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Hvor intet andet er angivet stammer illustrationerne
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Bredemuseets permanente udstilling Industriens
Vugge - storproduktion og småsamfund langs
Mølleåen, hvor også de afbildede genstande kan ses.
Forside:
Akvarel af Brede Klædefabrik ca. 1880. Arbejde og
boliger - produktion og reproduktion som en enhed.

Forord
Dette undervisningshæfte er et
supplement til Nationalmuseets
permanente udstilling Industriens
Vugge - storproduktion og småsamfund langs Mølleåen. Udstillingen
skildrer fabrikssamfundet i Brede
som en helhed.
På den ene side gennemgås
storproduktionen og dens forudsætninger ved Mølleåen nord for København. På den anden side skildres den indre organisering omkring år 1900 af det lille samfund,
der hang uløseligt sammen med fabrikken. Udstillingen - på Bredemuseet nord for København - er beliggende i de bygninger, der oprindeligt tilhørte klædefabrikken.
Ikke blot produktionsbygningerne
er bevarede - også klædefabrikkens asylbygning, skole og spisehus, samt flere arbejderboliger eksisterer endnu. En tur i området er
således et naturligt supplement til
udstillingen.
Brede er et meget illustrativt
eksempel på dansk industri i to forskellige, overordnede epoker i den
økonomiske og politiske udvikling.
For det første den merkantilistiske
manufakturpolitiks sidste store tid
i 1700-tallet og starten af 1800-tallet; i denne periode var der kobberog messingproduktion i Brede. For
det andet den industrielle epoke i
1800- og 1900-tallet, hvor Brede
blev kendt for produktion af klæde.
Bredes afsondrede beliggenhed
har altid givet lokaliteten en karakter af enklave - et lille samfund, bestående af værkets eller
fabrikkens arbejdsstyrke. Der er
derfor, i begge epoker, lagt vægt på
to indfaldsvinkler til fabrikssamfundet:
På den ene side produktionen:
hvilke varer blev fremstillet og
hvordan var produktionen organiseret? Hvilke ydre forudsætninger
hvilede produktionen på?
På den anden side et ofte overset aspekt af produktionslivet,
nemlig det tilknyttede "samfund"
og de interne relationer i dette fa-

brikssamfund: hvilken rolle spillede værket eller fabrikken i de
ansattes tilværelse, hvordan opfattede de deres arbejdsplads og dens
ledelse?
I hæftets første afsnit gennemgås kort den historiske udvikling,
som Brede skal ses i lyset af - dels
den tidlige storproduktion og industrialisering, dels de dertil knyttede småsamfund og deres organisering. Efter introduktionen skildres
produktionen og dagliglivet i Brede. I fremstillingen af det lille samfund omkring produktionen fokuseres for kobber- og messingværkets
del på årtierne omkring 1800, for
klædefabrikkens del på årtierne
omkring 1900.
Materialet består af en løbende
fremstilling, der suppleres med
uddrag af samtidige kilder og illustrationer. Kildematerialet består
af dokumenter, samtidige tidsskrifts- og avisartikler, samt erindringer. På grund af den lange tidsperiode, som gennemgangen spænder over, er kildematerialet forskelligt i både omfang og karakter.
Eksempelvis eksisterer en del erindringer, der omhandler livet i Brede i klædefabrikkens tid. Disse
giver naturligvis bedre mulighed
for indlevelse i fabrikssamfundets
interne relationer end i tilfældet
med kobber- og messingværket,
hvor en sådan kildetype ikke findes.
Undervisningsmaterialet
om
produktionen og fabrikssamfundet
i Brede gennem tiderne belyser i
første række et stykke lokalhistorie. Men Bredes historie er imidlertid ikke enestående, og der er derfor også lagt vægt på at fremstille
Bredesamfundet som repræsentant
for mere generelle forhold.
Undervisningshæftet skal betragtes som et første grundmateriale. Det kan senere komme på tale
at udvide stoffet på forskellige områder. Afslutningsvis opridses kort
hvilke temaer, der senere kunne
tages op.
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Storproduktion

Manufakturer

Længe før 1800-tallets store industrivirksomheder blev grundlagt, fandtes produktion i stor skala med afsætning til et anonymt marked. Det var i de såkaldte manufakturer - en slags forstørrede håndværksvirksomheder med fagligt uddannede håndværkere og en vis form for arbejdsdeling. Manufakturerne opstod i en
merkantilistisk økonomi, hvilket betød, at
staten så vidt muligt søgte at sikre en
indenlandsk produktion af vigtige produkter. Det foregik ved hjælp af privilegier,
der typisk bestod i en eneret på produktion af det pågældende produkt, toldbeskyttelse, eventuelt importforbud overfor
udenlandske produkter og fordelagtige lån
til de handelsmænd, der fik overdraget
produktionen.
Brede kobberværk, der eksisterede fra
1668 til 1855 - med messingproduktion
fra starten af 1700-tallet til ca. 1808 - er
en typisk repræsentant for en sådan virksomhed.
Industrivirksomheder

En markant vækst i produktionen kom i
forbindelse med den industrielle fabriksproduktion - ofte blot betegnet industrialiseringen. Udviklingen omfattede hele
Vesteuropa, først England i slutningen af
1700-tallet, og i løbet af 1800-tallet de fleste andre lande. Baggrunden var for det
første en voldsom udvikling af teknologi og
kraftkilder - fremfor alt begyndte dampmaskiner at blive udbredt i årtierne op
mod 1850, dog tidligere i England. For det
andet blev infrastrukturen til stadighed
forbedret ved anlæggelse af nye veje,
skibsruter, kanaler og jernbaner. Hermed
skabtes der øgede muligheder for transport af materialer og varer. Befordrende
for handelen var desuden støt faldende
toldskranker. Endelig spillede den større
vareproduktion effektivt sammen med et
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øget forbrug, skabt af en markant befolkningsvækst i 1800-tallet.
Pionerbranchen i industrialiseringen
var tekstilfabrikkerne, og de vedblev igennem 1800-tallet at være de typiske symboler på den nye tid. Produktionen af store
ensartede vareserier var uhyre velegnet
til en industriel fremstilling. De næste
industrigrene blev - i England, Belgien,
Tyskland - udvinding af kul og fremstilling af jern. Kulminerne kunne bidrage
med nødvendig brændsel - såvel til dampmaskiner som til smelteovne i jernindustrien. Fra omkring midten af 1800-tallet
spredtes den industrielle fremstilling til
de fleste brancher - der etableredes jernstøberier, maskinfabrikker, savværker osv.
Brede klædefabrik, der blev grundlagt i
1831 er en typisk repræsentant for denne
periode - en stor virksomhed grundlagt på
kapitalistiske principper, med en ledelse,
der alene besidder produktionsmidlerne
og leder og fordeler arbejdet.
Storproduktionen - hvad enten den
foregik på manufakturer i 1600- og 1700tallet eller på industrivirksomheder i
1800-tallet - krævede normalt mere end
håndkraft. Mekanisk kraft var før udnyttelse af damp, gas og el stort set lig med
vandkraft. De fleste tidlige industrier blev
derfor placeret ved strømmende vandløb,
ofte uden for eksisterende byer. Industriens vugge - som området ved Mølleåen er
blevet kaldt - er blot et af mange tidlige
områder med storproduktion ud over
Europa.
Tidlige industrier kunne desuden placeres ved råstofforekomster som f.eks.
kalk, jern eller kobber, eller hvor der var
let adgang til brændselsstoffer som træ
eller tørv. Brændsel til smeltning var nødvendig på f.eks. jern-, kobber-, messing- og
glasværker. Under alle omstændigheder
kom mange værker og fabrikker med storproduktion til at ligge langt fra udbyggede
byområder.

Småsamfund

Fabrikssamfundet som et storhushold

Den afsondrede beliggenhed betød, at den
eller de personer, der stod for driften af
virksomheden, ikke blot skulle varetage
ledelsen af produktionen. Det 20. århundredes pendling var et ukendt fænomen.
De ansatte gik på arbejde og arbejdsdagen
var på normalt 12 timer - to forhold, der
gjorde det nødvendigt at bo tæt på arbejdspladsen. Det var altså ikke nok, at
ledelsen organiserede arbejdet og udbetalte løn til de ansatte. Den skulle herudover
sørge for mindst to ting for at sikre arbejdernes reproduktion: At de ansatte havde
et sted at bo, og at der var en regelmæssig
forsyning med fødevarer.
Reproduktionen af arbejdsstyrken var
lige så nødvendig som produktionen. Betegnelsen fabrikssamfund karakteriserer
præcist disse afgrænsede områder med
både en produktions- og en reproduktionsside - to sider der organiseres gennem
værket/fabrikken og dens ledelse.
På manufakturerne boede de fleste af
de ansatte i lejligheder tilknyttet de forskellige værksteder, som det f.eks. var
tilfældet ved Brede Kobber- og Messingværk omkring år 1800. I ansættelsen kunne indgå græsnings- og dyrkningsret på
en jordlod for at opfylde behovet for mad.
Var arbejdsstyrken meget stor, var det
nødvendigt at opføre egentlige beboelsesbygninger. Det blev især tilfældet ved de
store industrivirksomheder, der anlagdes i
de fleste europæiske lande op gennem
1800-tallet, ofte med flere hundrede ansatte. Arbejderboliger opførtes ligeså selvfølgeligt som fabriksbygninger. Haver hørte almindeligvis til lejlighederne, så arbejderne selv kunne forsyne sig med grøntsager. Mange fabrikssamfund havde desuden en købmandsbutik, og det var almindeligt, at der kom handlende, ofte på lønningsdagen, og solgte f.eks. kød, fisk ~g
æg. På tekstilfabrikker, med mange kvindelige ansatte, var det udbredt, at der i
middagspausen var en rationel bespisning
af de ansatte, f.eks. i et spisehus.
Fabrikken kunne dog ikke nøjes med
at sørge for tag over hovedet og mad til de
ansatte. På f.eks. tekstilfabrikkerne var
det ikke ualmindeligt med et asyl, der i

princippet svarer til vore dages vuggestue
og børnehave, for at friholde den kvindelige arbejdskraft. Skolegang - der i de fleste lande var lovpligtig fra omkring 1800
- var fabrikken også ofte involveret i, ligesom pension og sygesikring typisk blev organiseret herfra.
Ofte fik arbejderne kun udbetalt den
del af lønnen, der var tilbage når husleje
og individuelle gældsposter til fabrikken til brændsel, pension osv. - var trukket
fra. Fabrikssamfundene var en slags store
hushold med fabrikken i centrum.
Børnepasning, skolegang, boliger, spiseordninger, sygeforsikring, pensionsordninger - var almindelige "sociale foranstaltninger" i fabrikssamfundene over det
meste afVesteuropa. Nogle - som boliger
og fødevarer - var mere nødvendige og udbredte end andre. Men det generelle mønster var, at ansatte og ledelse ikke kun
var bundet sammen gennem, at de ansatte arbejdede på fabrikken og fik udbetalt
løn. For de ansatte var hele tilværelsen
bundet ind i relationer til deres arbejdsplads og dens ledelse.

