞvestuer. Den blev kaldt 

ôDen rßde Bygningô. 

 Desuden var der en marketen-

deribygning, et farvehus, to beboel-

seshuse og nÞr disse et dobbelt 

vandhus, dvs. lokummer, der meget 

smart var anbragt over ¬en.  

 Endelig blev der opfßrt en ho-
vedbygning til beboelse for Sche-
idtmann, det nuvÞrende ôEgedalô. 
Han var blevet boende i Kßben-
havn, men m¬tte jÞvnligt rejse til 
Brßnsholmdal for at fßre tilsyn med 
fabrikken. Nu kunne han med sin 
familie flytte ud i et nybygget hus 

f¬ hundrede meter fabrikken. Virk-
somheden i Kßbenhavn havde han 
beholdt, men han blev nu p¬lagt at 
sÞlge g¬rden og flytte maskinerne 
til Brßnsholmdal. 
 

Danmark i krig 

 Danmarks involvering i Napo-

leonskrigene fra 1807-14 medfßrte 

et voksende forbrug af klÞde til hÞ-

ren og fl¬den, og man var tvunget 

til at kßbe en del klÞde i udlandet 

til hßje priser og ofte af ringe kvali-

tet. Det blev derfor besluttet at for-

ßge produktionen betydeligt b¬de 

p¬ den nÞrliggende klÞdefabrik, 

Usserßd VÞrk og p¬ Brßnsholmdal, 

Den rßde Bygning i dag. Foto: JEC 
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der begge var ejet af staten. Usserßd 

vÞrk bestod af ôGamle VÞrkô og 

ôNy VÞrkô. Det sidste var en bom-

uldsfabrik. Under Usserßd VÞrk 

hßrte ogs¬ ôStampenô, der oprinde-

lig havde vÞret en kornmßlle. Usse-

rßd VÞrk blev senere kaldt ôDen 

militÞre KlÞdefabrikô. 

 Foruden Brßnsholmdal og Us-

serßd VÞrk ejede Staten en uldma-

nufaktur i Rigensgade i Kßbenhavn. 

Den blev kaldt ôGuldhusetô, fordi 

en italiensk svindler, der boede her,  

havde bildt kongen, Frederik d. 3., 

ind, at han kunne forvandle sßlv til 

guld. 

 Samtidig skulle der ske en ar-

bejdsdeling, s¬ Usserßd VÞrk pri-

mÞrt skulle fremstille groft klÞde, 

kaldet kommisklÞde, til bl.a. solda-

teruniformer, medens Brßnsholmdal 

skulle fabrikere fint klÞde til offi-

cersuniformer. 

 Ledelsen af Brßnsholmdal 

overgik til en anden, og Scheidt-

mann skulle kun st¬ for overskÞ-

ring, farvning og appretering, dvs. 

efterbehandling af klÞdet. 

 

ValkevÞrk 

 I august 1809 udgik der befa-

ling om at opfßre et valkevÞrk ved 

fabrikken. Det blev anlagt ca. 1 km. 

oppe ad ¬en. Brandtaksationen an-

fßrer om huset, at det var grundmu-

ret, med str¬tag og et stampevÞrk. 

Det indeholdt 3 stuer, et kammer og 

et kßkken. Ved siden af l¬ der et 

hus, hvor vandhjulet var anbragt. 

¡en blev opstemmet af et bolvÞrk, 

og der gik en bro over den.  

 Den gule Bygning var blevet 
forhßjet med en etage, formentlig til 
vÞvning, der stadig foregik med 
h¬ndkraft, og i 1813 var vÞrket i 
fuld drift. En opgßrelse fra 1814 vi-
ser, at der var 9 skrubbe- og karte-
maskiner, 19 slubbe- og spindema-
skiner, 22 vÞve og 4 maskinover-
skÞrediske. 

Valkeï eller stampevÞrk. N¬r akslen dre-

jer rundt lßfter knasterne stamperne op til 

stßrste hßjde, hvorefter disse falder ned 

p¬ tßjet. 

Efter Jßrgen F. Christensen: Rundt til 

danske vandmßller. 
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Usserßd Gamle VÞrk set fra vest. Ca. 1890. 

Begge fotos: Museum NordsjÞlland, Hßrsholm Arkiv 

Ny VÞrk, der l¬ lige vest for det sted, hvor Kongevejen 

krydser Usserßd ¡.. Nedrevet 1927. 
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Udsnit af kort fra 1826. 

1. Den gule Bygning. Det ses, at 

vandet blev fßrt gennem bygnin-

gen. 

