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Nyt fra mikkel VeNborg PederseN

Den 4. april kunne Frilandsmuseet åbne for 
sæson 2009, og nu stunder den mod sin af-
slutning – næsten da, for der er jo også jule-
arrangementerne at se frem til. Som vanligt 
indledtes åbningssæsonen til Påske, lørdag 
før Palmesøndag. Nogle gange hører man  
indvendingen: Hvorfor kan Frilandsmuseet 
ikke åbne den samme dag hvert år, som det 
lukker?
Hemmeligheden bag Frilandsmuseets åb-
ningsdag, som med Påsken ganske rigtigt er 
forskellig fra år til år, er, at Påsken også er den 
gamle måde at udtrykke på, at: Nu begynder 
foråret. For bondefamilien begynder vækstsæ-
sonen, markarbejdet og havearbejdet. Dyrene 
bliver født, hønsene lægger æg, alt grønnes og 
Guds ’milde gaver kommer ovenned’ i over-
flod, for at parafrasere salmen. 
Bondens år var således, efter alt at dømme, et 
cyklisk år præget af gentagelser år for år – og 
årscirklen indledes med væksten, i kirkens 
ord med Påsken. Påsken rummer også selve 
kirkens hovedbudskab; med Påsken bliver 
Jesus til Kristus og dermed Frelser. For bon-
defamilien i det gamle samfund har denne 
sammenhæng været tydelig og er blevet for-
talt ved Påskens gudstjenester, når landsby-
erne samledes i kirken. Men også for vor tid 
er Påsken tiden, hvor vi synes, at foråret be-
gynder for alvor – det kan man spørge enhver 
både kirkegænger og sommerhusejer om.
Frilandsmuseet lukker så snart for sæsonen 
igen. Her følger museet en lidt nyere tradition 
for vinterens komme. I det gamle bondesam-
fund ville man traditionelt regne med Mik-
kelsdag, dvs. den 29. september. Blæste det 
på denne dag, varslede det gode kornpriser, 

sagde man, men herefter begynder også de 
indendørs sysler i stuerne. I midten af 1800- 
tallet blev kartoflen imidlertid udbredt som 
afgrøde – både til menneskers bord og som 
foderafgrøde til dyrene, og efterhånden ind-
førte landsbyskolerne ’Kartoffelferien’ i er- 
kendelsen af, at eleverne alligevel blev 
hjemme for at grave kartofler op. Og det blev 
til den efterårsferie i uge 42, som vi i dag 
kender. For Frilandsmuseet blev det, og er det, 
således et naturligt tidspunkt at slutte sæsonen 
på. Også for moderne mennesker begynder 
vinterhalvåret her.
Brede Værk formidles og har åbningstider 
sammen med Frilandsmuseet. I Brede lukker 
udstillingerne derfor også efter uge 42 – uden 
vi dog lejer arbejderbørnene ud til kartoffel-
bønderne (!) – og i julen fokuseres i år på Fri-
landsmuseet. Parken i Brede er dog åben for 
en spadseretur i lav vintersol. Brede Værk åb-
ner ligeledes med Påsken næste år, hvor endnu 
flere genstande vil have fundet deres plads i 
udstillingerne, den aktive billet skulle gerne  
være i fuld funktion, og sommerudflugterne 
kan tage deres begyndelse.

Mikkel Venborg Pedersen
Overinspk. (kst.), ph.d.

Illustration på forsiden:
Forsidebillede: I køkkenet på herregården fra 
Fjellerup er høstens hektiske tid ved at være 
overstået og kokkepigen har tilstrækkelig for-
råd til at gå vinteren i møde 
(Foto: Nationalmuseet).
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Nyt fra formaNdeN