i

I

Patriarkalisme

I 1800-tallet herskede hyppigt i fabrikssamfundene en opfattelse af, at.man - på
godt og ondt - var som en stor familie med
en grundlæggende fælles interesse i virksomhedens trivsel. Der var ofte et markant personligt forhold mellem de ansatte
og ledelsen. Sådanne fabrikssamfund kaldes patriarkalske. Fabriksherren blev
nærmest opfattet som en far for de mange
ansatte, ikke blot som en anonym arbejdsgiver.
Princippet var, at virksomheden sørgede for tryghed - arbejde, bolig, social sikring - gennem hele tilværelsen, mod til
gengæld at kunne regne med den ansattes
loyalitet i kraft af den afhængighed, som
omsorgen skabte.
Der var frem for alt to forhold, der gjorde en patriarkalsk organisering af fabrikssamfundene så udbredt i 1800-tallet.
For det første kunne patriarkalismen,
gennem gode sanktionsmuligheder, skabe
en effektiv arbejdskraft. Uproduktive arbejdere kunne trues med fyring, der, når
5

fabrikken ejede deres bolig, samtidig ville
gøre dem hjemløse.
For det andet kunne den patriarkalske
organisering danne et effektivt bolværk
mod, at arbejderne organiserede sig. I
midten af 1800-tallet var arbejderbevægelsen kun i sin vorden. Men det var velkendt, fra bl.a. England, at de stadig flere
fabriksarbejdere kunne slå sig sammen og
begynde at fremhæve det grundlæggende
modsætningsforhold til ledelsen. I de afsondrede fabrikssamfund - hvor ledelsen
havde kontrol over de ansatte både på og
uden for arbejdspladsen - var det imidlertid ikke svært for ledelsen at vægte den
indre harmoni og skabe en fælles interesse i virksomhedens trivsel. Så længe arbejderne ikke havde et alternativt fællesskab til det, fabrikken tilbød, var patriarkalismen en effektiv måde at skabe indre
stabilitet - alle ansatte var vitterligt afhængige af deres arbejdsplads.
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Arbejderorganisering

I årtierne omkring år 1900 kom de fleste
steder et brud på fællesskabsideologien.
Stort set overalt dannedes i disse år fagforeninger og opfattelsen af, at ansatte og
ledelse udgjorde et fællesskab, smuldrede.
Ikke mange fabrikssamfund bevarede deres patriarkalske ideologi efter fagf oreningsdannelsen og arbejdskampene omkring århundredeskiftet.
Her var Brede en undtagelse. I Brede
blev den patriarkalske organisation faktisk vedligeholdt til få år før klædefabrikkens lukning i 1956. Til trods for at arbejderne også her dannede fagforening og
strejkede omkring århundredeskiftet, ændrede det ikke grundlæggende på patriarkalismen. Formentlig var det fordi ledelsen netop omkring år 1900 konsoliderede
sin magt gennem ny- og udbygning af de
institutioner, der bandt arbejderne til fabrikken. Nyt spisehus, nyt asyl, ny skole
og nye boliger. Arbejderne skulle dog stadig acceptere systemet på trods af, at alternativerne var blevet flere. Her havde
det betydning, at klædefabrikken var vel-
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konsolideret. Den sikrede generelt en god
levestandard, og under krisen i slutningen af 1920erne og begyndelsen af 30erne
- og senere under 2. verdenskrig - kunne
den give arbejderne sikkerhed i ansættelsen. Fordelene oversteg den indskrænkede frihed. Arbejderne så en accept af systemet som det bedste alternativ.
Men Brede var et særtilfælde. I andre
fabrikssamfund dannede arbejderne f.eks.
deres egen byggeforening, opførte deres
eget forsamlingshus eller lignende, hvorefter næsten alle sociale aktiviteter foregik omkring fagforeningen. De fleste steder kom arbejderne, et par årtier ind i
1900-tallet, til at vægte fællesskabet med
hinanden højere end fællesskabet med
ledelsen. Fagforeningsdannelsen blev
symbolet på det brud med den indre stabilitet, der mange steder var blevet opretholdt gennem 1800-tallet.
Generelt har udviklingen ikke været
på fabrikssamfundenes side. Det 20. århundrede har støt og roligt udvisket
"grænserne" mellem fabrikssamfundene
og det omgivende samfund. For det første
er fabrikssamfundene rent fysisk ikke så
afgrænsede som tidligere - i kraft af byvækst, udbygning af infrastruktur og udvikling af transportmuligheder. For det
andet har det arbejdsretlige system gennem hele det 20. århundrede formaliseret
flere og flere forhold mellem ansatte og
ledelse. For det tredje har staten overtaget stadig flere sociale foranstaltninger.
Det lille samfund omkring produktionen i Brede har gennem tiden været et lokalt eksempel på et udbredt mønster.
Dels i manufakturperioden ved kobberog messingværket, hvor enklaven ikke
blev opfattet som en enhed, men var organiseret omkring de enkelte laug og værksteder.
Dels ved 1800-tallets klædefabrikation, med en hierarkisk struktur, der organiserede samfundet i et patriarkalsk overog underordningsforhold.
Derimod var det usædvanligt, at Brede
langt ind i 1900-tallet, bevarede sin patriarkalske organisation.

Mølleåen

- industriens

Vandkraft

"Industriens vugge" har man kaldt området langs Mølleåe;n nord for København,
fordi der allerede fra 1600-tallet etableredes en massefremstilling af en mængde
produkter - køkkentøj, papir, redskaber,
krudt. Forudsætningen var udnyttelsen af
vandkraft.
Hjertet i Mølleåens vandstrøm er Furesøen. Søens øverste meter indeholder så
stor en vandmængde, at den altid, næsten
uafhængigt af vejrlig, leverer en konstant
vandstrøm til Mølleåen. På den ca. 12 km.
lange strækning fra Furesøen til Øresund
falder Mølleåen ialt 20 meter. Dette beskedne fald dannede i tidens løb basis for,
at ni vandmøller kunne holdes i gang.
Gennem opstemning af vandet blev der
ved hver mølle dannet et fald på 1-2 meter
- tilstrækkeligt til at drive et eller flere
vandhjul.
Hovedparten af møllerne opstod i tidlig
middelalder, de fleste som kornmøller,
hvor vandhjulet drev en kværnsten. Men
gennem tiden knyttedes de ni møller fra
Furesøen til Øresund til en række skiftende industriforetagender.
For at alle møllerne kunne holdes i
drift, var det nødvendigt med en konstant
vandstrøm ved alle møllestederne. Frederiksdal Mølle, der lå forrest i rækken, var
den eneste af møllerne, der selv kunne

vugge

regulere vandstrømmen fra Furesøen. Alle
de andre møller var afhængige af vandafledningen fra den foranliggende mølle.
Hvis f.eks. vandet blev stoppet ved et møllested, måtte produktionen standse på de
efterfølgende møller. Der var derfor et
stort behov for regulering af vandgennemstrømningen. I 1724 indgik strøminteressenterne ved Mølleåen en overenskomst.
Blandt en mængde bestemmelser var den
vigtigste, at man enedes om at overholde
en, for hver enkelt mølledam fastsat,
vandhøjde.
Damp, gas og elektricitet

Med vandet som kraftkilde kunne der
etableres en storproduktion - mange år før
man begyndte at udnytte kul, damp, gas
og el. Vandhjulets akse blev konstrueret,
så den kunne drive f.eks. en svær hammer,
der bearbejdede materialer som kobber,
- messing og jern. Eller det kunne drive valker eller stamper, som æltede den masse,
der blev benyttet til klæde-, papir- eller
krudtfremstilling.
Vandet beholdt ikke sin betydning som
kraftkilde for Mølleåens industriforetagender. Allerede fra 1830erne suppleredes
med kuldrevne dampmaskiner, og siden
brugtes også gas og elektricitet. Placeringen ved Mølleåen vedblev imidlertid at

Møllestederne fra
Furesøen til Øresund.
Udsnit af kort tegnet
af O.C. Wessel 1766.
Udg. af Videnskabernes Selskab. På Kortog Matrikelstyre/sen.
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DE VIGTIGSTE PRODUKTER PÅ DE 9 MØLLER FRA 1600-TALLET TIL IDAG
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Storproduktion

i,
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Mølleåen - de vigtigste varer.
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Kobber/messing

,J

Jernvarer

•

Krudt

have betydning for de små samfunds
karakter. Produktionen lå langt fra tætte
beboelsesområder, og det var nødvendigt
at bygge boliger til de ansatte. Derved fik

irnm::i
Tekstil

....

Papir

IA

Valkemølle

fabrikssamfundene - store eller små deres særlige karakter, hvor arbejde og
bolig udgjorde en mere eller mindre sluttet
enhed.

Kobber

og messingværket

Kobberproduktionen i Brede blev indledt
Hi68, da kornmølle og krudtværk blev
nedlagt og erstattet af et hammerværk til
fremstilling af kobber- og messingvarer.
Kobberproduktionen varede ved til 1855.
Messingproduktionen, der var påbegyndt i
starten af 1700-årene, ophørte omkring
1808.
Kobber- og messingværket i Brede er
typisk for perioden med merkantilistisk
manufakturpolitik, hvor staten så vidt
muligt, gennem privilegier og andre begunstigelser som lavtforrentede eller helt
rentefrie lån, søger at oparbejde en indenlandsk produktion af vigtige produkter.
Kobber- og messingværkerne, der i Danmark kunne tælles på en hånd, havde monopol på tilvirkning af kobber- og messingplader. Der var toldfrihed for indførsel af
råkobber, der især stammede fra Norge, og
for andre materialer, der var nødvendige i
fremstillingen. Indtil Toldloven af 1797,
der lempede protektionismen en del, var
der indførselsforbud overfor udenlandske
kobber- og messingvarer, ligesom gammelt
kobber- og messingtøj, der blev omsmeltet
og genanvendt, ikke måtte bringes ud af
landet.

i Brede

1668-1855

omgang støbt af en messingbrændermester, herefter af kedelslagermestre klippet og hamret i facon med vanddrevne
hamre for til sidst at blive samlet af messingberedere til færdige handelsvarer. I
Brede var der desuden i en periode messingtrådtrækkeri.
En del af produktionen ved værket,
krævede ikke vandkraft - det gjaldt det
almindelige kobbersmedearbejde og messingberederarbejdet, det vil sige færdiggørelsen af varerne efter at pladerne var
tilvirket. I princippet kunne dette arbejde
lige så godt udføres af de kobbersmede,
der var i byerne, der var stærkt utilfredse
med konkurrencen fra kobberværkerne.
Det følgende kildeuddrag omhandler
den omfattende produktion af messingvarer i 1746. Det fremgår desuden, at man
på dette tidspunkt tager en del hensyn til
købstædernes smede ved at undlade fremstilling af visse varegrupper.

Af dette laksegl, der stammer fra Brede Kobber- og
Messingværk i perioden 1719-94, hvor der var fællesdrift med Nymølle, fremgår træk af principperne

Fremstilling af kobber og messing

Indtil vort århundrede var kobber og messing almindeligt brugte materialer til husgeråd som kedler, brændevinstøjer, kander, sier, tragte m.m. Kobberplader brugtes desuden som tagbeklædning på især
kongelige byggerier. Tilvirkningen af kobber og messing krævede mere end menneskelig håndkraft, og værkerne måtte nødvendigvis placeres ved strømmende vand.
I kobberfremstillingen drev vandhjulene de store hamre, der udhamrede den
smeltede og størknede kobbermasse til
plader. Også blæsebælgene, der holdt kullet glødende i udvarmningsessen var drevet af vandhjulet. Denne fremstilling af
plader stod en hammersmedemester for.
Kobberpladerne blev herefter bearbejdet
på kobbersmedenes værksteder. Pladerne
blev skåret ud, hamret i facon og samlet
til færdige handelsvarer.
Messing er ikke som kobber et rent
naturprodukt, men en legering af kobber
og zink. Messingpladerne blev i første

hammerværket.

i

Længst mod højre ses vandhjulets

akse, der via et antal tappe skiftevis hæver og slipper hammeren. Hammermesteren

er i færd med at

udhamre et såkaldt hartstykke
på ambolten. Hartstykkerne er størknet kobber, der først er
blevet smeltet på
essen til venstre, hvor
vanddrevne
blæsebælge
har holdt
kullet glødende.
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Kobber- og messingvarer fremstillet i

NOTA - PRODUKTIONEN PÅ MESSINGVÆRKET
VEDK. METALINDUSTRI OG MASKINVÆSEN

1746.

