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      2019 – et virkelig godt år 

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

det nummer af ”Rytterskolen”, med følgende ord: 

 ”Nu skal jeg ikke fortsætte med sætningen 

”..er halvt fuldendt”. For sådan går det jo langt 

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

pessimisme, således som tingene er gået hidtil i 

2019”.  

 Nej, pessimisme var der ingen grund til, men 

man kan jo aldrig vide, hvordan det kommer til at 

gå? Det ved vi, der har mange år på bagen, udmærket godt. Men nu, hvor vi i 

skrivende stund kun mangler det årlige julemarked på Fredensborg Museum i 

Avderød, må vi konstatere, at 2019 i den grad er ”fuldendt”.  

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

”ud af huset”, i form af byvandringer og rundvisninger samt mindehøjtidelig-

heden for vore soldater. Og hvad angår besøg på Fredensborg Museum har vi 

ikke blot haft 50% flere gæster end sidste år, men vi har dermed også haft det 

største besøg på museet nogensinde.  

 Særudstillingen ”Kvindeliv – fra ildsted til komfur” viste sig at være no-

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

sætter, også i 2020, idet mange har givet udtryk for, at de gerne ville have be-

søgt udstillingen, men af en eller anden grund ikke nåede det. Nu får de så 

chancen i 2020. Den 1. marts slår vi atter dørene op på museet. 

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

ning, som I medlemmer har vist os i det forgangne år. Sammen med ønsket 

om en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.  

På gensyn i 2020!               

      Med venlig lokalhistorisk hilsen 

          Niels Storgaard Simonsen 

                      Formand  



4 

 I caféen på Fredensborg 
Museum i Avderød hænger et 
stort og smukt maleri, fremstil-
let af stentøjsfliser, der viser et 
kort over Nivå og Niverød. Kor-
tet er omkranset af smukke teg-
ninger, der viser motiver med 
områdets bygninger og landska-
ber, som de så ud i 1980. Maleri-
et er udført af keramikerne 
Charlotte og Bent Ottosen, Nivå 
Stentøj, der dengang holdt til på 

Nive Mølle. 
 Fhv. bankbestyrer Erik 
Huber-Olsen fortæller her hi-
storien om tilblivelsen af maleri-
et, der hang i banken i Nivå 
Centret indtil banken, der nu 
hed Nordea, lukkede i 2014. 
Maleriet blev da tilbudt Fre-
densborg Museum, hvor det kan 
beses i museets café. På næste 
side fortæller Erik Huber-Ol-
sen, hvorledes det gik til. 

Historien om et stentøjsmaleri  

Foto: Flemming Jappsen. 

Af Niels Storgaard Simonsen. 



5 

 I forbindelse med, at Nivå 
Centret skulle opføres, var det en 
forudsætning, at købmand Hans 
Ulrik Olsen (Spar) og Privatban-
ken, der siden 13. september 
1973, havde ligget på den bare 
mark, skulle flytte ind i centeret 
som de første.  
 Det betød et naturligt og et 
tæt samarbejde med købmands-
organisationen, der forestod sel-
ve byggeriet på en grund, der var 
ejet af Den Hageske Stiftelse. 
Købmanden og jeg havde, på 
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 vedtægter. 
Købmanden og jeg var næsten 
helt naturligt også ’fødte’ med-
lemmer af den første centerfor-
enings bestyrelse. 
 Da jeg havde den store for-
nøjelse at være bankbestyrer for 
Privatbankens Nivå afdeling ved 
indflytningen i Nivå Centret, 
syntes jeg, at filialen skulle ud-
smykkes og, at det gerne skulle 
have et lokalt præg. Da jeg også 
havde den udsøgte fornøjelse at 
have keramikerne Charlotte og 
Bent Ottosen, Nivå Stentøj, som 
kunder, tog vi en god snak om, 
hvorledes dette eventuelt kunne 
udmøntes. 

 I dette samarbejde opstod 
tanken om et maleri af stentøjs-
fliser, som skulle illustrere, hvor-
ledes Nivå og Niverød så 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 sætte sådan en opgave i 
gang, endsige betale den ud af 
afdelingens drift.  Derfor gik jeg 
til bankens kunstinteresserede 
direktør, Mogens Staal, og fore-
lagde ideen med et skitseudkast. 
Han syntes godt om ideen og 
skitseudkastet og gav grønt lys 
for det videre samarbejde med 
kunstnerne, samt bevilgede pen-
gene til købet. 
 Flisemaleriet var naturligvis 
klar til afdelingens indvielse den 
26. november 1980, og helt na-
turligt mødte bankdirektør Mo-
gens Staal op og afslørede kunst-
værket. 
 Interesserede besøgende på 
museet kan sikkert forstå, at jeg 
blev særdeles glad, da jeg genså 
maleriet samt, at Nordea, i for-
bindelse med afdelingens luk-
ning, havde doneret maleriet til 
museet i Avderød.  
 