Septembers blå himmel minder om, at sensom-
meren er ved at blive til efterår. Frilandsmu-
seet lukker den 18. oktober efter en fantastisk 
sæson. Der er dog som sædvanligt åbent op 
til jul, weekenderne den 5.-6. og 12.-13. de-
cember. Frilandsmuseets Venners traditionelle 
julearrangement finder sted den 5. december 
på Frilandsmuseets Restaurant, hvor vi mødes 
kl. 9.00 til morgenkaffe, for efterfølgende at 
aflægge julebesøg på museet. 
Det er en spændende sæson, der nærmer sig 
sin afslutning, hvor vi har oplevet mange gode 
arrangementer på Frilandsmuseet, der samler 
en væsentlig del af den danske bygningshisto-
riske udvikling. Også på andre måder bliver 
vi mindet om vor historiske udvikling. Vi er 
således for øjeblikket ved at få nye penge-
sedler, der alle har motiver fra oldtidsfund. 
Sedlerne gengiver fem forskellige fund, 
hvoraf de fire er udstillet i Nationalmuseets 
permanente udstilling ”Danmarks Oldtid”. De 
nye danske pengesedler er designet af kunst-
neren Karin Birgitte Lund og viser ud over 
oldtidsfundene en række danske broer. På et 
lille kort på sedlerne er markeret, hvor i Dan-
mark oldsagerne er fundet, tæt på broerne. 
På den nye 50 kr. seddel er det Skarpsalling-
karret, der er gengivet. Da jættestuerne i sten-
alderen, omkring 3200 f. Kr., blev bygget stod 
pottemagerkunsten på sit højeste. Her blev 
produceret smuk keramik med komplicerede 
mønstre. Lerkarrene blev brugt ved begrav-
elser som offergaver til de døde eller højere 
magter.
På 100 kr. sedlen er gengivet Hindsgavldol-
ken. Det fornemste eksempel på dolktidens 
flintteknik er den knap 30 cm lange flintdolk, 
som omkring 1876 blev fundet på øen Fænø 
i Lillebælt og har sit navn, fordi øen hørte til 
godset Hindsgavl. Typen, der er fra slutningen 
af stenalderen, ca. 1900-1700 f. Kr., kaldes 
”fiskehaleformet” på grund af grebets facon, 
der efterligner metaldolke. 
Bæltepladen fra Langstrup er gengivet på 200 

kr. sedlen. Det har været en velhavende kvinde, 
der har båret den usædvanlig store bælteplade 
fra Langstrup i Nordsjælland, hvor det lå i en 
mose sammen med to spiralformede armbånd 
og en kniv af bronze. Med 28 cm i diameter 
er det den største, komplette bælteplade, som 
endnu er fundet fra ældre bronzealder, ca. 
1400 f. Kr. 
Bronzespanden fra Keldby findes på 500 kr. 
sedlen. Bronzespanden fra Keldby på Møn 
blev fundet ved pløjning i begyndelsen af 
1800-tallet. Den er elegant formet og blev 
formentlig fremstillet i det 4. eller det tidlige 
3. århundrede f. Kr. Den har været på en lang 
rejse, sikkert ad ældgamle ruter gennem Eu-
ropa. Den eksotiske ornamentik og formen 
har tydelige græske forbilleder, så spanden 
kan være fremstillet i Makedonien eller ved 
Sortehavet.
Et af vore kendteste motiver, Solvognen, 
findes på 1000 kr. sedlen. Da der i septem-
ber 1902 første gang blev pløjet i Trundholm 
Mose på Vestsjælland dukkede en solskive 
og en hest op, som begge var sat på hjul. Sol-
vognen er fremstillet i ældre bronzealder, ca. 
1400 f. Kr. Den fornemme spiralornamentik, 
som pryder den gyldne solskive, afslører dens 
nordiske herkomst. Solvognen viser forestil-
lingen om, at solen på sin evige rejse blev 
trukket af en guddommelig hest. 
De fem motiver er alle symboler fra Dan-
marks forhistorie. Så benyt pausen, medens 
Frilandsmuseet er lukket til et besøg på Na-
tionalmuseet. Her kommer der også senere i år 
to spændende særudstillinger om henholdsvis 
Regnskovens indianere og Danmarks klima 
fra istid til fremtid. Også Brede Værk er et 
besøg værd – her lukker udstillingen dog for 
vinteren samtidig med Frilandsmuseet.

Bent Knie-Andersen
Formand
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Nyt fra HåNdarbejdslauget

De mange, mange hoser tager sig smukt ud i 
storstuen på gården fra Kølvrå, og de er med til 
at gøre huset mere levende og fortællende overfor 
vores gæster.

Til daglig brugte alle kvinder, børn som voksne, 
små huer over håret. De blev syet af kulørte stykker 
tøj. Når man blev gift, skiftede man den kulørte 
ungpigehue ud med en sort konehue. Disse huer 
skal bruges af museets aktører.