2. Den rßde Bygning 

3. Egedal 

4. Valkemßllen 

5. Kanal, der ledte overskudsvandet 

uden om vÞrket. 
FredendborgArkiverne. 
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Fßlgerne af krigen 

 Da Danmark i 1814 m¬tte trÞk-
ke sig ud af krigen, faldt behovet 
for klÞde til det militÞre personel. 
Staten var g¬et bankerot i 1813 og 
som fßlge af nederlaget i krigen 
m¬tte Norge afst¬s til Sverige. Dan-
mark var i store vanskeligheder, og 
det kom ogs¬ til udtryk i klÞdein-
dustrien.  
 Gjerlev og Rosted skriver om 
dette i bogen ôDen militÞre KlÞde-
fabrikô: òDen danske klÞdefabrika-
tion havde under krigen haft en me-
get gunstig stilling, men den ophßr-
te, da de fremmede varer atter kun-
ne komme til landet. De danske fa-
brikanter stod svagt i konkurrencen, 
ikke mindst fordi landets d¬rlige va-
luta gjorde det vanskeligt for dem at 
kßbe udenlandsk uld. Den danske 
uld egnede sig ikke til fint klÞde, og 
i ßvrigt var Usserßd klÞdefabrik en 
stor aftager af dansk uld. Det blev 
en vanskelig tid for klÞdefabrikan-
terne; store kapitaler var bundet i 
virksomhederne, og dertil kom, at 
man under krigen var kommet tilba-
ge i teknisk henseende, fordi man 
ikke havde kunnet fßlge den udvik-
ling indenfor tekstilindustrien, som 
navnlig havde fundet sted i Eng-
land. (é) Den ene danske fabrik ef-
ter den anden kom i vanskeligheder, 
og det kneb ogs¬ med at holde de 
militÞre uldmanufakturer i gang. 
Fßlgen var, at der blev stillet for-

slag om at nedlÞgge enten 
ôGuldhusetô eller vÞrkerne i Usse-
rßd. Regeringen valgte at standse 
fabrikationen p¬ ôGuldhusetô, og da 
arbejderne i Usserßd hßrte dette, 
var glÞden stor.ò 
 

Brßnsholmdal lukker 

 Men skÞbnen indhentede ogs¬ 

Brßnsholmdal. I november 1817 

blev der nedsat en kommission, der 

skulle undersßge Usserßd VÞrks og 

Brßnsholmdals organisation, admi-

nistration og drift. I april ¬ret efter 

afgav kommissionen en indstilling 

til kongen med forslag om en fuld-

stÞndig omlÞgning af driften ï og 

lukning af De brßnsholmdalske Fa-

brikker. 

 I kommissionen beretning var 

der en opgßrelse over ansatte p¬ 

vÞrkerne: P¬ Brßnsholmdal var der 

5 ledere, 67 voksne arbejdere og 45 

bßrn, p¬ Gamle VÞrk 6 ledere, 109 

arbejdere og 36 bßrn og p¬ Ny 

VÞrk 4 leder, 58 arbejdere og 59 

bßrn. Formentlig har antallet af be-

skÞftigede p¬ fabrikkerne tidligere 

vÞret hßjere. 

 Det, der sl¬r en, er de mange 

bßrn, i alt 140, der var beskÞftiget 6 

lange arbejdsdage om ugen. Om 

sßndagen skulle de i skole. 
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 Nogle af bßrnene kom fra om-
r¬det, men slet ikke i tilstrÞkkeligt 
omfang. VÞrkerne modtog derfor 
mange fattigbßrn fra s¬vel Kßben-
havn som fra andre egne af landet. 
 Da disse bßrn ikke altid blev li-
ge godt behandlet i de plejefamilier, 
hvor de var anbragt, blev det i 1812 
besluttet at opfßre en bygning, det 
s¬kaldte ôPlejehusô, der havde plads 
til b¬de piger og drenge. Bygningen 
eksisterer stadig. 
 

Fabriksdirektßr, industrihistori-

ker m.m. O.J. Rawert skriver i 

1850 om Scheidtmann, der dßde i 

januar 1819: 

 òHan var i sin Tid den due-
ligste og meest fordomsfri af de her-
vÞrende Fabrikanter, og har den 
Fortjeneste, at have givet det fßrste 
Fremstßd til Anvendelsen af Karte- 
og Spindemaskiner. At Tilvirkningen 
i den Tid han bestyrede Brßnsholm-
dal ikke var saa stor, som den kunde 
have vÞret, hidrßrer for en vÞsent-
lig Deel af, at dette AnlÞg var det 
fßrste, hvorved Forsßgene skete 
med de af Commerceraad Norberg 
forfÞrdigede Maskiner, som i Be-
gyndelsen var mindre fuldkomne, 
og til hvis Brug ußvede Arbeidere 
maatte oplÞres, hvilket foraarsage-
de Standsning i Fabrikationen, lige-
som at dens Gang blev langsom.ò 

Plejehuset p¬ KÞrvej i Usserßd. 1993. 