Erik Huber-Olsen 
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 Ved udstykningen i 1799 af 
gårdene i landsbyen Brønsholm 
fik gård nr. 3 ved lodtrækningen 
tildelt den såkaldte ’indelukkelod’ 
sydøst for byen. Men ejeren øn-
skede ikke at flytte sin gård og fa-
milie væk fra landsbyen trygge 
miljø. Han satte sin jord på i alt 
120 tdr. til salg, og den blev købt 
af klædefabrikant Johan Conrad 
Scheidtmann fra København. 
 Scheidtmanns far, der var 

dugmagermester, havde omkring 

midten af 1700-tallet startet en lil-

le produktion af klæde. Efter hans 

død videreførte enken og sønnen 

virksomheden, som da bestod af 6 

håndvæve og et ukendt antal spin-

derokke. 

 En flaskehals i klædeproduk-

tionen var fremskaffelsen at til-

strækkelig med garn til væverne. 

Der skulle 8-10 spindere til for på 

deres spinderokke at kunne frem-

stille garn til én væver. 

 Scheidtmanns spindere og 

vævere sad rundt om i byen, for-

mentlig ofte i deres egne stuer, 

hvilket besværliggjorde produkti-

onen, og han ønskede derfor at 

samle virksomheden på et sted. 

Til det formål opnåede han et lån 

af staten, for hvilket han indrette-

de sin fabrik på en gård nær Ama-

lienborg. 

 Han havde imidlertid meget 
svært ved at få fabrikken til at gi-
ve overskud, men da man fra sta-
tens side var interesseret i at op-
retholde en hjemlig produktion af 
klæde, bevilgede man ham i åre-
nes løb en række lån. At de efter-
hånden blev eftergivet, vidner om 
den vægt, der blev lagt på at kun-
ne ophjælpe en dansk industri. 

 

Spindemaskiner 

 I England havde man i 1770’-

erne udviklet spindemaskiner, der 

kunne strække og sno mange tråde 

Af Jens Erik Christiansen 
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samtidig og derved erstatte et til-

svarende antal spinderokke. I 

1797 fik Scheidtmann bevilget et 

sæt spindemaskiner på den betin-

gelse, at han skulle oplære arbej-

dere fra hele landet i brugen af 

dem. 

 Maskinerne blev drevet med 

håndkraft, men Scheidtmann indså 

hurtigt, at det ville være bedre og 

billigere at drive dem med vand-

kraft. Sammen med en fabrikør 

Wulf fik han i 1798 bevilget et lån 

på 8.000 rbd. til anlæg af et ma-

skinspinderi, uldvaskeri og farve-

ri. 

 Og nu gik jagten ind på at fin-

de et passende vandløb, der kunne 

opstemmes, så det kunne trække 

et vandhjul. Her var det så heldigt, 

at Brønsholms ’indelukkelod’, 

som Donse Å gennemløber, var 

sat til salg. Godt nok lå stedet 

temmelig langt fra København, 

men heldigvis var der god vejfor-

bindelse til hovedstaden ad Kon-

gevejen, der gik tæt forbi. 

 Samme år døde Wulf, og 
Scheidtmann kunne ikke selv gen-
nemføre byggeriet af fabrikken, 
men i 1799 blev det besluttet, at 
den skulle fuldføres på 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 væve.  
 Staten var nu reelt ejer af fa-
brikken. 

 

’Den gule Bygning’. 

 Byggeriet gik hurtigt i gang. 

Først etableredes en dæmning til 

opstemning af åen, og oven på den 

opførtes fabriksbygningen. Den 

blev senere kaldt ’Den gule Byg-

ning’. I år 1800 var man nået så 

Faktaboks: 

 Efter ulden var vasket og tør-
ret, skulle den kartes, hvorved fib-
rene løsnedes fra hinanden. Skrub-
bemaskinerne udførte den første 
grove kartning, hvorefter kartema-
skinerne færdiggjorde arbejdet, så 
ulden kunne gå frem til spindema-
skinerne som en løs, let og ensartet 
masse.. Den blev så grovspundet i 
slubbemaskiner før den blev 
finspundet i spindemaskinerne.  

 Efter vævningen kunne klædet 
blive valket, dvs. at det gennem 
stampning blev gjort blødere og 
tættere.  

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

res efterhånden, som de blev færdi-

ge. Scheidtmann kaldte virksomhe-

den ’De brønsholmdalske Fabrik-

ker’. 

 I februar 1801 takseredes byg-

ningerne første gang til brandfor-

sikringen. I denne hedder det om 

’Den gule Bygning’, at den er 

grundmuret, to etager høj og med 

stråtag. Der er indrettet fire værel-

ser (rum) til maskinerne, og midt 

under huset går en muret og plan-

kebeklædt kanal ”med et stort 

Vandhjul, der driver adskillige me-

kaniske Maskiner i Fabriksværel-

serne.” Ud mod mølledammen var 

der et 177 alen (ca. 111 m) langt 

bolværk, der sikkert blev anlagt for 

at forhindre, at jorden i dæmningen 

blev skyllet bort af de bølger på 

mølledammen, der kunne rejse sig i 

kraftig blæst. 