RIGSARKIVET, KOMMERCEKOLLEGIET. SAGER

(1699-1796).

Brede. Herfra blev
der leveret køkkentøj

I
I'

til de fleste sjællandske landsbyer.

»Paa Brede Værker giøres
1. Messing Kiedler og Bekkener fleere end samtl. landene kand modtage. Vi have
nu for Tiden af disse Vare Forraadige for mere end 12000 rigsdaler.
2. Blank og sort( ... ) Mesingblik
Blikken-Slagere

2

i Numer og Sorter til Uhrmagere,

og Issenkræmmere

(... ) Giørtelere1,

( ... ).

3. Messing Traad i Nummere til Naalemagere

og andre, fortiden

stor forraad.

4. Messing Sier og Dørslage.
5. Messing Afschnit til Giørtelere,

(... ) Klokkestøbere,

Gevahrfabriquer

og andre

( ...)

Derimod giøres ikke uden i et eller andet enkelt Tilfelde: Teemachiner3,
Kaffekander, Teebrætter, Lyesestager (... ), Kakkelofnsføder,

Bygningsbeslag(

... )

og Skildter med meget meere som af Messing kand giøres, baade fordie vores
Privilegie

ingen Anledning

fornærme

Haandværkerne

Messingværket

gir dertil saa og fordi vi tror ikke dermed at burde
i deres Næring. Vi have troet det at være

og des Natur meest anstendig,

at ikkun saavit med

Vandhammere kand skee, arbeyde Haandværkerne til, og disse resten for Haanden
eller i smaat at udføre, hver efter sin Professions medfør.
Brede d. 18 April 1764«
Noter:
1. Håndværkere, der forfærdiger mindre genstande som dørgreb, låsebeslag, haner m.m.
2. Blikkenslagerarbejde omfattede i 1700-tallet også fremstilling af diverse beholdere og husgeråd i blik, messing og kobber.
3. En temaskine er en beholder, der kan varme vand eller holde vand varmt til te eller andre varme drikke.

Produktionen på kobberværket får man et
indtryk af gennem følgende uddrag af en
udgivelse fra "Selskabet for indenlandsk
Kunstflid" der var oprettet 1808 for at sti-

mulere dansk industri- og kunstflidsproduktion. Kammerråd Schmith skriver, i en
redegørelse fra 1812, om Brede kobber- og
messingværk:

EFTERRETNINGER FRA SELSKABET FOR INDENLANDSK KUNSTFLID. ANDET BIND. KJØBENHAVN

1816.

»Ved dette Værk er et Smelte Ildsted med to Storhamre, en Plathammer, en
Huulhammer, og en Pukhammer 1 • Her smeltes og forfærdiges maanedlig nogle og
tyve indtil 30 SkPd. 2 Kobber, og det producerede bestaaer af Bunde, og adskillige
Slags Plader. Personalet er: en Hammermester, 3 Svende, en Dreng og en Kulkjører.
Videre et Kobbersmed-Værksted,
hvor en Mester med Svend og Dreng forfærdiger
større og mindre Brændevins-Tøjer, Fabrik-Kjedler, og andre Sorter Kjedler, samt
Kasseroller, Potter, Fade, Meikesier, med videre, som behøves til Husholdnings
Brug. Endelig findes 2 Værkstæder, hver med sin Mester, hvor de mindre Sorter
Kobbervarer, især det Fortinnede 3 , forfærdiges.
Dette er alt hvad der for Tiden forfærdiges
Messing-Smelte-Ovn,

og fire Kjedelslaaerhamre,

men disse have ej

været brugte i en 4 til 5 Aar, dels fordi Messingbrænder-Mesteren

døde, og dels af

Mangel paa Garkobber

to Latunhamre

ved Værket. Vel gives der endnu en

4 .«

Noter:
1. Hammerhovederne var forskellige alt efter hvilken form kobberpladen skulle have.
2. SkPd.=skippund=160
kg.
3. Kobbervarer, der bliver brugt til madlavning, skal fortinnes.
4. Garkobber var det rå kobber, der blev importeret fra Norge.

Handel

I den merkantilistiske politiks periode var
det ikke blot produktion, der krævede et
privilegium. Al handel med varer skulle
normalt foretages på købstædernes torve.
Dette gjaldt ikke for handel med kobberog messingvarer, selvom denne også foregik under strenge regler for at sikre størst
mulig udbredelse af produkterne og undgå
ulovlig konkurrence fra udenlandske produkter. Der blev gjort store anstrengelser
for at sikre, at kun kongeligt stemplede

varer var i omløb. Handelen med kobberog messingvarer var under nogle lidt pudsige omstændigheder blevet overladt et
hollandsk laug, betegnet "kedelførere"
eller "kobberførere" - formentlig havde
Chr. IV skænket privilegiet som en takkegestus for hollandsk bistand i et fejlslagent felttog. Kedelførerlauget bevarede
privilegiet til midten af 1800-tallet.
Følgende er uddrag fra en kontrakt
mellem Brede kobberværk og en hollandsk
kedelfører:
11

Kontrakten fra 1837
med den hollandske
kobberfører Johan
Eickens.

UDEN TITEL - KONTRAKT MED HOLLANDSK KOBBERFØRER 1837. NATIONALMUSEETS ARKIV, BREDE
KOBBER OG MESSINGV ÆRK, MAPPE

I

V.

»Som Eiere af Brede kobber Messingværk

gjøre vi hermed vitterligt,

( ... ) de dette Værk meddelte allernaadigste

Privilegier, have antaget og beskikket

Johan Eickens (... ) til som Handelsbetjent

I

alle paa bemeldte Værk forarbeidede

I

Messingvare,

at vi, i kraft af

og Kobberfører, indtil videre, at udfølge

og med dets Stempel mærkede Kobber og

ikke allene i Kjøbstæderne,

men overalt paa Landet i Danmark, samt

ligeledes til igjen at indkjøbe alleslags gammelt Kobber og Messing, til forbemeldte
Værks Fornødenhed,

I

dog uden at bemeldte Kobberfører, for Værkets Regning eller

på sanimes Vegne, kan gjøre, hverken i henseende til Indkøb eller Omkostninger,
nogen Slags Gield eller Lønskrivning.

Thi haver Johan Eickens og med sig farvende

dette, nøie at iagttage og efterleve foranførte

Bestemmelser

fra al Handel med Vare, som ikke med forberørte

12

og iøvrigt at afholde sig

Værkets Stempel og Mærke ere

stemplede, ligesom han og, ifald han Nogen med ustemplede

Kobber og Messing-

vares Omførsel møder eller træffer, haver samme at angive for nærmeste Told eller
Rettes Betjente, som ifølge allerhøiste bemeldte Forordning,

vil blive behielpelig

at ·

anholde de Vare som ikke befindes behørig stemplede og ikke ere af indenlandsk
Fabrikation.

Denne constitution

som af os egenhendig

er underskreven,

og med det

ved Værket kongelige Segl forsynet, forventes paa sædvanlig Maade approberet

af

det Kongelige General Toldkammer og Commerce Collegium.
Kjøbenhavn den 5. maj 1837. Sign. J.P. Suhr & Søn«

Følgende brev til generaltoldkammeret i
184 7, der skyldes et ønske om at sikre
kobberførernes fortsatte handel med produkterne fra Brede, giver indirekte et indblik i nogle af de økonomiske sammenhænge, der truede kobberproduktionen i

Brede. En ny tid - liberalismen - med
lavere toldskranker og dermed større
udenlandsk konkurrence er på vej. Og et
nyt materiale til anvendelse i husholdningerne - emaljeret støbejern - formindsker
kobberets handelsværdi.

UDEN TITEL - VURDERING AF EVENTUELT OPHØR AF KOBBERFØRERNES HANDELSPRIVILEGIUM
NATIONALMUSEETS ARKIV, BREDE KOBBER OG MESSINGV ÆRK, MAPPE

V.

»I anledning af den os som Eier af et Kobber og Messingværk
Kongelige General Toldkammer
May, indrømmede

heri Landet ved det

og Commerce Collegie Circulaires Skrivelse af 14

Tilladelse til at ytre os om den Indflydelse,

Ophævelse af Huseerfriheden

1847.

en eventuel

med Værkets Fabrikcata vil have paa deres

Fabrication, tillade vi os at anføre:
At den meget regelmæssige
og Messingfabricata,

Forsyning af de hos Landbeboerne

som ved Wærkernes Kobberførerer

præsenteres for Vedkommendes

Dør, væsentligt

brugelige Kobber

til visse bestemte Tider

bidrager til ikke alene at forringede

Huusgeraads Kar tidligere end ellers vilde være Tilfældet ombyttes med nye
Fabricata, men ogsaa til at Landmanden fornemmelig
og tildeels overflødige

i gode Aar anskaffer sig nye

Kobber og Messingkar som Prydelse for sit Kjøkken og Stue i

gode Aar, og som en Reserve Skilling for mindre indtræffende
denne Omsætning
fortrænger

ikke er uden Vigtighed tilat forhindre

gode Tider, hvorhos

at Jernkar alt for meget

Kobberkar af Brugen.

Den Afsætning
alene betydelig,

af Kobberwærkets

Fabricata, som paa denne Maade vindes, er ikke

men ogsaa meget vigtig fornemmelig

med Hensyn til den langt

sihkrere Betaling der erholdes for samme end for hvad Wærket i Almindelighed
afsætter til Kobbersmeddene.
Vi holde det for utvivlsomt

at Kobberwærkernes

Fabrikcata, som allerede nu ved

den betydelig nedsatte Indførsels Told paa Udenrigske Plader og Stænger er meget
truet, væsentlig ville formindskes

ved en eventuel Ophævelse af Huseerfriheden,

da denne som et reelt Privilegium

følger Brede Kobber og Messingwærk

at kunde nedlægge Paastand paa at en Ophævelse af fornævnte

og

saa troe vi

Frihed maa vorde

betinget af en Erstatning efter uvillige Mænds Skjøn af den Forringelse som derved
vilde paaføres Eiendommen

( ... )
den 21. August 1847«
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Fabrikssamfundet

omkring

Kobber- og messingværket var en lille
enklave i sig selv. Værkets ejer havde
bevilling på handel med høkervarer, der
fandtes kro, skole og, frem for alt, boliger.
Som en del af lønnen indgik tillige ret til
opdyrkning af en jordlod og adgang til
brænde.

de højt kvalificerede håndværksmestre i
toppen. Ejeren af værket var ikke en dagligt nærværende engageret driftsherre han brugte primært hovedbygningen fra
1795 som sommerresidens. En forvalter
varetog den daglige drift. Selve produktionen blev udført af de laugsuddannede
mestre - de fleste indvandret fra Tyskland og Holland. Mestrene regerede i hver
deres værksted. De var aflønnet af værket, men sørgede selv for deres egne underordnede. Deres tilknytning til værket
var baseret på en kontrakt, der nøje redegjorde for deres rettigheder og pligter.
Følgende kildeuddrag giver et indtryk
af ansvarsfordelingen mellem mestrene
og værkets ejer(e). Af det meget fyldige
reglement bringes her de indledende linjer samt et mindre uddrag af vedtægterne
for hammersmedemestrene
i kobberhytterne, hvor kobberet blev støbt og udhamret.

