
Kongshøj Hammerværk 
-et fynsk landindustrielt anlæg 

Af Per Grau Møller 

Kommer man kørende på vejen mellem de to østfynske landsbyer 
Tårup og Øksendrup, vil man passere Kongshøj Å. Vejen førervia en 
dæmning over åen, som på dette sted er stemmet op til en stor, lang
strakt sø. Der hviler en indre ro over landskabet med dets variation 
med kuperet terræn, bevoksning og rige fugle- og dyreliv. Umiddel
bart fornemmer man, at man står over for et stykke storslået natur. 

Ved nærmere granskning vil man finde ud af, at sceneriet for en stor 
del er menneskeskabt som et kulturlandskab dannet ved 1800-tallets 
midte. Selvfølgelig er det kuperede terræn rester af en af istidens 
tunneldale. Heri løber i dag en af de trods den korte længde ret vand
førende fynske åer. Men landskabet på overfladen med mølledam
men, de tilstødende marker, bevoksningen, dæmningen, vejen og de 
tilhørende bygninger er for størstedelen anlagt som led i et storstilet 
landindustrielt kompleks. Her blev i 1850'erne midt ude i det åbne 
fynske land fjernt fra købstæderne anlagt et hammerværk. Efter fyn
ske forhold var det et stort industrielt anlæg, der her etableredes. 
Alene opstemningen af vandet til udnyttelsen af vandkraften har ført 
til den største faldhøjde på Fyn med over 6 meter. 

Industri er normalt forbundet med byer, hvor arbejdskraften er til 
stede i rigeligt omfang, et afsætningsmarked findes lige uden for 
døren og med gode transportmuligheder for råvarerne og de færdige 
produkter. Men i den tidlige industrialiserings fase i 1700-tallets slut
ning og begyndelsen af 1800-tallet er det karakteristisk, at der anlæg
ges mindre virksomheder i landdistrikterne, hvor enten råstofferne 
findes (f.eks. ler til teglfremstilling), eller der findes særlige gunstige 
produktionsfremmende forhold som energi til fremstillingen af pro
dukterne. Ligeledes kan der i landbruget være en overskudsbefolk
ning, som kan bruges som arbejdskraft. Dette er dog sjældent lokalise
rings bestemmende, da det er nemmere at flytte arbejdskraften end de 
øvrige produktionsfaktorer. 
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l dag tager området omkring Kongshoj Mølle sig ret id)'llisk ud omkring søen, der strækker sig mod vest. 
l forgrunden ses her vartegnet for det nuværende anlæg, en gammel mollesten med påskriften "Kongshøj 
Molte og Maskinstation". l vejen, der går på dæmningen, ses en stolpe komme frem. Det er rester af en 
stolpe til malekarmen, der ledte vand ind til stedets oprindelige hammenJærk. Foto, PGM marts 1990. 

Ved tællingen af fabrikker og fabriksmæssigt drevne håndværk i 
1871-72 blev der i hele landet opregnet 1400 virksomheder. 1 I betragt
ning af, at der er tale om såkaldte »byerhverv«, lå en betydelig del i 
landdistrikterne, nemlig 18,4%. Det viser sig endvidere, at land
distrikterne har en lille overvægt af de store virksomheder regnet i an
tallet af beskæftigede. Det kan skyldes, at placeringen af en industriel 
virksomhed tæt ved en kraftkilde også gav mulighed for anlæggelse af 
en større fabrik. Således findes der store industrielle miljøer omkring 
to store vandløb, nemlig i Grejsdalen langs Vejle Å og langs Mølleåen 
på Nordsjælland. Det er især klædefabrikker og metalvirksomheder, 
der er opstået her. 2 

I det følgende skal vi forfølge anlæggelsen af det store kompleks ved 
Kongshøj og dets historie med vægt på glansperioden som hammer
værk. Det skal undersøges, hvor stort bygningskomplekset var, og 
hvad de oprindelige funktioner var. Endvidere vil produktionen, ar
bejdervilkår og ejerforhold til anlægget blive belyst. Hammerværkets 
indvirkning på lokalsamfundet vil også blive trukket frem. Værkets 
nyere historie i dette århundrede skal belyses for at give et billede af 
anlæggets bevaringssituation i dag. 
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Kongshøj Hammeroærk- et fynsk landindustrielt anlæg 

Portræt af 17wmas Jørgen Ahlmann 
(1814-1892). På det tidspunkt, hvorhan 
anlagde Kongshøj Hammerværk, var han 
købmand og brændevinsbrænder i Frede
ricia. Han selv ogfamilien havde venska
belige og forretningsmæssige forbindelser 
til monarkiets første jeniVærk, Carlshiitte 
ved Rendsbarg i Holsten. 