 Endvidere var der bygget et be-
boelseshus med 6 værelser og 2 
køkkener, 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 høj og med 

stråtag. Underste etage var indrettet 

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

køkken. 2. etage indeholdt bl.a. to 

store vævestuer. Den blev kaldt 

’Den røde Bygning’. 

 Desuden var der en marketen-

deribygning, et farvehus, to beboel-

seshuse og nær disse et dobbelt 

vandhus, dvs. lokummer, der meget 

smart var anbragt over åen.  

 Endelig blev der opført en ho-
vedbygning til beboelse for Sche-
idtmann, det nuværende ’Egedal’. 
Han var blevet boende i Køben-
havn, men måtte jævnligt rejse til 
Brønsholmdal for at føre tilsyn med 
fabrikken. Nu kunne han med sin 
familie flytte ud i et nybygget hus 

få hundrede meter fabrikken. Virk-
somheden i København havde han 
beholdt, men han blev nu pålagt at 
sælge gården og flytte maskinerne 
til Brønsholmdal. 
 

Danmark i krig 

 Danmarks involvering i Napo-

leonskrigene fra 1807-14 medførte 

et voksende forbrug af klæde til hæ-

ren og flåden, og man var tvunget 

til at købe en del klæde i udlandet 

til høje priser og ofte af ringe kvali-

tet. Det blev derfor besluttet at for-

øge produktionen betydeligt både 

på den nærliggende klædefabrik, 

Usserød Værk og på Brønsholmdal, 

Den røde Bygning i dag. Foto: JEC 
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der begge var ejet af staten. Usserød 

værk bestod af ’Gamle Værk’ og 

’Ny Værk’. Det sidste var en bom-

uldsfabrik. Under Usserød Værk 

hørte også ’Stampen’, der oprinde-

lig havde været en kornmølle. Usse-

rød Værk blev senere kaldt ’Den 

militære Klædefabrik’. 

 Foruden Brønsholmdal og Us-

serød Værk ejede Staten en uldma-

nufaktur i Rigensgade i København. 

Den blev kaldt ’Guldhuset’, fordi 

en italiensk svindler, der boede her,  

havde bildt kongen, Frederik d. 3., 

ind, at han kunne forvandle sølv til 

guld. 

 Samtidig skulle der ske en ar-

bejdsdeling, så Usserød Værk pri-

mært skulle fremstille groft klæde, 

kaldet kommisklæde, til bl.a. solda-

teruniformer, medens Brønsholmdal 

skulle fabrikere fint klæde til offi-

cersuniformer. 

 Ledelsen af Brønsholmdal 

overgik til en anden, og Scheidt-

mann skulle kun stå for overskæ-

ring, farvning og appretering, dvs. 

efterbehandling af klædet. 

 

Valkeværk 

 I august 1809 udgik der befa-

ling om at opføre et valkeværk ved 

fabrikken. Det blev anlagt ca. 1 km. 

oppe ad åen. Brandtaksationen an-

fører om huset, at det var grundmu-

ret, med stråtag og et stampeværk. 

Det indeholdt 3 stuer, et kammer og 

et køkken. Ved siden af lå der et 

hus, hvor vandhjulet var anbragt. 

Åen blev opstemmet af et bolværk, 

og der gik en bro over den.  

 Den gule Bygning var blevet 
forhøjet med en etage, formentlig til 
vævning, der stadig foregik med 
håndkraft, og i 1813 var værket i 
fuld drift. En opgørelse fra 1814 vi-
ser, at der var 9 skrubbe- og karte-
maskiner, 19 slubbe- og spindema-
skiner, 22 væve og 4 maskinover-
skærediske. 

Valke– eller stampeværk. Når akslen dre-

jer rundt løfter knasterne stamperne op til 

største højde, hvorefter disse falder ned 

på tøjet. 

Efter Jørgen F. Christensen: Rundt til 

danske vandmøller. 
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Usserød Gamle Værk set fra vest. Ca. 1890. 

Begge fotos: Museum Nordsjælland, Hørsholm Arkiv 

Ny Værk, der lå lige vest for det sted, hvor Kongevejen 

krydser Usserød Å.. Nedrevet 1927. 
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Udsnit af kort fra 1826. 

1. Den gule Bygning. Det ses, at 

vandet blev ført gennem bygnin-

gen. 

2. Den røde Bygning 

3. Egedal 

4. Valkemøllen 

5. Kanal, der ledte overskudsvandet 

uden om værket. 
FredendborgArkiverne. 
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Følgerne af krigen 