Interne relationer

De godt 100 indbyggere i det lille samfund
bestod af forskellige kategorier, der indgik
i værkets drift på forskellig vis.
Organiseringen af værket var grundlæggende anderledes end senere på klædefabrikken. Kobber- og messingværket blev
ikke opfattet som en helhed, en stor pyramide med en ledelse i toppen og et hierarki af underordnede på forskellige niveauer
derunder. Kobber- og messingværket blev
snarere opfattet som sammensat af flere
selvstændigt virkende enheder, værkstederne. Små selvstændige hierarkier med

år 1800

REGLEMENTFOR MESTRE PAA BREDE. UDATERET, STAMMERFORMENTLIGFRA PERIODEN1720-30.

»Som det paa nogle Aaringer ved Breede og tilhørende

Kaaber og Messing Værker

er befunden,

at den Orden, og saadanne faste Forholds-Regler

nødvendigen

ved et betydelig

Fabrique-Væsen

sin Grund i Tiidernes Forandring
Contracter

og derunder

savnes, som

er behov. Hvilken Mangel dels har
indsnegne

Misbruge,

dels at gamle

med Mestere og andre ere ved Dødsfald og i andre Maader kommen af

Brug og ikke hos de Efterkommende
andet vare ufuldkomne,

introduceret,

og meere bestemmede

fordi samme Contracter
Folkets Fordringer

i et og

paa os, end

deres Pligter til os, med viidere. (... )

I

Hammere, Ambolte
I

og alt behørende Værktøj vil vi herefter som tilforn

skiønt vi med yderste Mishag erfare den store Ødelæggelse,
hidtil er forefalden.

anskaffe,

som dette Jern-Tøy

Naar Hammere skal repareres skeer det med Tilhielp af Smeden

selv, anden eller tr.edie, hvad fleere Folk derved behøves anskaffer Mesteren selv
uden nogen douceur eller betaling derfor at nyde, uden alleene sædvanlige
Vahre ved Reparationen.
fordærvede

Ambolterne

og søndersmeddet,

Hammere, Ambolte

at slibe og istandsætte,

Drikke-

naar de ere

er aldeles Mesterens Sag. (... ) naar formedelst

og deslige som søndersmedes

og ruineres ike kunde arbeydes

betales slet intet da vores Skade desuden er stor, og alt for stor; men ved
Reparationer

paa Vandstuer, Hiul-Axler

og deslige, eller naar saadant af nye Maal

giøres, da naar slig Arbeyde varer over 8 Dage, gives en taalelig
mange af Folkene, der ved Reparationen
betales slet intet.«
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Dagløn, til saa

vil som Daglønner arbeyde med, ellers

Af følgende uddrag fra 1805 fås et

indtryk af, hvordan aflønning og
ansættelse var organiseret, samt hvor
relativt selvstændige de laugsorganiserede mestre i de enkelte værksteder
var ..Det fremgår desuden, hvordan
bolig og naturalii,ir indgår som en helt
selvfølgelig del af lønnen.

DESIGNATION [FASTSÆTTELSE] OVER DE
VED BREDE KOBBER OG MESSINGVÆRK
SAMT GAARDEN BREDE I TIENNESTE OG
ÅRBEIDE VÆRENDE PERSONER, SAMMES
LØNNINGER, EMOLUMENT Æ [BIINDTÆGTER]
OG CONDITIONERNE PAA HVILKE DE DER
STAAER I TIENNESTE. -

1805.

RIGSARKIVET, OVERBANKDIREKTIONEN,
DOKUMENTER ANG. HANDELSHUSET JOST
. ~:

V. HEMERTS OG SØNNERS SAMT ETATSRÅD
P.V. HEMERTS GÆLD

Hering nyder for Tagblik
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»Kobber Hammersmeedmester
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1 Rd. 5 Mk.

for Reparation paa Hammer og andet
.

svært Jerntøy 12 Rd., alt med Tillæg af
Verkets Jern, Steenkul etc. og 2

.

.

. . ,: ::,~--:rz.,.,;,~o/~"""''""'/_: :

a3

Smede til Hielp, til Brændsel 12 Rd. ( ... )
Herforuden

frie Hus Værelser, Hauge, et

stk. Jord i Brede Indelukke, hvori kan
græsses 3 Kiør og saaes 2 Tdr. Havre
Mesteren opsiges ½ Aar forud, han har 3 Svende og 1 Dreng, der antages, opsiges og

Matrikelkort

lønnes af Mesteren undtagen i Tilfælde af at Værket enten af Mangel paa Vand, eller

der viser den østre

formedelst

Reparation staaer stille, da Mesteren i saa Henseende nyder daglig 3 Mk.,

Svenden 2 Mk. og Drengen 1 Mk. 4 Sk. eller høyst 1 Mk. 8 Sk. Svendene nyde frit Huus

fra 1831,

del af Brede Værk,
hvor der blev produceret kobber indtil

og 6 rd. hver til Brændsel. (... )

1855. De lyse felter er

Kobbersmed

de jordlodder,

Mester Dreijer nyder for ordinair

(... ) for smaat fortinnet

Gods at forarbeide

Gods 15 Sk. pr. Pund for stort fortinnet

8 Rd. 2 Mk. pr. SkPd.

Gods 11 Sk. pr. Pund.

Mesteren har frie Huus med Hauge, antager Svende og lader dem gaa uden at samme
vedkommer

Bredes Eier, nyder til lidebrand

Træekul der forbruges

der

indgik i mesterens
løn til græsning og
dyrkning.

12 rd. Aarlig og har frit Værktøy. Hvad

hos ham i Verkstædet faaer han af Bredes Eier imod betaling af 2

I

Mk. pr. Tønde.«

Noter:
1. Kobberplader til tagdækning.
2. Rd.=rigsdaler, Mk.=mark, Sk.=skilling. SkPd er en vægtenhed: 1 skippund=160 kg.
3. Smedet arbejde - formentlig kedelbunde.
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Bebyggelsen

i Brede

ca. år 1800

Bredesamfundet i begyndelsen af 1800-årene, da der både var
kobber- og messingfremstilling på Brede Værk. Fabriksbygningerne var placeret langs kanalerne, ved forgreningerne af åløbet, med vandkamre og vandhjul.
De øvrige bygninger var dels indrettet til
beboelse for værkets folk med familier, .
dels til de mange små nødvendige
værksteder som smedje, tømmerværksted, pakhus,
kulkammer, brændeskur o.lign.
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Kobberfremstillingen
Messingfremstillingen

gik gennem bygningerne 5, 8/9 og 4.
gik gennem bygningerne 5, 6, 11 og 10.

1. Hovedbygning fra 1795, hvor ejeren af værket boede.
2. Beboelsesbygning, indtil begyndelsen af 1800-årene, hvor de:r:
blev indrettet kontor.
3. To-etages bygning, hvor galmejen (zinkspat) blev behandlet.
Galmejen blev anvendt til messingfremstillingen. Senere blev
bygningen brugt som pakhus.
4. Huset var indrettet med kobberværksted med esse og skorsten. Desuden beboelse for to familier. I kobbersmedeværkstedet, med esse og skorsten, og to blæsebælge, fik de enkelte
kobbergenstande deres endelige form og kobbertøjet til husholdningen blev fortinnet på indersiden. Formningen af kobberet blev udført med små specialhamre, så vandkraften havde ingen betydning for dette arbejde.
5. I den lange en-etages bygning var der indrettet både messingbrænderi med messingsmeltere og en stenpresse, hvor messingpladerne blev støbt. Desuden var der en galmejemølle og
et hammerværk. Messingsmeltningen ophørte omkring 1808.
6. Messingkedelslageri med fire vandhamre, hvor messingpladerne med en saks blev klippet i mindre dele og udhamret til
kedelbunde og lignende.
7. Beboelse for tre familier. Desuden var der indrettet en smedie.
8. Kobberhytte med ildsted og et kobberhammerværk med to
hamre.
9. Kobberhytte med ildsted og et kobberhammerværk med to
hamre.
10. Bejdsehytte. I bejdsehytten blev messinget renset for det sorte
lag, det havde fået ved udglødningen, før det skulle smedes.
Det skete i et stort kar med en svag syre.
11. Tre messingberederværksteder,
hvor messingstykkerne fik
den endelige udformning på smedenes ambolter. Ligesom i
kobbersmedeværkstedet
(bygning 4) foregik dette hammerarbejde med håndkraft, og var uafhængigt af vandkraften.
12. Beboelse for værkets forpagter og værtshus for værkets folk
med skænkestue. Knap halvdelen af bygningen var hestestald.
13. Staldlænge og vognport.
14. Beboelse for to familier.
15. Beboelse for to familier.
16. To-etages bygning med kostald og tømmerværksted.
17. Kulmagasin.
18. Beboelse for tre, senere to familier.
19. To-etages bygning med vaskehus, rulle- og strygestue samt
beboelse.
20. Beboelse for en familie.
21. Beboelse for to familier.
22. Beboelse for to familier og vognport.
23. Kornlade og tærskelo.
24. Smedeværksted. Senere bolig for forpagteren samt stald og lo.
25. Gartnerbolig og gartneribygninger.

II

17

Klædefabrikken

i Brede

I 1831 opkøbte den københavnske klædefabrikant Johan Carl Modeweg området
vest for Mølleåen. Siden 1810 havde
Modeweg haft klædefabrik ("dugmagerværksted") i København. I 1832 flyttedes
vævemaskinerne til Brede og klædefabrikken virkede her indtil 1956. Modewegs søn
blev i 1838 optaget i firmaet, og i 1895
omdannedes I.C. Modeweg & Søn til aktieselskab. I 1855 blev også området øst for
åen inddraget, da det gamle kobberværk
stoppede sin produktion. Udflytningen til Brede skyldtes primært muligheden for at udnytte
drivkraften fra Mølleåen.
Flytningen muliggjorde
desuden indretning af

1831-1956

et farveri med adgang til vand, der skulle
bruges i rigelig mængde til de mange skylninger.
Klædefabrikationen havde tidligere,
nøjagtig som kobber- og messingfremstillingen, været. en beskyttet industrigren, .
med f.eks. importforbud for udenlandske
produkter indtil 1797 og toldfrihed for råog hjælpestoffer langt ind i det 19. århundrede. Men efter midten af 1800-tallet var
det politiske klima stadig mere udpræget liberalistisk - klædevarerne skulle konkurrere pris- og kvalitetsmæssigt med ind- og udenlandske produkter. Ikke mindst
Toldloven af 1863 forøgede
markant konkurrencen.