Anlæggelsen afKongshøj Hammerværk 

85 

I 1851 rettede købmand Th. I. Ah1mann i Fredericia en henvendelse til 
godsejer Gebhard greve af Moltke Huitfe1dt til stamhuset Moltken
borg og Mullerup med hovedsæde på Glorup. Formålet var at oprette 
et vandkraftdrevet hammerværk ved Kongshøj Å. Thomas Jørgen 
Ahlmann (1814-1892) var en ret betydningsfuld købmand i Frederi
cia, der havde oprettet et stort brændevinsbrænderi i tilknytning til 
sin købmandsgård. 3 Han stammede fra købmandsslægten Ahlmann i 
Gråsten i Sønderjylland og kom selv i købmandslære i Hamborg. Her 
stiftede han bl.a. bekendtskab med Markus Hartwig Roller, deri 1827 
grundlagde monarkiets første jernværk, Carlsbutte ved Rendsburg, 
som i midten af 1850'erne beskæftigede over 500 medarbejdere. Fade
ren, Otto Friedrich Ahlmann, blev i 1840'erne eneagent for værket i 
Norden, og Thomas Jørgen solgte også selv dets produkter. I 1883 
blev sønnen Johannes Ahlmann sågar salgsdirektør for jernværket. 
Thomas Jørgen Ahlmann etablerede sig i Fredericia i 1841. Her købte 
han en kolonial- og kornhandel, hvortil der var knyttet et lille bræn
deri. Dette blev i 1845 udvidet ved køb og overflytning af et stort mo
derne brænderi fra Hamborg. I 1845 havde han opbygget et sildesal
teri ved Fredericia havn og drev samtidig nogle ålegårde ved Rands 
fjord. Dette afhændede han i 1852. Th. I. Ahlmann må således karak
teriseres som en foretagsom købmand, som har et industrielt foreta
gende (brændevins brænderiet), og som i 1850'ernes begyndelse bevæ-
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ger sig ind på et større industrielt anlæg inden for metalforarbejdning, 
som han gennem sine forbindelser har kendskab til. 

På sine rejser til Fyn havde Ahlmann set, at der ved Kongshøj Å var 
et tilsyneladende velegnet sted hertil.4 Her ejede greven til Moltken
borg de omkringliggende marker, der blev drevet affæstebønderne, og 
han besad to ud af tre store korn møller, der lå langs vandløbet: Lam
drup mølle og Røde mølle eller Regissegårds mølle. Den sidste mølle 
var Lunde mølle i den nordlige del af Svindinge sogn, der hørte under 
godset Ørbæklunde. Endvidere lå ved et tilløb, Fiskebækken, lige før 
dennes udløb i Kongshøj Å, endnu en mølle, Tangå Mølle, der også 
ejedes af stamhuset på Glorup. Den ret lille Kongshøj Å og dens tilløb 
kunne således drive fire pænt store vandmøller i kraft af en stabil 
vandføring. Neden for Fiskebækkens udløb og den sidste mølle, 
Tangå Mølle, skar åen sig i tunneldalen ned i terrænet og skabte der
for gode muligheder for en opstemning med et deraf følgende større 
fald på vandet. Disse muligheder så købmand Ahlmann, ligesom han 
også så fordelen i, at godsejeren besad tre af fire vandmøller langs åen; 
skulle der blive problemer med bagvand ved en for høj opstemning 
ved det nye hammerværk, ville de kunne løses inden for samme hus. 