 Da Danmark i 1814 måtte træk-
ke sig ud af krigen, faldt behovet 
for klæde til det militære personel. 
Staten var gået bankerot i 1813 og 
som følge af nederlaget i krigen 
måtte Norge afstås til Sverige. Dan-
mark var i store vanskeligheder, og 
det kom også til udtryk i klædein-
dustrien.  
 Gjerlev og Rosted skriver om 
dette i bogen ’Den militære Klæde-
fabrik’: ”Den danske klædefabrika-
tion havde under krigen haft en me-
get gunstig stilling, men den ophør-
te, da de fremmede varer atter kun-
ne komme til landet. De danske fa-
brikanter stod svagt i konkurrencen, 
ikke mindst fordi landets dårlige va-
luta gjorde det vanskeligt for dem at 
købe udenlandsk uld. Den danske 
uld egnede sig ikke til fint klæde, og 
i øvrigt var Usserød klædefabrik en 
stor aftager af dansk uld. Det blev 
en vanskelig tid for klædefabrikan-
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 følge den udvik-
ling indenfor tekstilindustrien, som 
navnlig havde fundet sted i Eng-
land. (…) Den ene danske fabrik ef-
ter den anden kom i vanskeligheder, 
og det kneb også med at holde de 
militære uldmanufakturer i gang. 
Følgen var, at der blev stillet for-

slag om at nedlægge enten 
’Guldhuset’ eller værkerne i Usse-
rød. Regeringen valgte at standse 
fabrikationen på ’Guldhuset’, og da 
arbejderne i Usserød hørte dette, 
var glæden stor.” 
 

Brønsholmdal lukker 

 Men skæbnen indhentede også 

Brønsholmdal. I november 1817 

blev der nedsat en kommission, der 

skulle undersøge Usserød Værks og 

Brønsholmdals organisation, admi-

nistration og drift. I april året efter 

afgav kommissionen en indstilling 

til kongen med forslag om en fuld-

stændig omlægning af driften – og 

lukning af De brønsholmdalske Fa-

brikker. 

 I kommissionen beretning var 

der en opgørelse over ansatte på 

værkerne: På Brønsholmdal var der 

5 ledere, 67 voksne arbejdere og 45 

børn, på Gamle Værk 6 ledere, 109 

arbejdere og 36 børn og på Ny 

Værk 4 leder, 58 arbejdere og 59 

børn. Formentlig har antallet af be-

skæftigede på fabrikkerne tidligere 

været højere. 

 Det, der slår en, er de mange 

børn, i alt 140, der var beskæftiget 6 

lange arbejdsdage om ugen. Om 

søndagen skulle de i skole. 
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 Nogle af børnene kom fra om-
rådet, men slet ikke i tilstrækkeligt 
omfang. Værkerne modtog derfor 
mange fattigbørn fra såvel Køben-
havn som fra andre egne af landet. 
 Da disse børn ikke altid blev li-
ge godt behandlet i de plejefamilier, 
hvor de var anbragt, blev det i 1812 
besluttet at opføre en bygning, det 
såkaldte ’Plejehus’, der havde plads 
til både piger og drenge. Bygningen 
eksisterer stadig. 
 

Fabriksdirektør, industrihistori-

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

1850 om Scheidtmann, der døde i 

januar 1819: 

 ”Han var i sin Tid den due-
ligste og meest fordomsfri af de her-
værende Fabrikanter, og har den 
Fortjeneste, at have givet det første 
Fremstød til Anvendelsen af Karte- 
og Spindemaskiner. At Tilvirkningen 
i den Tid han bestyrede Brønsholm-
dal ikke var saa stor, som den kunde 
have været, hidrører for en væsent-
lig Deel af, at dette Anlæg var det 
første, hvorved Forsøgene skete 
med de af Commerceraad Norberg 
forfærdigede Maskiner, som i Be-
gyndelsen var mindre fuldkomne, 
og til hvis Brug uøvede Arbeidere 
maatte oplæres, hvilket foraarsage-
de Standsning i Fabrikationen, lige-
som at dens Gang blev langsom.” 

Plejehuset på Kærvej i Usserød. 1993. 

Foto: Museum Nordsjælland, Hørsholm Arkiv 
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Efter beslutningen om at lukke 

De brønsholmdalske Fabrikker var 

blevet truffet i 1818, er de bedste 

maskiner sikkert blevet flyttet til 

Usserød Værk og resten blevet solgt 

eller skrottet.  

Staten har derefter ønsket at af-

hænde hele anlægget med tilhøren-

de boliger og landbrugsjord, men 

det skulle vise sig at være svært, og 

bygningerne blev derfor bl.a. an-

vendt som lager for Usserød Værk.  

 

Kirkesal. 

I en kort årrække kom den stør-

ste af arbejdsstuerne i Den gule 

Bygning til at fungere som kirke for 

Hørsholm Sogns beboere. 

I årene 1810-12 var Hirschholm 

Slot blevet revet ned, men slotska-

pellet havde man ladet blive stående 

som sognekirke. I 1819 skønnedes 

det imidlertid, at kapellets tilstand 

var så dårlig, at det burde fjernes og 

erstattes af en nyopført kirke. Mens 

nedrivningen af kapellet og opførel-

sen af den nye - og stadig eksiste-

rende - kirke stod på fra 1820 til 

1823 blev de kirkelige handlinger i 

Hørsholm Sogn henlagt til et lokale 

i nabosognet. Enkelte inventargen-

stande blev overflyttet fra Hørs-

holm, mens andre, så som prædike-

stol og alter, blev nylavet. 

Egedal sælges. 

Scheidtmann havde sikret sig 

ret til, at han og hans hustru kunne 

blive boende på Egedal, så længe de 

levede. Først da Scheidtmanns enke 

døde i 1825, blev ’Egedal’ med 32 

tdr. land i 1827 solgt på auktion til 

en gartner. 