Skitse, der viser princippet i kraftoverføringen. Fra den
centrale kraftkilde
(vandhjul, turbine,
dampmaskine) overføres kraften via
tandhjul og aksler til
andre rum og etager.
Maskinerne drives af
remme, der forbindes med akslerne.
Tegning af Kjeld
Kayser. Fra Bredemuseets udstilling
"Industriens

Vug-

ge ... ".
Fotos. 19: Vævesa-

\

len i 1935. Vævene
bliver endnu drevet
efter samme princip
som tidligere - af
remme, der er forbundet med aksler i
loftet. Senere kommer elektrisk enkeltdrift på maskinerne.
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Ekspansion og konkurrence

Fabrikken fremstillede uldne
klædevarer til et stort og anonymt marked. Den rå uld, eventuelt i form af gamle klude, gennemgik i korte træk en sortering, volfning (rensning, løsgørelse), kartning, spinding og
vævning - for efterfølgende at
farves (eventuelt før vævningen)
og få den afsluttende behandling. Klædet blev afsat til
skræddermestre og grossister,
ligesom de civile etater, bl.a.
postvæsenet, var en stor kunde.
Et af industrialiseringens
kendetegn er et stadigt voksende behov for energi og en stadig
teknologiudvikling. Følgende
uddrag fra en dansk embedsmand og industrihistoriker skildrer begge dele. Herudover får
man indblik i, hvordan den nyeste teknologi - for det meste fra
England eller Tyskland - kunne
spredes.

0.J.

RAWERT, KONGERIGET DANMARKS INDUSTRIELLE FORHOLD FRA DE

ÆLDSTE TIDER INDTIL BEGYNDELSEN AF

»Paa Brede, 2 Mile fra Kiøbenhavn,
ren, oprindelig

Urtekræmmer,

kør i Kjøbenhavn

1848,

KBH.

1850.

Modeweg og Søn. Modeweg,

begyndte sin Virksomhed

Fade-

som Klædefabri-

i 1809 [1810], og havde bragt det i 1819 til at have over

20 Væve i Gang (... ) Den bevægende Kraft blev imidlertid

for kostbar her i

Staden, hvorfor han tilkjøbte sig det halve Vanddrag, som er ved Brede,
opførte der en Fabrikbygning
siden den Tid vedbleven
Dugmageriet

og udflyttede

Fabriken i 1831. Fabriken er

at udvides og forbedres.

henhørende

I

i
!
I
i

Alle de nyeste til

Maskiner ere her samlede. Intet Aar forbigaaer,

uden at der fra Udlandet modtages Maskiner, hvortil kommer, at han, foruden Selv at have et Maskinværksted,

hvortil Tilladelsen ved Kgl. Res. af

14de Marts 1829, har sysselsat Maskinbygger
ten blev for utilstrækkelig
en Dampmaskine

Beck i Lyngby. Da Vandkraf-

til at drive alle Maskinerne,

anskaffede han sig

paa 20 Hestes Kraft. Han er den første her i Landet,

som har anskaffet Maskinvæve

og Valsevalkemøller.

han eet Exemplar deraf; 3 lod han deraf forfærdige

Fra Udlandet erholdt
her. Det fortjener

udhæves, at det ikkun er Maskiner af her ubekjendt Construction,

at

som

han lader komme fra Udlandet, og da ikkun eet Exemplar, som bruges
som Model til Efterligning.(

... ) Arbeidernes

Antal udgiør 160 til 170, hvil-

ket er noget mindre end i 1820; men Formindskelsen
Anvendelsen

er bevirket ved

af den døde bevægende Kraft og ved Maskiner.«
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I

Klædefabrikken set
fra syd 1865, det
ældste fotografi fra
Brede. Den høje
skorsten hørte til
den B&W-dampmaskine, der drev
valkemaskinerne.
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Ekspansionen fortsatte. Befolkningsvækst
i 1800-tallet skabte, ligesom generelt i
industrien, støt stigende salgskonjunkturer indtil omkring 1920. Fra starten af .
1930erne og indtil kort før lukningen i
1956 opretholdtes et nogenlunde stabilt
produktionsniveau, selvfølgelig med en
løbende tilpasning til de givne markedsvilkår. Produktionsnedgangen begyndte først
så småt i 1954-55 for at føre til lukning i
1956. Det var hele den danske klædeindustri, der kom i krise i midten af 1950erne,
især på baggrund af fremkomst af nye
syntetiske stoffer og for hård konkurrence
fra lande med lavere arbejdsløn.
Arbejdsmidlerne, maskiner m.v., gennemgik 1800- og 1900-tallets almindelige
forandring mod stadig større mekanisering og specialisering.
Denne udvikling afspejlede sig tydeligt
i arbejdskraftens sammensætning: Ved
midten af 1800-tallet bestod omkring halvdelen af arbejdsstyrken på ca. 130 ansatte

af håndværksuddannede
specialister;
omkring 1900, hvor arbejdsstyrken var på
ca. 500, udgjorde ufaglærte arbejdere over
90%, de fleste dog med en oplæring til
bestemte funktioner. Dette forhold holdt
sig igennem 1900-tallet.
Fremstilling af klædevarer

Gennem fabrikkens lange levetid - og
generelt i tekstilindustrien - ændredes der
i princippet ikke på produktionsprocessen
i forløbet fra uld til klæde. Kraftkilderne
ændredes fra vand til damp og elektricitet,
maskinerne fulgte med tiden, og produktionsbygningerne tilpassedes løbende, men
grundprocessen var uændret.
I følgende uddrag berettes om produktionsprocessen på klædefabrikken i Brede,
som den blev beskrevet af et hold industrifolk fra industriforeningen "Internationale", der skulle fremme produktion og
omsætning, efter at de i sommeren 1866
havde aflagt klædefabrikken et besøg.

INDUSTRI-TIDENDE

»Fabrikationen

1866, 2.

RÆKKE,

3.

BIND, NR.

UDG.

A.

kan man inddele i tre Hovedarbeider,

Vævningen. Ved disse Hovedarbeider
forskiellige

4.

5TEENBERG.

nemlig: Kartningen,

Spindingen

og

omdannes den raa Uld til Klæde, og de øvrige

Arbeider, der have specielle Formaal, kunne henregnes til den ene eller den

anden af disse Afdelinger.

Kartningen er et Arbeide, som vel de Fleste have havt leilighed til

at see, fordi denne Operation ogsaa kommer for i andre Industrigrene,
destomindre

men ikke

ere disse Arbeider her ligesaa interessante som storartede. Til den Mængde

Uld, der mellem Aar og Dag passerer denne Operation, benytter Fabriken i det Hele 21
Kartemaskiner
gjennmgaaer
forskjellige

tildeels af store Dimensioner

og alle af nyere eller bedre Konstruktion.

ved disse Maskiner tre forskjellige

Ulden

Stadier, det vil sige, den kartes til tre

Fiinheder, og for at opnaa dette arbeide tre Maskiner sammen, saaledes at den

første karter Ulden grovest og den sidste derimod giver den den Fiinhed, som den behøver.
( ... ) Denne sammen arbeiden af tre Maskiner er noget af det Nyeste ved Kartemaskiner

og

ved Kartning af Uld( ... )
Hvad Spindemaskinerne

angaaer, da har Fabriken deraf ialt 8, hvoraf nogle meget store.

Ganske særdeles Opmærksomhed

tiltrak sig her 2 Spindemaskiner,

anskaffet for Fabriken. De ere af en hensigtsmæssig

der for kort Tid siden er

Størrelse, idet de have ialt 240 Tene og

kunne saaledes udføre et ganske betydeligt Arbeide. Det er et eiendommeligt

Skue at see en

saadan Maskine, der hvert Minut (hvert Udtræk) spinder c. 620 Alen Garn, arbeide uden
anden Hjælp end en Dreng paa en halv Snees Aar, der ovenikjøbet

knap har noget at bestille.

Vi ville ikke sige Andet herom end dette, at den Fabrik her i Danmark, der for nærværende
Tid kan betjene sig af en saadan Maskine, behøver ikke at fremføre noget andet Beviis for, at
den er med til det Yderste i Benyttelsen af Nutidens seneste og bedste Fremskridt. Alle disse
Spindemaskiner

ere ogsaa ligesom Kartemaskinerne

opstillede

i eet Lokale, der, som Enhver,

der kjender en saadan Maskine, let kan forstaae, maa være af et betydeligt
Det sidste af de tre Hovedarbeider,
Arbeidere,

ialt c. 40, hvoraf den største Deel dog er Fruentimmer.

hvilke allesammen

bedre Konstruktioner;
foruden fri Bolig 3

nogle af dem ere endogsaa anskaffede for kort Tid siden. Samtlige
i uafbrudt Arbeide hele Dagen, og hver af Arbeiderne tjener daglig

a 4 Mark.

selvfølgelig

mange andre Arbeider paa en Klædefabrik end de, som vi her

have omtalt, hvilke, som vi foran have sagt, ere Hovedarbeiderne,
Valkningen

1

Af Væve-er der ialt 40,

drives ved Dampkraft, og alle ere de, som man let kan tænke sig til, af de

Væve ere i Almindelighed
Der forekommer

Omfang.

nemlig Vævningen, er det, der sysselsætter de fleste

eller Vaskningen, Tørringen, Overskæringen

2

saaledes t.Ex. Farvningen,

osv., hvilke Arbeider vi her ikke

kunne gaae videre ind paa, hvad der ogsaa neppe vilde have almeen Interesse.
Arbeidernes

Antal paa Fabriken er for Tiden 55 Mandfolk, 85 Fruentimmer

Enhver vil let blive opmærksom

paa at denne Arbeidskraft

er forholdsvis

og 30 Børn.
meget lille i

Forhold til hele Anlæget, men et lignende Forhold finder man altid i velanlagte
ere forsynede

med de bedre Hjælpe.midler. Fabrikens Produktion

kan vel ansættes til c.

100.000 Alen Klæde aarlig ( ... ) Til Fabriken hører i alt 50 Arbeiderboliger
umiddelbart

Fabriker, der

3

der ere beliggende

ved den. Disse Boliger ere paa een Etage og ere idet Hele anlagte efter samme

hensigtsmæssige

Plan, som man paa saamange Steder finder dem i Udlandet.«

Noter:
1. Valkningen af klædet- en filtningsproces - bestod i en bearbejdning med stamper under tilsætning af valkejord, urin
og sæbe. Herefter blev klædet vasket.
2. Overskæringen bestod i at skære luven på det færdige klæde til samme længde.
3. Der menes 50 arbejderlejligheder.
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Fabrikssamfundet

Madspand. Et symbol på de nære relationer i fabrikssamfundet. Ikke blot arbejde
og løn, også f.eks.
boliger - og mad,
blev udvekslet.
Fabrikken var det
samlende midtpunkt.
Arbejderne afleverede madspanden om
morgenen på fabrikkens spisehus. I middagspausen fik de
varm mad med hjem
i den.