Alle fotos er fra Frilandsmuseet.

Har du lidt tid til overs?
Så kan vi godt bruge din hjælp til forskellige små opgaver…

Vi har allerede fået god hjælp fra nogle enkelte i håndarbejdslauget, men måske er der flere blandt 
Frilandsmuseets Venner som har lidt ekstra tid. Vi har brug for hjælp i forbindelse med Den 

Nationale Brugerundersøgelse. Den består af spørgeskemaer som skal uddeles én dag hver uge – 
på rullende ugedage. Museumsgæsterne skal kort og venligt have præsenteret undersøgelsen, hvor 
lang tid det vil tage at besvare den, hvorfor vi ønsker det m.m. På det nyåbnede Brede Værk er der 
også brug for hjælp til dette, men kun om søndagen. I fremtiden kan der blive tale om flere typer 
opgaver som f.eks. hjælp ved større arrangementer og teaterforestillinger, interviewundersøgelser, 
tælle museumsgæster og diverse administrative opgaver. Vi forestiller os ikke et laug, men blot en 

gruppe som vi kan kontakte når der opstår typer af opgaver vi ikke selv kan finde tid til.

Eller måske kan du væve…
Vi ønsker også at udvide vores håndarbejdslaug med vævere. Vi har hidtil haft fokus på strikke- 

og syopgaver, men i øjeblikket er en frivillig vævekyndig ved at sætte trend på væven på 
Lundagergården. Her skal væves dejlige viskestykker og stof til forklæder. Det er et ukompliceret 

mønster, så flere kan sikkert være med. Vævearbejdet skal primært foregå i åbningstiden, hvor 
museumsgæsterne vil kunne kigge på og spørge til arbejdet. De vævede stoffer skal i første 

omgang syes til dragter eller boligtekstiler som skal bruges i formidlingen. I fremtiden kan der 
også blive tale om at kopiere f.eks. hvergarnsstoffer til omhængssenge eller mere indviklede 

klædestoffer.

Har du lyst til nogle af disse opgaver eller nogle spørgsmål, så kontakt museumsinspektør 
anja jørgensen på 33 47 38 56 eller anja.jorgensen@natmus.dk.
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inviterer derfor laugets medlemmer til 
en hyggelig kop kaffe i Frilandsmuseets 
skolestue onsdag d. 7. oktober kl. 17.00. 
Ved arrangementet fortæller vi om de 
nye opgaver, som vi gerne vil begynde 
på i lauget og gør status over de ting, vi 
allerede har fået lavet.
Tilmelding ikke nødvendig – vi håber på 
at se rigtig mange af laugets medlemmer 
til arrangementet.

Venlig hilsen
Rikke Ruhe og Anja Jørgensen

Her sommeren over har museets gæster 
nydt resultatet af de mange, mange timer 
med strikkepinde og uldgarn. På gården 
fra Kølvrå har vi udstillet hoser i alle 
størrelser i storstuen – fra de mindste 
små børnestrømper til lange mandshoser, 
der går helt til hoften. Der er også blevet 
strikket en række lange underbukser, som 
kan holde selv den bredeste bag varm i 
vinterkulden. Bjergene af hoser har været 
med til at tydeliggøre hedebøndernes 
binæring for museets gæster, og de har 
været et flot indslag i interiøret. Hoserne 
bliver taget ind, når museet lukker 
til efteråret, og overvintrer i fry-
seren, så møl og andre insekter dør 
før de anretter skade. 
Nu har vi også hoser nok! Så 
Håndarbejdslaugets medlemmer  
har kastet sig over andre opgaver, 
som især går ud på at supplere 
museets dragtsamling til brug og 
demonstration. Vi har fået strikket 
nogle fine par vanter efter kopi af 
en original i vores magasin. Flere 
medlemmer strikker i øjeblik-
ket på dragtdele til Stationsbyen: 
Jumpere, pull-overe og sweatre  
efter 1930-ernes mønstre og mo-
deller. Men også de syglade har fået 
lidt at arbejde med: I øjeblikket er 
vi ved at få lavet en række kvinde-
hovedtøjer til vores aktører og om-
visere. Der bliver syet smukke, sorte 
konehuer og brogede hverdagshuer, 
som passer til formidlingen af det 
ældre bondesamfund. 
Vi vil gerne gøre status i lauget, og 

Nyt fra HåNdarbejdslauget

Det er blandt andet strikvarer som denne sweater fra mel-
lemkrigstiden, vi nu får kopieret til dragtsamlingen.
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dig brugte gamle mål, fik man de ti rigs-
daler i belønning.
I 1907 indførte Danmark det internationale 
metersystem – i øvrigt som et af de sidste 
europæiske lande – og vi fik et nyt system, 
der har været skæppegodt lige siden.   