 

Endelig solgt. 

I 1843 lykkedes det Staten at 

sælge værket med godt 47 tdr. land 

for 12.000 rbd. til proprietær A. Da-

vid, der ejede Rungstedgård. Hvad 

hans egentlige hensigt med købet 

var, er ikke fundet oplyst. 

 

Til fremme af høravlen. 

På Frederiksborg Amts Landbo-

forenings møde i 1845 foreslog 

gårdmand Jens Nielsen fra Store 

Havelse, at der blev nedsat en ko-

mite, der skulle virke for fremme af 

høravlen i amtet. Komiteen kom til 

at bestå af 3 medlemmer, der i de-

cember samme år i Berlingske Ti-

dende opfordrede til oprettelsen af 

en hørberedningsanstalt. 

Opfordringen blev fulgt op af 

den københavnske fabrikant N. Or-

loff Andersen, der den 18. feb. 1846 

udsendte en ”Indbydelse til Actie-

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

riksborg Amt”. I en lang redegørel-

se forklarer han om de besparelser, 

der kan opnås ved at tilberede hør-

ren ved hjælp af maskiner i stedet 

for ved håndkraft.  

Samtidig oplyser han, at han i 8 

år har fremstillet kartoffelmel med 

maskiner, han selv har konstrueret. 

Denne produktion, der skete med en 

hestemølle, har givet en god ind-

tægt, som kunne forbedres væsent-

ligt ved at bruge vandkraft i stedet 

for heste.  

Desuden fortæller han, at han 

ejer en et år gammel havregryns-

mølle, der giver et udmærket pro-

dukt, som er afsat til gode priser. 

Han mener, at disse tre produk-

tioner med fordel kunne samles på 

et sted – og stedet har han fundet: 

Brønsholmdal! 

Ejendommen ville kunne købes 

af proprietær David for 14.500 rbd., 

hvis handelen blev afsluttet senest 

31. maj samme år, og hvis ”… Byg-

ningerne anvendtes til et Fabriks-

brug, der kan være til væsentlig 

Gavn for Amtet.” 

I ejendommen indgik bl.a. de to 

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

Rigsarkivet. 
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grundmurede fabriksbygninger, rui-

nerne af en nedbrændt mølle 

(valkemøllen), for hvilken man 

kunne oppebære brandforsikrings-

summen på 590 rbd., samt 32 boli-

ger, der alle var udlejede. Det tilhø-

rende vandløb, mente han, ville 

kunne yde 10 hestekræfter, lavt an-

slået. Bygninger og dæmninger 

skulle repareres og et nyt vandhjul 

installeres. 

Når aktieselskabet var stiftet, 

skulle der straks i udlandet bestilles 

maskiner, der kunne behandle 300 

pund (ca. 150 kg.) hør daglig. Efter-

hånden som der viste sig behov for 

det, skulle flere maskiner anskaffes. 

Samtidig ville Orloff Andersen 

overdrage sin kartoffelmølle og 

havregrynsmølle til selskabet for 

2.400 rbd. samt udlevering af 50 

aktier uden udgift for ham. 

Til at gennemføre projektet 

ville der være behov for en aktieka-

pital på mindst 30.000 rbd., men ik-

ke over 50.000, der skulle udbydes i 

1.000 aktier á 50 rbd. 

Det fremgår af redegørelsen, at 

Orloff Andersen gik ud fra som gi-

vet, at han skulle bestyre virksom-

heden for en årlig løn på 600 rbd. 

samt fri bolig m.m. Til gengæld lo-

vede han at fratræde stillingen med 

et halvt års opsigelse, hvis selskabet 

Faktaboks: 

Om fremstilling af hør: 

”Hør gennemgår en række pro-

cesser, inden den er klar til spin-

ding. Den bliver rusket fri af jorden 

med hele sin rod, så fibrene behol-

der deres fulde længde. Derpå bli-

ver frøene slået af (knevling), og 

planten gennemgår en forrådnelse 

ved at ligge enten i et stille vandløb 

eller udbredt på marken, indtil 

barklaget har løsnet sig fra fibrene 

(rødning). Hørren bliver derefter 

tørret enten i ovn eller i fri luft. De 

fleste steder i Danmark foregik det-

te tidligere i en hørgrav eller en så-

kaldt brydegrav, hvor der ikke var 

risiko for brand. Efter tørring fjer-

nes de træagtige bestanddele ved 

brydning af stænglerne og slag på 

tværs af længderetningen (skæt-

ning). Endelig foregår en rensning 

og kæmning (hegling), evt. afsluttet 

med en mekanisk-kemisk spaltning 

af taverne til mere bomuldslignen-

de fibre (cottonisering). Afslut-

ningsvis spindes hørren til vævning 

af tekstiler.” 

Hanne Frøsig Dalgaard: Hør 

(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 på hinanden følgende år ikke 

kunne udbetale 4% i rente af den 

indskudte kapital. 

