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Sådan finder du os fra
Kruså — eller sydfra fra B200:
Tag frakørsel Wassersleben

350 åg rtyss k

Følg skiltene mod Kupfermühle /
Kobbermølle
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e
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Velkommen til

Kør til højre ned 		
ad Messinghof
til den store
parkeringsplads

Kobbermølle Industrimuseum
Messinghof 3 Kupfermühle . D-24955 Harrislee
Tlf.: +49 (0)461 / 407 7125
Fax: +49 (0)461 / 4 07 95 40
museum@kabelmail.de
www.industriemuseum-kupfermuehle.de
Aktuelle åbningstider og priser: Se indstikket

Kupfermühle Dk _14

Kobbermølle Industrimuseum
videreudvikler sig løbende.
Social- og byggehistorien
skal i fremtiden
præsenteres i det
gamle ”Tårnhus”.
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Design: Susanne Thum

Legestationer, elevrally gennem museet,
eventdage og tekniske såvel som historiske
grupperundvisninger levendegør spændende historie(er) på et autentisk sted.
Vi kan tilbyde vore gæster gratis
parkering, picnicpladser og lokale til
arrangementer.

Harrislee
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Et museum til at røre ved
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Kruså

Håndgribelig industrihistorie
I Kobbermølle, en landsby i Harreslev/Harrislee
Kommune, befinder der sig et af de betydeligste vidnesbyrd om slesvigsk industrihistorie.
I 350 år blev der på dette idyllisk beliggende
sted ved Flensborg Fjord produceret og forarbejdet kobber- og messingplader.
Denne industrilokalitet har udviklet sig til et
levende museum. Siden juli 2014 præsenteres
industri- og teknikhistorien på en ny og oplevelsesrig måde.

En enestående
kobbersamling og
en historisk rundgang
gør fortiden synlig for
museets gæster.

Foto: Ruddloff

Foto: Brodersen

Foto: Lützen

Vandkraft, dampmaskiner og
gammel håndværkskunst
Oplev de funktionsduelige
restaurerede maskiner:

Fra hammerværk til
industrimuseum
Omkring år 1600 grundlagdes det
første hammerværk af den danske
konge Christian IV. Den lille å Kruså
forsynede maskinerne med energi, og
over den nærliggende handelshavn i
Flensborg fik værket leveret råmetaller. Omkring år 1800 havde der i Kobbermølle udviklet sig et af de betydeligste industrianlæg i Danmark og
hertugdømmet Slesvig. Først i 1962
lukkede fabrikken ved Krusåen.

Et vandhjulsdrevet
hammerværk
Gamle kobber- og
jernsmedjer
En fredet 700 HK
dampmaskine
En fascinerende
samling tryklyftsdrevne
dampmaskinemodeller