22

Ved århundredskiftet bestod Brede af op
mod 1000 indbyggere. Klædefabrikken
havde 500 ansatte, hvoraf de fleste boede i
fabrikkens boliger. Det lille samfund
bestod groft sagt af tre sociale kategorier:
arbejdere (flere hundrede), mestre og kontorfolk (ca. 30) og en ledelse personificeret
ved fabrikkens patriarkalske direktør
Edmund Daverkosen. Fabrikssamfundet
var organiseret som en stor pyramide,
med fabrikanten i toppen og de ansatte
under sig på forskellige niveauer.
Arbejdernes dagligdag adskilte sig ikke
fra andre arbejderes på samme tid. De deltes om tingene, om grøntsagerne, passede
syge for hinanden, spillede kort, sad i hinandens haver, mødtes i sangforening osv.
Arbejderne levede som helhed et kollektivt
udeliv. Dels på grund af trange boliger,
dels fordi man boede tæt på ligestillede og
velkendte mennesker. Det var de samme
mennesker, der gik igen på og udenfor
arbejdet.
De ansatte var imidlertid ikke blot en
ensartet masse. Løn- og uddannelsesniveau gav statusforskelle mellem arbejder-

omkring

år 1900

ne. Vævere blev f.eks. anset for finere end
spindere, der til gengæld rangerede over
dem i karteriet og uldsorteringen. Der
skelnedes på en endnu mere markant måde mellem arbejderne som helhed og de
langt færre mestre og funktionærer.
Mestrene boede f.eks. i de bedste boliger.
Fabrikanten var øverst. Med sin familie boede han i den herskabelige hovedbygning, der var opført 1795. Men til forskel
fra den daværende bygmester - ejeren af
kobber- og messingværket - var fabrikant
Daverkosen særdeles nærværende i Bredesamfundet og beboede som en selvfølgelighed hovedbygningen året rundt og havde sin daglige gang på fabrikken. Fabrikantfamilien førte et typisk storborgerligt
levned - den havde en internationalt orienteret livsførelse med rejser til udlandet,
et hushold med tjenestefolk og et rigt varieret bohave.
Interne relationer

Karakteristisk for et fabrikssamfund som
det i Brede, er imidlertid hverken arbejdere eller borgerskab som sådan, men de
bånd, der var imellem de to kategorier. De
var ikke kun bundet sammen ved, at de
ansatte arbejdede på fabrikken og fik
udbetalt løn af fabrikanten. For de ansatte
var hele tilværelsen bundet ind i relationer til deres arbejdsplads og dens ledelse.
Fabrikssamfundet var organiseret som
et stort hushold med ledelsen til at samle
alle tråde. Enhver nødvendig foranstaltning blev taget ovenfra - der var indrettet
vuggestue og børnehave i Asylet, skolegang foregik i fabrikkens egen skole, Spisehuset sikrede en rationel bespisning i
middagspausen, og mere end halvdelen af
de omtrent femhundrede ansatte boede i
fabrikkens boliger. Fabrikken var afhængig af en stabil arbejdskraft, og de ansatte
blev, gennem de mange sociale foranstaltninger, afhængige af og knyttet til fabrikken. De ansatte var under både omsorg og
opsyn gennem hele tilværelsen. På godt og
ondt - en livslang afhængighed.
Følgende kilde er en overenskomst mellem forpagteren af købmandshandelen i
Brede og virksomheden. :Qen illustrerer
eksemplarisk fabrikkens indflydelse i det
lille samfund.

OVERENSKOMST AF

31.5.1895

MELLEM DIREKTØR

E.

DAVERKOSEN OG KØBMAND FOLMER

REITH VEDR. KØBMANDSHANDEL PAA BREDE - KOPIBOG,

I.C.

& SØN,

MODEWEG

MUS.NR.

1230/1990
I.C. Modeweg & søn Aktieselskab

»I mellem Undertegnede,

i Dag afsluttet en Overenskomst

og Kjøbmand folmer Reith, er

om, at jeg, Folmer Reith, vedbliver

Fabrik værende, af mig siden 1. Maj 1887 førte Kjøbmandshandel

at føre den ved Brede
paa følgende Betingel-

ser.

Varerne, der forhandles

i nævnte Kjøbmandshandel,

dem, der føres i Lyngbyes større Forretninger.
contant Betaling, hvorfor der indrømmes
Arbeidsstyrke

maa være lig Priser og Kvalitet med

Salget skeer som Regel udelukkende

Kjøbere, der høre til Bredes Befolkning

6% Rabat, dog staar det Forhandleren

frit, at indrømme

der dog ikke maa overstige det dobbelte af den paagjældende

mod

eller

Kjøberne en Credit,

Kjøbers Ugeløn.

2

I Forretningens

Localer maa der ingensomhelst

Udskænkning

af Baiersk Øl eller spiri-

tuøse Drikke finde Sted for Betaling.

3

I Udsalget skal der altid henligge en Klagebog, hvori mulige Besværinger
og som af og til revideres paa Aktieselskabets

kunne indføres,

Kontor.

4

Jeg, Folmer Reith, forpligter
retningstid

mig til at rette mig efter Fabrikkens Tarv med Hensyn til For-

og Lignende, samt i ovennævnte

Kjøbmandshandel

saadanne Folk, der tages gyldig af Aktieselskabet,
maatte findes Anledning,

paa Brede kun at holde

som kan fordre dem fjernet, naar dertil

dog kan Opsigelse fra Aktieselskabets

Side i slige Tilfælde kun

foregaa med 14 Dages Varsel førende for hver første i en Maaned.

5

Til Forøgelse og Vedligeholdelse

af det paa Fabrikken værende Folkebibliothek

forpligter

jeg, Folmer Reith, mig til aarlig at bidrage 50 siger Femti Kroner.

6
Denne Overenskomst

kan opsiges med 3 Maaneders Varsel fra Aktieselskabets

med 6 Maaneders Varsel fra Forhandlerens

Side, og

Side.

7

Ved Siden af denne Overenskomst
Udsalgslocalet

løber der en Leie-Contract

samt Beboelsesleiligheden.

sestid underkastet

de samme Betingelser

angaaende Leiemaal af

Denne leie-Contract
som nærværende

er med Hensn til Opsigel-

Overenskomst.

Brede, den 31. Mai 1895

Folmer Reith

I.C. Modeweg & Søn A/S
Edmund Daverkosen adm. Direktør«
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Følgende kildetekster er uddrag
fra erindringer af
tidligere ansatte.
De giver indtryk
af fabrikssamfundets mange
relationer mellem ansatte og
ledelse, de tætte
bånd mellem
arbejde og bolig,
produktion og
reproduktion.

1900-1920

ERINDRINGER AF TIDLIGERE ANSATTE, CA.

HELMUTH LARSEN, SØN AF DAMPMASKINEPASSEREN PÅ BREDE.
BARNDOMSERINDRINGER FRA CA.

1912

TIL

»Det centrale i disse barndomserindringer

1922.

(LYNGBY-BOGEN

1956).

må fabrikken vel nok siges at være, en virk-

somhed hvis drift og ledelse alle på Brede var afhængige af, det gav en samhørighedsfølelse, som faktisk også vi børn var besat af, og når man senere i livet træffer barndomskammerater

fra Brede, så mærkes denne følelse stadig, det var, som var man en

stor familie. Vi boede jo tæt op af hinanden, familierne
blemer, sorger og glæder. Forpligtelserne
for alle, betingelserne

for livsførelsens

blev indlevet i hinandens pro-

overfor fabrikken og dens ledelse var jo ens

forløb var jo næsten de samme (... )

Fabrikanten på fabrikken, Edmund Daverkosen, var en mand, vi drenge havde en vis
respekt for. Blandt arbejderne kaldtes han altid for "Fatter",

og det tør siges, at der var

noget symbolsk i denne benævnelse, for han sørgede godt for sine arbejdere, tillige
med at han var streng og bestemt, men alligevel respekteret af alle (... ) Jeg husker, hvordan mødrene, som
arbejdede på fabrikken, to gange om dagen forlod deres arbejde og gik hen i vuggestuen
børn bryst; de kom i deres arbejdstøj direkte fra spole- eller kartemaskinen

for at give deres

(... ) Vi fik daglig fra fabrikken gam-

le klu.oe op; på asylet blev de klippet i strimler, som vi børn så måtte sidde og trævle op. Det var for at vi skulle have beskæftigelse

og ikke kede os, men trods alt var det dog et lille led i fabrikkens produktion.«

SIGNE VEEL JEPPE, ANSAT

1904

1956).

SOM KONTORIST PÅ KLÆDEFABRIKKENS KONTOR. (LYNGBY-BOGEN

»Fabrikkens arbejdstid var fra 7-7 med frokost 8-8.30 og middagspause

1-2, altså 10½ time daglig. Pauserne

var lagt 8-8.30 og 1-2 af hensyn til de unge arbejdere mellem 14 og 18 år, idet de i henhold til fabriksloven
måtte arbejde 4½ time uden hvil. De mødte om eftermiddagen
ungdommen

kun

først kl. 2½, så på det klokkeslæt kunne man se

spadsere ind gennem porten. Der arbejdede også mange børn mellem 12 og 14 år; de passede

skolen den halve dag og fabrikken den halve.
Så godt som alle arbejderne boede på Brede, og hele familien arbejdede i fabrikken, mand, hustru, de voksne
li

sønner og døtre og de større børn. Alle stilede de mod fabrikken, når fløjten lød anden gang. Der fløjtedes
nemlig første-gang kl. 6.30 for at vække alle beboerne og anden gang 5 minutter før 7. Men hvordan så med

1:

de små børn? Jo, dem var der tænkt på. Forældrene tog dem med om morgenen og bragte dem til vuggestue
eller asyl. På vuggestuen

fik de fuld forplejning

hjem sammen med forældrene
Så var der de skolesøgende

Middagsmaden

kl. 1-2, så forældrene

skulle

kunne spise middagsmad

kunne sende børnene af sted, før de gik på

sammen.

hentedes på Brede spisehus. Den kostede 30 øre portionen

Maden var god, og portionerne
madspanden

ophør. Asylbørnene

og tilbage til asylet efter middag.

børn under 12 år. Med dem gik det også meget let, for skolen begyndte altid kl. 7

om morgenen og havde middagspause
arbejde, og hele familien

og kunne blive der til arbejdstidens

i middagspausen

var store. Så godt som alle familierne

og bestod som regel af 2 retter.

hentede middagsmaden

hjem. De satte

ind kl. 8.30 og hentede den i fyldt tilstand kl. 1. Enlige personer kunne spise maden i spisehusets

lyse og propre lokaler.
Det var trælsomt

med så lang arbejdstid

hver dag. Men arbejderne følte sig alligevel knyttet både til stedet og

til fabrikken. De følte sig hjemme. Det var ikke sjældent, at en eller anden for sin fornøjelses
tur over i fabrikken om søndagen, måske medtagende

·'
fabrikant

skyld gik en lille

en gæst, som skulle se hans arbejdsplads.

Det havde

Daverkosen ikke noget imod. Han regnede med, at der ikke blev beskadiget noget, og han var til-

hænger af, at der så vidt muligt skulle være fri adgang overalt. Det var nemlig fabrikant Edmund Daverkosen,
der regerede det hele som en konge.
Han boede i hovedbygningen,
I
I

og beboedes af en stor familie, nemlig fabrikanten,
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I

og den var meget forskellig

fra arbejderboligerne.

Den var fornem og rummelig

fruen og 8 børn. Så var der tjenestefolk,

der talte omtrent

lige så mange personer, som der var medlemmer
lig, staldlænge

og vognporte.

CARL MADSEN,

KOM MED SIN FAMILIE TIL BREDE I

1912.

Fortids møre mure, 1973)

der var direktør for aktieselskabet

"I.C. Modeweg & Søn", som ejede fabrikken,

hed Daverkosen, og han var tysker. Havde naturligvis
sine arbejdere - nogle hundrede - som undergivne
nogen måde. Tværtimod.

Til boligen hørte have og gartnerbo-

Der var både ride- og køreheste. Det var et rigtigt herskab (... )«

(UDDRAG AF HANS ERINDRINGER

»Fabrikanten,

i familien.

Han var den myndige

været i tysk militær( ... ) og han styrede
soldater, men ikke umenneskeligt.