Orloff Andersen blev sandsyn-

ligvis bestyrer, da det fremgår, at 

han forestod indkøbet af en bryde-

maskine i Irland, og at hans egne to 

maskiner blev flyttet fra København 

til Brønsholmdal.  

 

Hovedet på et af de usolgte aktiebreve. 

De brønsholmdalske Fabrikker er set fra vest med mølledammen i forgrunden. 

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

Denne blev fjernet igen i 1869. 

Til højre Den røde Bygning. Bygningen længst til venstre kunne være Egedal. 

Man kan jo sige, at mørke skyer samler sig over De brønsholmdalske Fabrik-

ker.                                                                                                    Rigsarkivet. 
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Dårlig start. 

Men projektet kom dårligt fra 

start. Det lykkedes kun at sælge ak-

tier for 17.000 rbd. og ikke som for-

udsat for mindst 30.000. Man valgte 

alligevel at fortsætte og opnåede et 

lån fra Statskassen på 10.000 rbd.  

O.J. Rawert skriver: ”Andersen 

foretog nu en Rejse til Belgien, Hol-

land og Irland, indkøbte i dette sid-

ste Land en Brydemaskine af nyeste 

Konstruktion, erholdt derfra en 

Formand og en Arbejder, som var 

bekendte med Maskinernes Brug og 

den derværende Hørberednings-

maade. 

Efter irsk Mønster byggedes 

Skjættemaskiner. Følgen heraf blev, 

at Hørtraad, som beredtes ved disse 

Maskiner, ikke alene giver mere 

renskjættet Hør, men ogsaa mere 

Hør efter Heglen end den paa sæd-

vanlig Maade haandberedte.” 

 

Anlægget vurderes. 

I efteråret 1848 må det have 

stået klart for komiteen, at virksom-

heden ikke gik som forventet. De 

bad derfor to sagkyndige, hvoraf 

den ene var polytekniker, om at 

gennemgå og vurdere fabrikken og 

komme med forslag til forbedringer. 

Den 28. december 1848 frem-

sendte de en rapport, hvori de siger 

god for maskinerne til hørfremstil-

lingen, men at de kun efter en fuld-

stændig prøve kunne udtale sig om 

maskinerne til fremstilling af gryn 

og kartoffelmel. Om den sidste me-

ner de dog, at den synes mere sam-

mensat end tilsvarende maskiner, de 

kender fra udlandet. 

Det er deres vurdering, at vand-

hjulet kunne yde ca. 10 hestekræf-

ter, men at dette alene var tilfældet, 

når der var rigelig tilstrømning af 

vand, hvilket kun skete en kort tid 

af året, og for at opnå stadig drift af 

samtlige maskiner, krævedes om-

trent den dobbelte kraft. 

De foreslår derfor, at der blev 

anskaffet en dampmaskine, der ikke 

burde være under 12 hestekræfter. 

Denne kunne så trække maskinerne 

til hørfremstillingen, medens vand-

hjulet kunne trække gryn- og kar-

toffelmøllerne. 

 

Kautionister søges.  

Komiteen reagerede hurtigt på 

denne rapport og sendte i januar en 

skrivelse rundt til 10 aktionærer, 

formentlig de største og mest kapi-

talstærke, med forslag om, at der 

blev anskaffet en 12 hestes damp-

maskine. 

Forslaget blev begrundet med 

den manglende vandkraft, og at fa-
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brikken stod over for at måtte oplø-

ses, da det for øjeblikket var umu-

ligt at tilvejebringe renterne af de 

prioriteter, der indestod i ejendom-

men. Det eneste håb om redning var 

anskaffelsen af en dampmaskine, og 

de 10 aktionærer blev bedt om at 

kautionere for et samlet lån på 

10.000 rbd., hvoraf 4.-5.000 rbd. 

skulle gå til indkøb af maskinen, 

1.500 til betaling af forfaldne renter 

og resten indgå som driftskapital. 

Kun 7 af aktionærerne ønskede 

at kautionere, og dermed var ’De 

brønsholmdalske Fabrikkers’ dage 

formentlig talte. 

Hvis Orloff Andersen havde 

fungeret som bestyrer, mon så ikke 

han havde fået sin afsked – og næp-

pe med et gyldent håndtryk. 

I brevet til aktionærerne blev 

det også nævnt, at der var indgivet 

ansøgning om anlæg af et grutværk 

til maling af byggryn. Og det fik 



21 

man tilladelse til den 30. marts i 

form af en skrivelse fra kongen, 

Frederik den 7., hvori denne 

”allernådigst bevilger og tillader”, 

at der i forbindelse med vandmøllen 

må bruges to skalkværne, den ene 

til formaling af byggryn, den anden 

til formaling af boghvede og havre-

gryn. Den sidstnævnte er sandsyn-

ligvis Orloff Andersens. For brugen 

af disse to kværne skulle betales 

”en aarlig Afgift til Vor Kasse af 20 

Rbd., som i rette Tid erlægges.” 

 

Ekstraordinær  

generalforsamling 

Det har været en vanskelig tid 

for komiteen, og den besluttede at 

forelægge problemerne for aktionæ-

rerne. Derfor kunne man den 7. no-

vember 1849 i Frederiksborg Amts 

Tidende og Adresseavis læse ved-

stående annonce. 