Foto: Museum NordsjÞlland, Hßrsholm Arkiv 
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Efter beslutningen om at lukke 

De brßnsholmdalske Fabrikker var 

blevet truffet i 1818, er de bedste 

maskiner sikkert blevet flyttet til 

Usserßd VÞrk og resten blevet solgt 

eller skrottet.  

Staten har derefter ßnsket at af-

hÞnde hele anlÞgget med tilhßren-

de boliger og landbrugsjord, men 

det skulle vise sig at vÞre svÞrt, og 

bygningerne blev derfor bl.a. an-

vendt som lager for Usserßd VÞrk.  

 

Kirkesal. 

I en kort ¬rrÞkke kom den stßr-

ste af arbejdsstuerne i Den gule 

Bygning til at fungere som kirke for 

Hßrsholm Sogns beboere. 

I ¬rene 1810-12 var Hirschholm 

Slot blevet revet ned, men slotska-

pellet havde man ladet blive st¬ende 

som sognekirke. I 1819 skßnnedes 

det imidlertid, at kapellets tilstand 

var s¬ d¬rlig, at det burde fjernes og 

erstattes af en nyopfßrt kirke. Mens 

nedrivningen af kapellet og opfßrel-

sen af den nye - og stadig eksiste-

rende - kirke stod p¬ fra 1820 til 

1823 blev de kirkelige handlinger i 

Hßrsholm Sogn henlagt til et lokale 

i nabosognet. Enkelte inventargen-

stande blev overflyttet fra Hßrs-

holm, mens andre, s¬ som prÞdike-

stol og alter, blev nylavet. 

Egedal sÞlges. 

Scheidtmann havde sikret sig 

ret til, at han og hans hustru kunne 

blive boende p¬ Egedal, s¬ lÞnge de 

levede. Fßrst da Scheidtmanns enke 

dßde i 1825, blev ôEgedalô med 32 

tdr. land i 1827 solgt p¬ auktion til 

en gartner. 

 

Endelig solgt. 

I 1843 lykkedes det Staten at 

sÞlge vÞrket med godt 47 tdr. land 

for 12.000 rbd. til proprietÞr A. Da-

vid, der ejede Rungstedg¬rd. Hvad 

hans egentlige hensigt med kßbet 

var, er ikke fundet oplyst. 

 

Til fremme af hßravlen. 

P¬ Frederiksborg Amts Landbo-

forenings mßde i 1845 foreslog 

g¬rdmand Jens Nielsen fra Store 

Havelse, at der blev nedsat en ko-

mite, der skulle virke for fremme af 

hßravlen i amtet. Komiteen kom til 

at best¬ af 3 medlemmer, der i de-

cember samme ¬r i Berlingske Ti-

dende opfordrede til oprettelsen af 

en hßrberedningsanstalt. 

Opfordringen blev fulgt op af 

den kßbenhavnske fabrikant N. Or-

loff Andersen, der den 18. feb. 1846 

udsendte en òIndbydelse til Actie-

tegning til et Fabrik til ForÞdling 
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af Landmandens Produkter i Frede-

riksborg Amtò. I en lang redegßrel-

se forklarer han om de besparelser, 

der kan opn¬s ved at tilberede hßr-

ren ved hjÞlp af maskiner i stedet 

for ved h¬ndkraft.  

Samtidig oplyser han, at han i 8 

¬r har fremstillet kartoffelmel med 

maskiner, han selv har konstrueret. 

Denne produktion, der skete med en 

hestemßlle, har givet en god ind-

tÞgt, som kunne forbedres vÞsent-

ligt ved at bruge vandkraft i stedet 

for heste.  

Desuden fortÞller han, at han 

ejer en et ¬r gammel havregryns-

mßlle, der giver et udmÞrket pro-

dukt, som er afsat til gode priser. 

Han mener, at disse tre produk-

tioner med fordel kunne samles p¬ 

et sted ï og stedet har han fundet: 

Brßnsholmdal! 

Ejendommen ville kunne kßbes 

af proprietÞr David for 14.500 rbd., 

hvis handelen blev afsluttet senest 

31. maj samme ¬r, og hvis òé Byg-

ningerne anvendtes til et Fabriks-

brug, der kan vÞre til vÞsentlig 

Gavn for Amtet.ò 

I ejendommen indgik bl.a. de to 

Den fßrste del af N. Orloff Andersens indbydelse til aktietegning. 