Ikke på

patriark, og alene hans vilje talte i dagens Brede,

men det må erkendes, at den ikke var ond. Det var på en måde trygt at være på fabrikken, for
Daverkosen øvede ikke alene patriarkens

magt, men følte også - og det var dengang så sjældent

som nu - et ansvar over for sine undergivne,

hvis intelligens

og evne til at klare egne affærer

han næppe satte højt. Han regnede dem for børn, der havde at vise lydighed og ærbødighed,
men som han også følte tilskyndelse

til at sørge for. De fleste af de danske arbejdere blev på

Den store "fami-

Brede. Der fødtes de, der levede og virkede de, og der døde de.( ... ) Længe før vi kom til Brede,

lie". Fotograferet

nemlig i 1905, havde der været strejke på fabrikken,

ved fabrikkens

men arbejderne

og i de tider var en strejke ikke rituel parade,

blev ved, til tarmene skreg i livet på dem. Holdt ikke op, fordi afbetalingsrater

ikke kunne betales, og der måtte ske afkald på tilvante behageligheder.

Det vidste Daverkosen,

og da strejken brød ud, kaldte han folkene sammen og holdt en formaningstale
de det indhold, at når de i deres undersåtlige

uforstand

til dem. Den hav-

endelig ville strejke, måtte de i guds

100-årsjubilæum

i 1910. Fabrikshierarkiet afspejles i opstillingen.
Fabrikanten i

navn gøre det, men deres børn skulle i hvert fald ingen nød lide. På sit gebrokne dansk sagde

midten, mestrene

han: "Nu kan I jo strejke, som I har lyst og forstand til, men så længe de narrestreger

ved siden og

varer ved,

har I at sende jeres unger ned på spisehuset, så de i hvert fald får varm mad een gang om
dagen". Det gjorde arbejderne.

De var jo så vant til, at fabrikken sørgede for dem. Strejken vare-

arbejderne rundt
om. Forrest, de
børn, der arbej-

de varede omtrent et halvt år, og jeg ved ikke, hvad den førte til, men mens den stod på, bespi-

dede på fabrik-

ste fabrikken de strejkendes

ken.

børn for egen regning.«

Alt sammen var det et udtryk for den stadige bestræbelse på at skabe følelsen af et
fællesskab omkring faprikken som et samlingspunkt for alle uanset status og funktion.
Fabrikkens mange foranstaltninger var
ikke entydigt hverken formynderiske eller
omsorgsfulde, og de kunne opfattes både
negativt og positivt. Følgende kilde - en
sang skrevet af "en gammel indfødt Breder" - hører udpræget til i den sidste kategori.

Som en selvfølgelig ting markeredes jubilæer i fabrikssamfundet som et symbol på
idealet om livslang tilknytning. Ansatte,
der kunne fejre 40-årsjubilæum, fik udbetalt en ekstra ugeløn, og hele personalet
blev bespist i Spisehuset - dog kun med
smørrebrød. Enkelte hændelser blev markeret på helt særlig vis, såsom fabrikantens giftermål, hvor arbejderne gik i fakkeltog, og virksomhedens 100-års og 125års jubilæer, hvor facaderne var flagsmykkede, og hele fabrikssamfundet festede.

UDEN TITEL - SANG TIL KLÆDEFABRIKKENS 100-ÅRS

·Mel. Mens
Nordhavet bruser.

JUBILÆUM 1910

(NATIONALMUSEET)

Man siger saa tidt at om hundred Aar

Vel knyttes til Brede der mangt et Navn

er alting forglemt dog paa Ære

dog ingen personlig vi kender

i Dag vil vi feste og De forstaar

som Daverkosen der til de manges Gavn

at Hundredaarsfest

skaber Arbejd til flittige Hænder.

skal det være

:Vi ønske at i flere hundred Aar

:Dog regnes skal der fra Aar til Aar

vort Firma Modeweg & Søn bestaar.:

at Aktionærerne

Gik end de Gamle til Hvile hen

Med Kløgt og med Snille han,leder frem

var trætte af Dagenes Færden

alt Nyt paa Tekstilens Omraade.

dog nyere Kræfter der kom igen

Dog tænker han paa sine Arbejderhjem

og Modewegs Navn fløj over Verden.

og Hjærtet det lader han raade.

:At Firmaet har naaet de hundred Aar

:Med Raad og Daad til vor Hjælp han staar

derfor "vor Far" stor Del af Æren faar.:

og ingen forgæves til ham gaar.:

Da han kom hertil, saa han meget godt

Vi har i vor Magt ej det store Ord

at Brede var alt for lille.

der fuldt ud kan tolke Din Stræben

Procenter faar.:

Der maa kunne bygges lidt mere flot

men alt hvad af Godt i vort Hjærte bor

hans Tanke blev hurtig til Villie.

det har vi idag lagt paa Læben.

:Med Hattefabriken først han hængte i

:Vort Ønske er at end i mange Aar

og derpaa med et Bomuldsvæveri

Herr Daverkosen iblandt os gaar.:

Ja bomuldstøjer

1 .:

i massevis

D"hrr. Aktionærer vi ønske maa

her daglig vi nu kan præstere.

i Fremtiden al Held og Lykke

Og Klæde vi laver i læssevis

thi vor Eksistens jo beror herpaa

til billigste Priser levere.

og derpaa vor Fremtid vi bygge.

:De yndigste Hatte som at man vil se

:Til slut vi raabe saa det kan forslaa

og de kan taale baade Regn og Sne.:

at Firmaet længe længe leve maa.:

Og Brede har voxet sig stor og stærk
af Boliger rejstes der mange.

En gammel indfødt Breder
Hanne Mortensen

Enhver hjalp til med det store Værk
Gevinst for os alle at fange.
:Af Uldballer kom der i massevis
Maskiner fik vi i Kassevis.:

Note:
1. I Brede var der i en kort årrække også hattefabrikation, foruden en beskeden produktion af
bomuldsvarer.

Fabrikkens
indflydelse
var ikke
begrænset til
det levende
liv. Fabrikken

:'>,,.

rådede over en

.

tredjedel af den
nærliggende
Lundtofte Kirkegård. Her var man
placeret efter sin
status i fabrikkens

Udsagn som de ovenstående fra tidligere
ansatte - der alle har en positiv grundtone - skal naturligvis ikke blot tages for
pålydende. Andre ansatte kan have haft
en anden opfattelse af tilværelsen. Det
bevarede materiale, erindringer og interviews, stammer for en stor del fra ansatte, der har boet i Brede i generationer og
har været grundlæggende tilfredse med
forholdene. Der har formentlig også været arbejdere, der har opfattet "omsorgen" oppefra som formynderi og indskrænkning af frihed. Imidlertid er der
ikke bevaret udsagn om sådanne holdninger. Hvor de findes er det i kommentarer "udefra", som det følgende skal
vise.
Ved siden af den udbredte opfattelse
af, at ansatte og ledelse havde fælles
interesser, var de ansatte naturligvis
vidende om modsætningsforholdet
imellem arbejder og arbejdsgiver. I 1898 havde Bredearbejderne, under

stor modstand fra ledelsen, organiseret
sig (under tekstilarbejderforbundet),
ligesom det skete over det meste af Europa i
årene omkring århundredeskiftet.
Brede
var ikke blot en isoleret enklave, den
organiserede arbejderbevægelse fik også
indvirkning her. Som en formel kollektiv
organisation stod fagforeningen i stærk
modstrid med de hidtil herskende personlige relationer mellem ansatte og ledelse.
Kun en omfattende strejke kom fagforeningen til at stå for. I 1905 nedlagde
arbejderne arbejdet - som led i en landsdækkende tekstilarbejderstrejke
- for at
opnå højere løn. Både i arbejder- og højrepressen skildres strejkens gang i Brede.
Avispolemikken i forbindelse med strejken i 1905 kan bruges til at få indblik i,
hvordan samtidens forskellige fløje repræsenteret ved arbejderavisen SocialDemokraten og den borgerlige Kjøbenhavns Amts-Avis - tolkede et fabrikssamfund som de.t i Brede.

hierarki. Fabrikanten
i det centrale mausolæum, mestre i rækken foran og arbejderne i lange rækker
til hver side. Tegning
af Kjeld Kayser efter
originalkort, Lundtofte Kirke. Fra Bredemuseets udstilling
"Industriens Vugge ... ".

Fagforeningens fane.
(Se også illustration
på hæftets bagside).
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AVISSKRIVERIER (I UDDRAG) FRA KJØBENHAVNS AMTS-AVIS
TEKSTILARBEJDERSTREJKEN

OG SOCIAL-DEMOKRATEN

1905.

22.7.1905
Fabrikant Edm. Daverkosen paa Brede er overalt godt .kendt for sit
humane Sindelag og som Børneven,
Egenskaber, som heller ikke fornægter sig nu under den store Strejke. Vi
havde i Gaar Middags Besøg af et
par Arbejdere fra Fabriken, som
præsenterede os en Afskrift af et
Opslag, som samme Morgen fandtes i Fabrikens Port, og de anmodede os i mange Kammeraters Navn
om at offentliggøre Ordlyden for at
det deraf kunde ses, hvorledes Forholdene egentlig er paa Brede, hvor
Arbejderne kun modvilligt gik med
til Strejken og forlængst ere kede af
denne.
Opslaget indeholdt følgende: "Det
ser ud til at Fagforeningen vil gøre
Strejken langvarig. For at Børnene
her paa Brede ikke skal lide herunder, vil jeg fra j Morgen hver Dag
give alle Børn under 12 Aar et Maaltid Mad, uanset om Forældrene ere i
Foreningen eller ikke. Maden spises
på Spisehuset fra kl. 12-2. Edmund
Daverkosen. Brede, den 20. Juli
1905"
KJØBENHAVNS AMTS-AVIS

naar han skal møde paa sit kontor,
hvornaar han maa gaa derfra eller
hvad han skal foretage sig de faa
timer haQ er der. Aldrig rører hans
haand en Væv. Af de 4-500,000 Alen
Tøj, dette Samfund producerer om
Aaret, tilvirker han ikke selv en Tomme. Og dog kræver Aarets Produktion en Arbejdstid paa henved 2 Millioner Timer. Disse Arbejdstimer fordeler Hr. Daverkosen paa Samfundets øvrige Medlemmer med 10 a 12
Timer i Døgnet til hver. Men Indtægten af disse Millioner af Arbejdstimer, det vil sige den Sum af Velvære
og af Livsgoder, den Adgang til
Sundhed, Kundskabserhvervelse,
fysisk og aandelig Udvikling, æstetisk, intellektuel og legemlig Nydelse, som alt dette Arbejde giver - den
beslaglægger Hr. Daverkosen for sig
og de to-tre Mænd, der kalder sig
Ejere af det lille Samfund. Til de
andre uddeler han akkurat saa
meget, som er nødvendigt for at
holde dem i Live. Hvis de døde af
Sult, vilde det lille Samfund gaa i
staa.
26.7.1905
Hvad "Social-Demokratens"
Brøleri
i Gaar angaar, har vi allerede samme Dag paavist det farlige i at bruge
saa skidne Vaaben, som sket er, og
vi skal derfor i Dag lade denne Side
af Sagen ligge, men indskrænke os
til at give Bladet nogle Oplysninger,
som vi haaber det vil bruge som
Supplement til sin Artikel om Fabrikant Daverkosen. Imellem alle de
forfærdelige Forhold med Hensyn til
Arbejderboligerne,
som der fremdrages, findes der slet intet
Lyspunkt, og der er der saadanne
som veje betydeligt til. Brede Fabrik
byggede for nogle Aar siden et Spisehus for Arbejderne. Dette kostede
ca. 50,000 Kr. i Opførelse og her
bydes der Arbejderne baade gode
og billige Varer - saa billige at Fabriken driver Spisehuset paa den Maade, at den aarlig tilskyder 6000 Kr.
for at faa Regnskabet til at balanceKJØBENHAVNS AMTS-AVIS