Resultatet afhenvendelsen blev, at købmanden og greven d. 15. ok
tober 1851 indgik en arvefæstekontrakt. 5 For greven var der den alt
afgørende fordel, at han stadig bevarede den overordnede kontrol 
med anlægget og samtidig kunne tjene afgifter på anlægget - som på 
alt andet fæstegods. For købmand og fabrikant Ahlmann var der den 
fordel, at arvefæstet sikrede familiens fortsatte kontrol med anlægget 
-også efter hans død. Hvad afgifterne angik, var det vel ligegyldigt, 
om der skulle betales til grevskabet eller til en kapitalyder for lån til 
køb af jorden. Arvefæstekontrakten var dog usædvanlig for godsdrif
ten i almindelighed, da den var den eneste af sin art på Moltkenborg; 
resten var bønder på almindelige (livs-)fæstevilkår. 6 

For det første indebar arvefæstekontrakten ret til at lave anlægget, 
opstemningen og den dertil hørende mølledam, der ville betyde over
svømmelse af hidtidige landbrugsarealer. Købmand Ahlmann fik der
for ret til at få tre arealer i arvefæste, der hidtil havde været dele aftre 
fæstegårdsmænds samlede lod, hhv. en udflyttergård i Øksendrup syd 
for åen (matr.nr. 24: Hans Mikkelsens enke) og to gårde i Tårup nord 
for åen (matr.nr. 29: Christen Madsen og matr.nr. 30: Hans Jensen). 
Ahlmann skulle selv forhandle med fæstegårdmændene om at over
tage arealerne samt sørge for den matrikulære udstykning og ny hart
kornsansættelse, hvilket understreger, at initiativet til anlæggelsen lå 
hos ham og ikke hos godsejeren. Endvidere fik Ahlmann ret til at 
stemme vandet op på yderligere tre fæstegårdmænds jorder, 2 i Øk
sendrup og l i Tårup. Til gengæld herfor skulle købmanden udrede en 
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erstatning til de tre gårdmænd, bestemt af» kyndige og uvildige afret
ten udmeld te mænd ... for den skade vandets opstemning paa deres 
jorder foraars ager«. 

Der skulle også anlægges vej ned til Hammerværket, der lå i uvej
somt terræn. Ahlmann fik derfor ret til at lave en vej over to af de fæ
stegårdmænds jorder, som han samtidig erhvervede jord fra. Han 
skulle selv vedligeholde vejen og rejse og vedligeholde led ind til de 
pågældende bønders marker. Disse skulle til gengæld have ret til at 
benytte vejen frit. 

Til godsejeren skulleAhlmannsvare afgifter for jorden og for retten 
til at lave opstemningen. Den sidste rettighed skulle han betale 10 
tønder byg for, mens jordafgiften foreløbig blev fastsat til to skæpper 
byg for hver skæppe land (geometrisk mål), idet man afventede op
målingen af jorden. Jordafgiften skulle også gælde for de 6 alen brede 
veje ned til hammerværket. Ligeledes skulle der til godsejeren årligt 
svares en afgift, der var lig med den erstatning, som de tre gårdmænd 
fik, hvisjord blev oversvømmet afmølledammen. I den endelige arve
fæstekontrakt af 23. juli 1855 7 blev afgiften årligt fastsat til 64 tønder 
2 skæpper V2 fjerdingkar byg, der skulle omregnes til penge efter kapi
teltaksten og erlægges med 2 rdl. hvert år den 11. december og resten 
til påske. I 1855 svarede afgiften til 443 rigsdaler. Selve beregnings
grundlaget for jordafgiften er flere gange større end for gårdmændene 
i almindelighed, og samlet er det mere end det dobbelte af, hvad en fæ
ste gårdmand i det nærliggende Øksendrup på 5-6 tønder hartkorn 
skulle svare i årlig landgilde. 

Som foreløbig sikkerhed for afgifterne skulle Ahlmann overdrage 
godsejeren 4% obligationer for en værdi af2000 rigsdaler. Når bygnin
gerne var opført og forsikrede, blev obligationerne leveret tilbage til 
købmanden. Dette forhold understreger, at godsejeren ønskede en 
klemme på Ahlmann for at holde ham fast på at opføre anlægget- og 
som en sikkerhed for, at godsejerens afgifter kom hjem fra begyndel
sen af, inden produktionen var begyndt. 

Området indeholdt rige jagt- og fiskemuligheder, som antagelig 
ville blive forøget i tilknytning til den nydannede sø. Men disse rettig
heder forbeholdt godsejeren sig som sin herlighedsret. 