Rigsarkivet. 
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grundmurede fabriksbygninger, rui-

nerne af en nedbrÞndt mßlle 

(valkemßllen), for hvilken man 

kunne oppebÞre brandforsikrings-

summen p¬ 590 rbd., samt 32 boli-

ger, der alle var udlejede. Det tilhß-

rende vandlßb, mente han, ville 

kunne yde 10 hestekrÞfter, lavt an-

sl¬et. Bygninger og dÞmninger 

skulle repareres og et nyt vandhjul 

installeres. 

N¬r aktieselskabet var stiftet, 

skulle der straks i udlandet bestilles 

maskiner, der kunne behandle 300 

pund (ca. 150 kg.) hßr daglig. Efter-

h¬nden som der viste sig behov for 

det, skulle flere maskiner anskaffes. 

Samtidig ville Orloff Andersen 

overdrage sin kartoffelmßlle og 

havregrynsmßlle til selskabet for 

2.400 rbd. samt udlevering af 50 

aktier uden udgift for ham. 

Til at gennemfßre projektet 

ville der vÞre behov for en aktieka-

pital p¬ mindst 30.000 rbd., men ik-

ke over 50.000, der skulle udbydes i 

1.000 aktier § 50 rbd. 

Det fremg¬r af redegßrelsen, at 

Orloff Andersen gik ud fra som gi-

vet, at han skulle bestyre virksom-

heden for en ¬rlig lßn p¬ 600 rbd. 

samt fri bolig m.m. Til gengÞld lo-

vede han at fratrÞde stillingen med 

et halvt ¬rs opsigelse, hvis selskabet 

Faktaboks: 

Om fremstilling af hßr: 

òHßr gennemg¬r en rÞkke pro-

cesser, inden den er klar til spin-

ding. Den bliver rusket fri af jorden 

med hele sin rod, s¬ fibrene behol-

der deres fulde lÞngde. Derp¬ bli-

ver frßene sl¬et af (knevling), og 

planten gennemg¬r en forr¬dnelse 

ved at ligge enten i et stille vandlßb 

eller udbredt p¬ marken, indtil 

barklaget har lßsnet sig fra fibrene 

(rßdning). Hßrren bliver derefter 

tßrret enten i ovn eller i fri luft. De 

fleste steder i Danmark foregik det-

te tidligere i en hßrgrav eller en s¬-

kaldt brydegrav, hvor der ikke var 

risiko for brand. Efter tßrring fjer-

nes de trÞagtige bestanddele ved 

brydning af stÞnglerne og slag p¬ 

tvÞrs af lÞngderetningen (skÞt-

ning). Endelig foreg¬r en rensning 

og kÞmning (hegling), evt. afsluttet 

med en mekanisk-kemisk spaltning 

af taverne til mere bomuldslignen-

de fibre (cottonisering). Afslut-

ningsvis spindes hßrren til vÞvning 

af tekstiler.ò 

Hanne Frßsig Dalgaard: Hßr 

(tekstiler) i Den Store Danske, Gyldendal. 

Hentet 16. februar 2019 fra http://

denstoredanske.dk/index.php?

sideId=95553 

http://denstoredanske.dk/Livsstil%2c_sport_og_fritid/H%c3%a5ndarbejde/Spinding%2c_garn_og_tr%c3%a5d/spinding
http://denstoredanske.dk/Livsstil%2c_sport_og_fritid/H%c3%a5ndarbejde/Spinding%2c_garn_og_tr%c3%a5d/spinding
http://denstoredanske.dk/Livsstil%2c_sport_og_fritid/H%c3%a5ndarbejde/H%c3%a5ndarbejde_generelt/v%c3%a6vning
http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=95553
http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=95553
http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=95553
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i tre p¬ hinanden fßlgende ¬r ikke 

kunne udbetale 4% i rente af den 

indskudte kapital. 

Orloff Andersen blev sandsyn-

ligvis bestyrer, da det fremg¬r, at 

han forestod indkßbet af en bryde-

maskine i Irland, og at hans egne to 

maskiner blev flyttet fra Kßbenhavn 

til Brßnsholmdal.  

 

Hovedet p¬ et af de usolgte aktiebreve. 

De brßnsholmdalske Fabrikker er set fra vest med mßlledammen i forgrunden. 

I midten Den gule Bygning, der i 1811 var blevet forhßjet med en ekstra etage. 

Denne blev fjernet igen i 1869. 

Til hßjre Den rßde Bygning. Bygningen lÞngst til venstre kunne vÞre Egedal. 

Man kan jo sige, at mßrke skyer samler sig over De brßnsholmdalske Fabrik-

ker.                                                                                                    Rigsarkivet. 