 Anker Tiedemann

da det skÆPPede i mØllereNs PeNgekasse

mål inden pinsedag 1684 kunne blev spredt 
til – som der står i kongens forordning – 
toldere, amtsskrivere, proviantforvaltere, 
købmænd og høkere.
Det er ikke sikkert, at Rømer ligefrem de-
signede de målekar, der i dag findes på vore 
museer. De stammer fra 1800-tallet; man 
har dem ikke ældre. Men karrene har en in-
teressant geometrisk form.
Et sæt målekar består af fem dele med 
rumindhold fra 1 skæppe og ned til 1/16 
skæppe, og de blev udført, så de kunne 
stables i form af en moderne kransekage. 
Rumfanget af hvert kar var halvt så stort 
som det forrige, og det betød, at man kunne 
måle korn og mel med ned til 1/16 skæppes 
nøjagtighed.
Ole Rømers måleenheder fra 1683 blev 
brugt i over 200 år. I begyndelsen kneb det 
mange steder med at få dem taget i brug. 
Folk ville hellere bruge de mål, de var vant 
til, så i 1687 indførte kongen en bøde på ti 
rigsdaler for at ligge inde med gamle mål. 
Og hvis man sladrede om, at en møller sta-

En stabel målekar til korn og mel fra 1893 i 
vandmøllen fra Ellested på Fyn. Karrene er 
udformet som, hvad man i matematikken kalder 
keglestubbe, og de kan stables i form af en høj og 
slank kransekage. Hvert målekar er stemplet med 
Christian Vs initialer som garantimærke – selv om 
kongen for længst var død, da de blev lavet.

Målekarrene er udført som solidt bødkerarbejde. 
En skæppe til korn rummede 18 potter, mens en 
saltskæppe rummede 22 potter. Derfor havde 
målekar til salt en anden form, så man ikke tog fejl. 
Man skulle ikke kunne måle salt med en skæppe 
til mel.
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det hånd, så der kom ekstra mel i skeen. Så 
var han rundhåndet til egen fordel. 
I museets fynske vandmølle kan man se de 
gamle skæppemål. De er stemplede med 
Christian Vs initialer; det var nemlig ham, 
der i 1683 fik gennemført et ensartet system 
for mål og vægt.
Før den tid kunne der være store forskelle 
på størrelsen af en skæppe, og dette var 
yderst upraktisk, når kongen f. eks. skulle 
modtage skat i form af korn. Det betød, at 
de bønder, der havde de mindste skæpper, 
kom til at betale mindre i skat. 
Opgaven med at justere landets mål og 
vægt lagde Christian V i hænderne på sin 
kongelige matematikus, astronomen Ole 
Rømer (1644-1710), en af Danmarks store 
sønner. Det var ham, der opdagede, at lysets 
hastighed ikke er uendelig stor, men at det 
har en vis »tøven«. 
Ole Rømer og kongens Commercekollegium 
(en slags ministerium) gik i gang med læng-
demålet alen, hvis navn er i familie med 
gamle ord for underarm og albue. Siden 
oldtiden havde man regnet en alen lig med 
afstanden fra bagkanten af albuen til spid-
sen af langfingeren.
Ole Rømer fastslog, at 1 alen fremover 
skulle være lig med 2 rhinlandske fod – 
med vor tids mål blev det 62,8 cm – og ud 
fra målet på 1 fod nåede han frem til rum-
målet 1 pot, der blev sat til 1/32 kubikfod. 
Det svarede til 0,97 liter. En pot var altså 
næsten lig med en liter.
En korntønde blev defineret som 144 potter 
= 139 liter, og skæppen blev fastlagt som 
1/8 korntønde = 18 potter = 17,4 liter.
Ole Rømer fik oprettet et »Prober Contor« 
(et prøvekontor), der fremstillede en masse 
målestokke, lodder og målekar, så de nye 