 

På auktion. 

Ingen tvivl om at situationen 

var kritisk, og det endte da også 

med at værket i oktober 1851 blev 

sat til salg på en auktion.  

I konditionerne for salget næv-

nes en fabriksbygning med vand-

hjul og foran bygningen et bolværk 

med stigbord og grundsluse. Byg-

ningen blev udbudt dels uden og 

dels med de installerede maskiner, 

nemlig en brydemaskine med 10 

valser, en skættemaskine med 12 

skætter, en kartoffelmaskine og en 

grynmølle. 

Der nævnes altså ikke noget om 

hverken dampmaskine eller gryn-

kværn. 

Som nævnt var der tegnet aktier 

for 17.000 rbd. i selskabet og lånt 

10.000 rbd. i Statskassen. Hele an-

lægge blev solgt til et konsortium 

fra Malmø for 16.200 rbd. Konsor-

tiet indrettede noget så usædvanligt 

”De brønsholmdalske Fa-

brikker. 

Onsdag d. 14. Novbr. Førstkom-

mende Middag Kl.12 afholdes på de 

brønsholmdalske Fabrikker en extra-

ordinaer Generalforsamling af Acti-

onairerne i samme. Comiteen vil fo-

relægge Actionairerne en Oversigt 

over Selskabets Status og opfordre 

den til at tage Beslutning om dets 

fremtidige Bestaaen. Som følge heraf 

opfordres samtlige Actionairer til en-

ten at møde eller lade møde ved 

Fuldmagt for at Generalforsamlin-

gen kan blive fuldtallig. 

Comiteen for de brønsholmdal-

ske Fabrikker den 29. October 

1849.” 
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i Danmark som en rismølle, dvs. en 

mølle til afskalning af ris. Forment-

lig har man anvendt en af Orloff 

Andersens maskiner. Af det afskal-

lede ris blev der fremstillet stivelse, 

der bl.a. kunne bruges til stivning af 

tøj og til pudder. 

Men heller ikke det projekt 

kunne løbe rundt og blev lukket. 

 
Kolerasygehus. 

I 1848 var Danmark truet af en 

koleraepidemi, der rasede rundt om 

i Europa, men landet slap i første 

omgang med skrækken, da kun få 

blev ramt af sygdommen. Først i 

1853 slog den igennem med ca. 

5.000 døde alene i København. 

Men i 1848 havde myndighe-

derne åbenbart ønsket at være på 

forkant med udviklingen og fik der-

for indrettet en sygestue med 18 

senge i en sal på Brønsholmdal, 

sandsynligvis i Den røde Bygning. 

Den kom dog ikke i brug. 

 
Anlægget sælges igen. 

I 1865 blev De brønsholmdal-

ske Fabrikker solgt til de fire kom-

muner i Hørsholm Distrikt, Birke-

rød, Blovstrød, Hørsholm og Karle-

bo for 18.000 rbd. Kommunerne 

ønskede at oprette en fælles fattig-

forsørgelses- og arbejdsanstalt i 

bygningerne og anvende de tilhø-

rende jorder til beskæftigelse for 

’lemmerne’.  

Vandhjulet i fabriksbygningen 

blev nedtaget, kanalen under huset 

fyldt delvis op og har vel fungeret 

som kælder til opbevaring af frugt 

og grøntsager. I dag er den teknik- 

og depotrum i tilknytning til husets 

ejerlejligheder.  

Donse Å blev ledt nord om 

bygningen gennem en gravet kanal, 

og dermed forsvandt mølledammen. 

Tiden som vandmølle og fabrik var 

endegyldig slut. 

 
Mange funktioner. 

Bygningerne blev i årene frem-

over i perioder anvendt til mange 

andre ofte sideløbende formål: bør-

nehjem, ’sindssyge- og idiotanstalt’, 

alderdomshjem, privat sygehjem, 

rådhus for Karlebo Kommune, pleje

- og aktivitetscenter for endelig at 

blive solgt af kommunen og indret-

tet til boligformål. Af de oprindeli-

ge bygninger eksisterer i dag kun 

den Gule og den Røde Bygning 

samt ’Egedal’, der ejes af Fredens-

borg Kommune og indgår som en 

del af medborgerhuset ’Egedal, By-

ens Hus’. 
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Oplysningerne om hørfabrikken 

er primært fundet i Rigsarkivet under 

”De Brønsholmdalske Fabrikker: 

Forhandlingsprotokol, dokumenter og 

korrespondance.” Arkivet indeholder 

langt over 100 hovedsagelig hånd-

skrevne dokumenter, som jeg af tids-

mæssige årsager opgav at gennemgå 

minutiøst. Jeg udvalgte enkelte, som 

jeg mener giver et nogenlunde retvi-

sende billede af, hvad der skete vedrø-

rende Brønsholmdal i denne periode. 

Egedals smukke hovedbygning i dag 

Foto: JEC 
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 I forrige nr. af’Rytterskolen’ efterlyste 

Henrik Teileskov oplysninger om denne 

hjemmegjorte ca. 60 cm. lange træske. 