25.7.1905
Baade Direktørboligen, der har Lighed med en gammel Herregaardhovedbygning, Fabriken og Arbejderlængerne er af gammel Datum (... )
Hele denne Virksomhed, som den
ligger der i Brede med sin Direktørbolig, Fabriken og Arbejderlængerne og med sit Anneks ved Stampen [den nærliggende mølle, Stampen, var på dette tidspunkt lejet af
Brede Klædefabrik], præsenterer sig
som et fra den øvrige Verden afsondret lille Samfund. Det kunde være
et lykkeligt lille Samfund, dersom
ikke Kapitalismens Forbandelse hvilede over det. Men det rummer i sig,
saa begrænset som det er, hele det
kapitalistiske Vanvid. Det bestaar af
over 500 Mennesker. Blandt disse
indtager Hr. Daverkosen Stillingen
som Enehersker. Ingen siger tjl ham,
hvor længe han skal arbejde, hvor
SOCIAL-DEMOKRATEN
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OM BREDE VED

re. Boligerne udlejes saaledes, at
Lejen kun repræsenterer 2 pCt. af
Anlægsprisen. Brede Fabriker har
opført en tidssvarende Skole, men
store og luftige Lokaler, saaledes at
Arbejdernes Børn skaanes for den
lange Vej til Lundtofte eller Lyngby.
Nu i Vinter skænkede Fabrikant
Daverkosen et Beløb af 25,000 Kr. til
et Asyl og en Vuggestue.
28. 7. 1905
Hr. Daverkosen, der daglig lader sig
berømme i Arbejdsgiveraviserne
som en sjælden human og ædel
Arbejdsgiver, har opsagt 6 af sine
strejkende Arbejdere til Bortflytning
fra Fabrikens Grund. Det skrev vi i
Gaar, og vi oplyste, at 5 af de opsagte Arbejdere er gifte og har Børn; vi
føjede til, at alle de opsagte hører til
Arbejdernes lokale Tillidsmænd eller
staar i andet nært og aktivt Forhold
til Fagforeningen. De Boliger, disse
Arbejdere skal forlade med kort
Frist, er ikke synderlig mere udselt
udstyrede end Cellerne i et blot
nogenlunde tidssvarende Tugthus,
ikke nær saa hygiejniske og for fleres Vedkommende endda befængte
med et Utøj, som ikke taales i selv
den tarveligste Straffeanstalt( ... ) En
af de Udsmidte har arbejdet paa
Brede i 15 Aar. To andre er fødte paa
Brede og har tjent Fabriken siden de
var smaa Drenge med en Dygtighed
og Paalidelighed, der staar i skærende Modsætning til den Løn, de har
faaet. Endog Forældrene til den ene
af disse to har slidt sig op paa Fabriken; efter et langt Livs usundt Slid
høstede den ene af dem omsider
den mildnende og husvalende Løn
paa Ladegaarden. Nu søger Sønnen
mærkelig nok at holde sig fri af den
samme Skæbne saa længe som
muligt ved sammen med sine Kammerater at anmode om højere Løn.
Og Hr. Daverkosen straffer ham for
denne Forbrydelse med Udsmidning. Om endnu en af de 6 Arbejdere kan vi oplyse, at han i 8 Aar har
arbejdet paa Brede.
SOCIAL-DEMOKRATEN

Social-Demokraten ser
kun fabrikssamfundets og patriarkalismens negative sider som en maskeret variant af et undertrykkende kapitalistisk
system. Den borgerlige Kjøbenhavns AmtsAvis ser til gengæld
kun en omsorgsfuld
version af den
(natur )-nødvendige
arbejdsdeling. Ingen
af aviserne har forståelse for de modsætningsfyldte relationer i det patriarkalske system.
Brede var et trygt
sted at leve - hvis
man accepterede sin
underordnede position. Omsorgen oppefra gik hånd i hånd
med opsyn og et
krav om loyalitet.
I øvrigt vandt
arbejderne strejken
og fik hævet ugelønnen med en krone.
Det kunne Daverkosen imidlertid nemt
kompensere for han lagde kronen
på huslejen ...
Fagforeningen
ændrede i det lange løb ikke grundlæggende på forholdene i Brede.
Fællesskabet omkring fabrikken
vedblev helt frem
til midten af 1900tallet at være betydeligt. Fagf oreningen fungerede
ved siden affællesskabsideologien, men betød ikke
et egentligt brud
med de patriarkalske relationer.
Baggrunden herfor
er kort gennemgået i indledningen.
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Social-Demokratens

forside d. 25. juli 1905. Da Tekstilarbejderforbundet

som hurtigt bliver så godt som landsdækkende - er Social-Demokraten

1.7. 1905 indleder strejken på pletten næsten dagligt med

omtale og opbakning af arbejderne. Avisen begynder snart at bringe artikler med illustrationer
fabriksherrernes

rigmandsvillaer

af

eller landsteder og forsøger på denne måde at styrke sammenholdet

blandt arbejderne. Her er turen kommet til fabrikssamfundet

i Brede. (Fra Nielsen 1993)
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Bebyggelsen
Brede 1905

i

En enhed af produktion og reproduktion. Uden for skitsen mod øst
ligger flere boliger til de ansatte.
Syd for ligger fabrikkens skole.
Produktionsbygningerne
er
blevet mindre afhængige af
en placering ved åløbet - de
har bevæget sig "bagud" på
fabriksområdet.

0
0

Produktionsbygninger
1. Portnerbolig og
kontorer. Opført
ca. 1890, hvor
tidligere en af
kobberhytterne lå.
2. Karteri,
spoleri,
reparerstue,
garnlager.
Opført
1832-1867.
3. Karteri,
spinderi,
tvinderi.
4. Rueri og
kædeskæreri.
5. Valkeri og
overskæreri. Opført
1861. Maskinværksted i den
nordlige del, der opførtes 1883.
6. Volferi, uldindfedtning og spinderi. Den lille bygning syd herfor er tømmerværksted.
7. Farveri. I den vestlige ende kedelrum. Opført
1885.
8. Gasbeholder. Der brugtes gas til belysning.
9. Uldlager og uldsortering.
10. Væveri. Opført 1890. I tårnet indlagdes i 1894
landets første sprinkleranlæg.
11. Maskinhus med remtræk til væveriet.
12. Bygning til affald af papir og uld.
13. Uldoplag i denne bygning fra 1888, ligesom i de
to unummererede bygninger nord herfor.
Fællesbygninger
14. Asyl. Brede Fabriks Skole ligger udenfor skitsen
mod syd.
15. Gartneri. Grøntsager fra gartneriet blev benyttet
i Spisehuset og kunne desuden købes billigt af
arbejderne.
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0

0

O 0

0

0
0

16. Spisehus fra 1893. En stor del af arbejderne spiste middagsmad her. Brugtes desuden som forsamlingshus.
Boliger
17. Hovedbygningen fra 1795. Tilbygningen mod vest
er fra 1871.
18. Funktionærboliger. "Mesterlængen". Fra kobberog messingværkets tid. Stald i den nordlige ende.
19. Funktionærboliger. "Lille længe" - senere arbejderboliger. I den uordlige ende folkerum og bibliotek.
20. Arbejderboliger. "Den lange længe".
21. Arbejderboliger. Købmandsbutik. Syd herfor
opførtes 1912 ny købmandsbygning.

Afslutning
Produktionen i Brede har delt vilkår med andre
værker og fabrikker. Den har tilpasset sig de givne betingelser - organisatorisk, teknologisk og
afsætningsmæssigt. Både i den merkantilistiske
periode i 1700- og 1800-tallet med fremstilling af kobber- og messingvarer, og i den
liberalistiske periode i 1800- og 1900-tallet
med klædefremstilling. Der er i dette materiale lagt vægt på at se Brede som en afspejling af overordnede historiske sammenhænge.
Fabrikssamfundets sluttede karakter har
Brede, indtil dette århundrede, delt med mange
andre lokaliteter. De patriarkalske træk har
også, med varierende tyngde, været almindeligt
udbredte - dog mere vedvarende i Brede end
andre steder. Forsøget på at skabe en rationel
virksomhed med en stabil og loyal arbejdsstyrke
er imidlertid et grundlæggende træk ved enhver
virksomhedsledelse. Nutidens julefrokoster, firmaudflugter, jubilæer m.m. er udtryk for det
samme. De afsondrede fabrikssamfund gav blot
dette forehavende nogle fordelagtige betingelser.
I dette materiale er hovedvægten blevet lagt
på et indblik i den indre organisering i Bredes
fabrikssamfund som en helhed af ansatte og
ledelse, bolig og arbejde. Der kunne siden gøres
mere ud af at se på håndværker- og arbejderkulturen "i sig selv", ligesom livet i borgerskabet, i
de skiftende fabrikantfamilier, kunne tages selvstændigt op. Principperne i vandmølledriften og
produktionen ved de andre møller kunne ligeledes gøres til genstand for en mere gennemgribende fremstilling. Endelig kunne der ses på Mølleåen som kulturlandskab - den produktive
udnyttelse set i modsætning til den rekreative
brug, der i dag er den herskende. I givet fald vil
sådanne udvidelser af materialet blive realiseret
på selvstændige temaark.
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Enhver form for fagligt arbejde på fabrikkens område kunne betyde fyring. Fotografiet, en affotografering af et postkort, der
er taget fra sydØft,frd mod fa~(ikken, ha¼Jhøjre side bakken ';led vandtårnet, hvor fagforeningen ved 190~~strejken~.ffdt
sine møder. Billede'f giver desuden indtryk af arbejdernes boliger og de betydningsfulde haver. De ansatte ~ar nærmes't selvforsynende med grøntsager. {Nationalmuseet).

Brede - vedMølleåen nord for København - har der i århundreder været
massJ;remstillfng at'ålmindeligt udbf~dte brugsting. I 1700- og 1800-tallet
blev der produceret køkkentøj og tagplader på kobber- og messingværket. I
18007n.QQ 19007.tallet.bl!3v der ftemstill!3! klæde på en af landets ...
største -industri~i~R§omhed~r. Produktion~n i Bred; eksemplificerer således storproduktionens vilkår både i den mer~_antilistiske periode og efter liberalismens
gen nJffi bru al"L:1800-tållet. ··
Hæftet viser, hvordan generelle træk i den historiske udvikling kommer
til udt~k i faq[jkssam{~ndet i."~rede,.99giver indblik i produktionen og i de
sociale relationer
I kobber- og messingværkets tid bestod det lille samfund af flere selvillllllistænc:Hge
enheaer omkring de enkelteværksteder. I klædefabrikkens tid var
--,fabrikssamfundet organiseret som et hierarki med den patriarkalske fabriøverst.
Undervisningsmaterialet kombinerer en fremstilling af overordnede sammenhænge m~d udarag fra samtidige kilder og erindringer fra Brede.
Hæftet kan anvendes i historie og samfundsfag i gymnasiet, på HF og i
Voksenuddannelserne.
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