Når bønder i 1700- og 1800-tallene kørte til 
møllen med deres korn, blev mængden målt 
op i skæpper – så og så mange skæpper, der 
hver svarede til 17,4 liter i vore dages mål.
På møllen var der nogle kar, hvis rumfang 
var nøje kontrolleret og stemplet af øv-
righeden, og med dem målte man omhyg-
geligt mængden af korn og mel – hvilket 
dog ikke forhindrede en vis unøjagtighed. 
Målet kunne være skuddet, dvs. at kornet 
var rystet sammen i karret. Eller det kunne 
være løst mål, når indholdet ikke var rystet.
Man arbejdede også med strøget mål, når 
man med en liste – en strygholt – skabte en 
helt glat overflade i flugt med karrets over-
kant. 
Mølleren fik ikke rede penge for sit arbej-
de. Han fik mølletold i form af færdigmalet 
mel, som blev målt op med en toldkop, som 
rummede 1/18 skæppe, også kaldet en pot.
Potten i toldskeen var naturligvis strøget 
mål – med mindre mølleren strøg med run-

da det skÆPPede i mØllereNs PeNgekasse

Møllerens toldkop skulle være fremstillet af kobber 
og bære myndighedernes kontrolstempel. Med 
strøget mål skulle den rumme en pot mel, svarende 
til 1/18 skæppe. Alle fotos Anker Tiedemann.



 7

dig brugte gamle mål, fik man de ti rigs-
daler i belønning.
I 1907 indførte Danmark det internationale 
metersystem – i øvrigt som et af de sidste 
europæiske lande – og vi fik et nyt system, 
der har været skæppegodt lige siden.   

 Anker Tiedemann

da det skÆPPede i mØllereNs PeNgekasse

mål inden pinsedag 1684 kunne blev spredt 
til – som der står i kongens forordning – 
toldere, amtsskrivere, proviantforvaltere, 
købmænd og høkere.
Det er ikke sikkert, at Rømer ligefrem de-
signede de målekar, der i dag findes på vore 
museer. De stammer fra 1800-tallet; man 
har dem ikke ældre. Men karrene har en in-
teressant geometrisk form.
Et sæt målekar består af fem dele med 
rumindhold fra 1 skæppe og ned til 1/16 
skæppe, og de blev udført, så de kunne 
stables i form af en moderne kransekage. 
Rumfanget af hvert kar var halvt så stort 
som det forrige, og det betød, at man kunne 
måle korn og mel med ned til 1/16 skæppes 
nøjagtighed.
Ole Rømers måleenheder fra 1683 blev 
brugt i over 200 år. I begyndelsen kneb det 
mange steder med at få dem taget i brug. 
Folk ville hellere bruge de mål, de var vant 
til, så i 1687 indførte kongen en bøde på ti 
rigsdaler for at ligge inde med gamle mål. 
Og hvis man sladrede om, at en møller sta-

En stabel målekar til korn og mel fra 1893 i 
vandmøllen fra Ellested på Fyn. Karrene er 
udformet som, hvad man i matematikken kalder 
keglestubbe, og de kan stables i form af en høj og 
slank kransekage. Hvert målekar er stemplet med 
Christian Vs initialer som garantimærke – selv om 
kongen for længst var død, da de blev lavet.

Målekarrene er udført som solidt bødkerarbejde. 
En skæppe til korn rummede 18 potter, mens en 
saltskæppe rummede 22 potter. Derfor havde 
målekar til salt en anden form, så man ikke tog fejl. 
Man skulle ikke kunne måle salt med en skæppe 
til mel.
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Efter flere års arbejde med at tilveje-
bringe privat finansiering kunne en ny 
permanent udstilling i Brede åbnes i maj 
måned i år. I løbet af de kommende år 
vil Nationalmuseet udbygge udstillingen 
Brede Værk, som skal formidle industri-
samfundets kulturhistorie ved hjælp af 
traditionelle, men også nye virkemidler 
og formidlingsformer som brugen af in-
teraktive medier. 
Det nye museum ligger ved siden af 
Brede Hovedbygning, der allerede i flere 
år har fungeret som museum indrettet 
som i 1797 da Peter van Hemert, der var 
etatsråd og ejer af et handelshus i Køben-
havn, opførte den nuværende hovedbyg-
ning som landsted efter i flere år at have 
benyttet en ældre hovedbygning på stedet 
til sommerophold.