 Jeg ved ikke, hvorfor skeen har sin 

specielle udformning. Så mit bud er et 

gæt. 

 Henrik mener, at den trekantede ud-

vækst kan have været brugt til at hænge 

skeen op i et stativ, og det er jeg enig med 

Henrik i. Ophængningen er måske blot 

sket på et par søm, der var banket ind i 

væggen ved komfuret. Muligvis har ud-

væksten også gjort, at skeen kunne hænge 

på kanten af gryden, når der ikke lige blev 

rørt i den. 

 Hvad angår det ca. 25 cm. lange, 

spidse stykke metal i den ene ende, er mit 

gæt, at det har været anvendt i forbindelse 

med tilberedning en af en af vore vigtig-

ste fødevarer: kartofler. 

 Som enhver husmoder eller husfader 

ved, er det vigtigt at afprøve, hvornår kar-

toflerne har kogt længe nok.  

 Nogen bruger en gaffel eller en kniv 

til at stikke i kartoflerne for at mærke om 

de er møre, andre, ved jeg, bruger en 

strikkepind. 

 Metalstykket kan have haft en sådan 

funktion.  

Fra museets gemmer 
Af Jens Erik Christiansen 
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Fra årets julemarked 

Alle fotos: 

Flemming Jappsen 
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 Mogens de Neergaard, der 

var formand for Karlebo Lokal-

historiske Forening 1999 – 

2007, er død efter længere tids 

sygdom. Han var et kreativt 

menneske med mange talenter. 

 Selv om jeg havde kendt 

Mogens siden 1975, var det 

først i 1990-erne, jeg lærte ham 

at kende som den kulturperson-

lighed han var. 

 I 1993 fik han konstateret 

diabetes 1, og han var syg i må-

nedsvis. Da han var over det 

værste, havde han ikke noget 

job. Og da vi tilfældigt mødtes, 

spurgte han, om han kunne 

komme i jobtilbud på arkivet. 

Der havde været adskillige i 

jobtilbud, inklusive mig selv, 

men Mogens hævede sig langt 

over gennemsnittet. Han var 

hurtig til at opfatte, han havde 

ideer og fulgte dem gerne til 

dørs. Når han registrerede ma-

terialer, brugte han sin viden til 

yderlig formidling. F.eks. lave-

de han en udstilling om Donse 

Krudtværk. 

 

Mogens de Neergaard 

(1947 - 2019) 
Af Merete Carstens, forhenværende arkivleder. 
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 Udover det så havde Mogens 

en humoristisk sans, der af og til 

nærmede sig det galgenhumori-

stiske. En af de sentenser, der blev 

tilskrevet Mogens, var da admini-

strationen i Karlebo Kommune 

blev ændret til et system kaldet 

”Let Love Rule”. Det blev i Mo-

gens ́ danske oversættelse til: ”Lad 

hovederne rulle”. Udtrykket bredte 

sig som en løbeild igennem hele 

kommunen. 

 Fra Kulturel Forvaltning var 

der tidligere kommet en idé om at 

lave en video i anledning af årtu-

sindskiftet, og der blev nedsat en 

arbejdsgruppe til formålet. Den be-

stod af Nivå Amatørteater, Karlebo 

Lokalhistoriske Forening, Lokalhi-

storisk Arkiv og Kulturel forvalt-

ning. Alle i gruppen lavede et godt 

stykke arbejde, men Mogens gjor-

de lige lidt mere, idet 95% af opta-

gelserne var foretaget af ham. 

 Mogens var blevet valgt ind i 

Karlebo Lokalhistorisk Forenings 

bestyrelse som suppleant. Men da 

der var brug for en næstformand, 

trådte Mogens til. Ganske vist var 

man ikke helt sikker på, at en sup-

pleant samtidig kunne være næst-

formand, men det tog man stille og 

roligt. 

 På et tidspunkt var Mogens 

kørt træt af den kommunale sags-

behandling, som tog ualmindelig 

lang tid, men han følte det som sit 

ansvar at sørge for museets frem-

tid. I den anledning deltog han i 

mange sammenkomster, hvor der 

også kom politikere for at tale med 

dem om museet. En dag ringede 

han til mig og sagde: ”Hvad mener 

du om Niels Storgaard Simonsen 

som den næste formand?” - Jamen 

er han ikke lokalpolitiker? – Jo, 

men han holder op inden så længe, 

og han vil godt, jeg har talt med 

ham. 

 Mogens fortsatte med at være 

aktiv i Nivå Amatørteater, hvor 

han bl.a. skrev tekster til nogle af 

forestillingerne. En af dem handle-

de om Donse Krudtværk og blev 

også opført i Rytterskolens Have. 

Der blev oprettet en ny uddannelse 

for turisme, som Mogens tog. Ud-

dannelsen blev desværre nedlagt 

igen.  

 I de senere år satte sygdom-

men mange begrænsninger for 

ham, så han ikke kom så meget ud 

mere. 

 Men jeg har kun gode minder 

om ham og føler, at jeg har mistet 

en meget god ven. 

Ære være hans minde. 
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