Peter van Hemert fremstod i samtiden 
som en velhavende forretningsmand, han 
var således en overgang direktør i Asiatisk 
Kompagni. Hans handelshus blev ledet 
meget enerådigt, og først, da han var ble-
vet ældre og svagtseende, uddelegerede 
han en del af arbejdet til svigersønnen, J. 
N. Romeis, der dog først sent blev inter-
essent i familiefirmaet. 
Konjunkturerne for handelen var mod slut-
ningen af 1700-tallet vekslende. I krigs-
perioder som f. eks. under Den amerikan-
ske Frihedskrig fra 1778-83 udnyttede 
Danmark til fulde sin neutralitetsstilling 
og overtog en ikke uvæsentlig del af den 
internationale fragt, og København frem-
stod som et blomstrende handelscentrum. 
Store formuer blev skabt ved egne for-
retninger, men også ved kommissionsfor-

iNdustrimuseet brede VÆrk

Brede på Peter van Hemerts tid, malet af G. Boberg i 1795. Foran den nyopførte hovedbygning ses to 
bindingsværkslænger og til højre værkets møller og værksteder (Nationalmuseet).

8

   invitation til 
   årets julearrangement

Traditionen tro inviteres Frilandsmuseets Venner til morgenmøde
med kaffe og kage i Frilandsmuseets Restaurant

lørdag den 5. december kl. 9-10

Herefter har Frilandsmuseet juleåbent fra kl. 10 til kl. 16.
Som sædvanligt vil en del gårde være pyntet til jul.

Der er jul som i gamle dage med julemad på hovedgårdens brændekomfur, 
pyntede juletræer, skuebord med julemad og juletræsfest i forsamlingssalen i 

Brugsen, teater om ”Drillenissen” og 
julecafé med glögg og æbleskiver på hovedgården fra Fjellerup.

Husk at butikken bugner af julepynt og gode gaveideer, og at der 
er 10 % rabat på de fleste varer.

Der er juleåbent i weekenderne den 5.-6. og 12.-13. december

Husk
tilmelding til julearrangement senest mandag den 30. november inden 

kl. 12.00 hverdage fra kl. 10.00-15.00 på tlf. 33 47 34 81 eller på e-mail til 
hanne.rossen@natmus.dk

   invitation til 
   årets julearrangement
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fabrik fra København og 
overtog hovedbygningen og  
det i 1810 nedlagte mes- 
singværk. Handelshuset Suhr 
og Søn fortsatte kobber-
varetilvirkningen i værkets 
bygninger øst for Mølleåen. 
Handelshuset havde samtidig 
forpagtningen af valseværket 
ved Frederiksværk.
Fra at være kobberværk på 
Peter van Hemerts tid over-
gik Brede Værk således i 
1800-tallet til klædefabrik, og 
der var produktion på stedet 
til op i 1950-erne. Samtidig 
voksede et regulært samfund 
op omkring fabrikken i løbet 
af 1800-tallet.
Det er fabriksbygningerne, der 
nu er åbnet med udstillinger 
og masser af aktiviteter, som 
handler om Danmarks indu-
strialisering og industrikultur.  
Her kan man også se en ud-
stilling af dragter og tøj gen-
nem 300 år og opleve Brede 
Værks lange historie.
Man kan også udforske det 
gamle fabriksområde, som 
stadig rummer bygninger fra 
1700-tallet, 1800-tallet og 
det tidlige 1900-tal. I Hoved-
bygningens store park ligger 
der bagerst et orangeri og 
gartneri fra 1800-tallet, hvor 
man kan se de mange nytte- 
og prydplanter, som en stor 
husholdning benyttede sig af 
i 1800-tallet.

iNdustrimuseet brede VÆrk

Kort over Brede fra 1831, samme år som Brede blev solgt på 
auktion og delt i to. Klædefabrikant J. C. Modeweg fik den vestre 
del med hovedbygningen og I. P. Suhr & Søn den østre. Frilands-
museet ligger på arealet nederst til venstre (Nationalmuseet).
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retninger. Efter fredsslutningerne, når de 
gamle handelsnationer igen overtog han-
delen, brændte de danske handelshuse 
inde med for store lagre af for dyre varer 
og for stor kapacitet.
Det er imidlertid usikkert, hvor dygtig Pe-
ter van Hemert i virkeligheden var, selv 
om der ikke blev sparet penge ved op-
førelsen af landstedet i Brede. Selv under 
de gunstige perioder havde han optaget 
store lån både af staten og private, og i 
1792 blev der indgået en saneringsord-
ning med staten. Som et led heri afhæn-
dede han i 1794 Fuglevad og Nymølle, 
som han også havde ejet.
I 1805 gik Peter van Hemert fallit og han-
delshusets interesser spredtes. Hemert 
var ved indgivelse af konkursbegæring så 
svagtseende, at erklæringen måtte under-
skrives af hans hustru. Svigersønnen blev 

trukket med i konkursen og gik også fallit. 
Brede Værk, der fremstillede kobber- og 
messingvarer, blev i første omgang søgt 
holdt ude af konkursen, da værket fak-
tisk på tidspunktet gav overskud. Det 
lykkedes dog ikke. Brede blev vurderet 
til 161.500 rdl., men blev på 4. auktion 
solgt for 13.000 rdl. Erhververen var det 
Ørholmske Interessentskab, bestående 
af professor J. L. Manthey og brødrene 
grev Herman Wedel Jarlsberg og baron 
Carl Wedel Jarlsberg. Interessentskabet 
var blevet etableret i 1803 med henblik 
på at erhverve Ørholm og Nymølle pa-
pirfabrik. Overtagelsen skete på gunstige 
vilkår; hovedparten af købesummen blev 
stående i værket og en egentlig kontant 
udbetaling blev aldrig erlagt.  Kobber-
produktionen på værket fortsatte under 
de nye ejere, men messingproduktionen 
ophørte i 1810.
Efter forskellige indbyrdes forviklinger 
i interessentkredsen blev værket i 1811 
solgt til kammerråd Hans Schmidt, som 
tre år senere overdrog en halvpart til grev 
Heinrich Ernst Schimmelmann.
Schimmelmann overtog hele virk-
somheden i 1817, og virksomheden fort-
satte under hans ejerskab indtil hans død 
i 1831. Værket oplevede i Schimmel-
mann tid en opgangstid. Langsomt fortog 
virkningerne af statsbankerotten sig, og 
værket oplevede en stigende omsætning.
Ved Schimmelmanns død i 1831 blev 
værket sat på auktion og solgt til fab-
rikant Johan Carl Modeweg og agent 
Theodor Suhr, som delte virksomheden 
mellem sig. Modeweg flyttede sin klæde-Miniature af Peter van Hemert, malet af Cornelius 

Høyer i 1795 (Statens Museum for Kunst).

iNdustrimuseet brede VÆrk
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adresse for frilandsmuseets Venner
Frilandsmuseets Venner
Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 3347 3480 og 3347 3481
E-mail: hanne.rossen@natmus.dk

medlemsfordele
medlemsrabat i butik og restaurant
•  10 % rabat i Museumsbutikken på Frilandsmuseet 
 og på Nationalmuseet
•  10 % rabat på Frilandsmuseets Restaurant i sæsonen 
 – ikke selskaber

frilandsmuseets Venner har gratis adgang til 

i danmark
• Den Gamle By, Århus 
• Frilandsmuseet, Kgs. Lyngby
• Omvisning i Brede Hovedbygning, Kgs. Lyngby
• Nationalmuseet og museer under dette

i Norge
• Maihaugen, Lillehammer
• Norsk Folkemuseum, Bygdø, Oslo
• Sverresborg, Trondheim

i finland
• Klosterbacken, Turku/Åbo

i sverige
• Jamtli, Östersund
• Kulturen, Lund
• Gamle Linköping, Linköping
• Skansen, Stockholm

Bent Knie-Andersen
formand
Jes Damsted
kasserer
Vagn Andersen
Johannes Green
Hans Peter Houlberg
Lis Kjærulff
Hegert Vad
Lene Floris 
Museumschef
Per Kristian Madsen
Direktør for Nationalmuseet 
Mikkel Venborg Pedersen
Overinspektør (kst.) på Frilandsmuseet. Sekretær for bestyrelsen 
Tlf: 3347 3480

bestyrelsen for frilandsmuseets Venner
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obs!
Husk at fremvise medlemskortet før betaling i 

restaurant og butik og ved besøg på andre frilandsmuseer