Arvefæstet indebar, at ejendommen måtte sælges af arvefæsteren. 
Men grev Moltke Huitfeldt betingede sig, at der ikke måtte ske nogen 
deling af ejendommen. Ligeså skulle ejeren af stamhuset ved døds
fald, salg eller afhændelse af hammerværket på anden måde modtage 
en erkendtlighed på l 00 rigsdaler af sælgeren. U n d taget var dog Ahl
mann ligesom hans og de efterfølgende ejeres enker, medmindre de 
giftede sig igen. 

Det var således kun rammerne for produktionen på hammerværket, 
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som godsejeren på Maltkenborg ønskede indseende med og belagt 
med afgifter, udmålt efter jordens størrelse og en generel afgift for op
stemningen. Hvad angår opførelsen af bygningerne m.h.t. beliggen
hed på parcellerne, udseende og indretning, og hvad angår selve pro
duktionens art og indretning blandede godsejeren sig ikke og ønskede 
heller ikke at belægge afkastet herfra med afgifter. Det var som med 
den almindelige landbrugsdrift rammerne, jordstørrelsen, der blev 
belagt med afgifter. Kun ved salg betingede godsejeren sig et bestemt 
beløb som udtryk for andel i den værdiforøgelse, produktionen på 
hammerværket kunne forventes at have bidraget til. Arvefæstet må ses 
som et kompromis i den industrielle, kapitalistiske udvikling, der var 
i gang på præmisser af resterne af det feudale samfund. Foretageren, 
købmand Ahlmann, fik ret frie hænder til produktionen, mens gods
ejeren betingede sig afgifter og overordnet opsyn med anlægget. Det 
feudale afgiftsforhold skulle dog senere vise sig at få betydning i øko
nomisk henseende. 

Hammerværket og dets bygninger8 

Den første bygning, der stod færdig i efteråret 1853, var værkets bolig 
beliggende på sydøstsiden af mølledammen. Det var en flot statelig 
bygning i grundmur med tegltag og kælder under ~3 af bygningen. 

I 1854 blev selve fabriksbygningen færdig. Den lå øst-vest, parallelt 
med åløbet og selvfølgelig nedstrøms i forhold til opstemningen. Byg
ningen var beklædt med et 7 alen højt tegltag. Der var to skorstene, 
hvoraf den ene var af smedejern. En skillemur delte bygningen i to 
rum. 6 fag i den vestlige del blev til slibe- og drejerværksted, og 22 fag 
i den østlige blev til det egentlige smedeværksted. Over den vestlige 
del var der et træloft. 

Vandløbet var anderledes udformet, end det ser ud i dag. Den eksi
sterende opstemning var i første fase alene bagsluse. Syd herfor funge
rede et afløb fra mølledammen som det egentlige mølleløb. Her blev 
opbygget en malekarm i ege- og fyrretømmer, som så kom til at gå på 
sydsiden af fabriksbygningen. Karmen var 48 alen lang (30m), fordi 
den skulle række fra opstemningen hen til fabriksbygningen. I male
karmen blev i første omgang placeret et vandhjul med en diameter på 
61/2 alen (4 m) forbundet ind i bygningen med en 10 alen lang aksel 
(6,2 m). 

I 1855 blev malekarmen forlænget, og der var nu monteret ialt 3 
vandhjul i malekarmen, alle 61/4 alen i diameter og 3 alen i bredden, 
altså ret betydelige vandhjuL To af hjulene sad ud for smedeværks te
det. Det østligste trak via en træaksel 2 hamre på 100 pund hver; det 
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Skitse over komplekset 
ved Kongshøj Ham
merværk, ca. 1872. 
Teg11et af Inger Bjerg 
Poulsen ifter forfatte
rens forlæg. 

10 20 30m 

Bygninger (længde x bredde x højde) 

a) stuehus (t 8.8 x 8.8 x 4.4 m) 

b) stald (længde: 8.8 m) 

c) labriksbygning (26.4 x 12.6 x 3.8 m) 

d) magasinbygning (18.8 x 8.5 x 3.1 m) 

e) materialhus (8.2 x 5.7 x 2.2 m) 

l) lokum (1.9 x 1.3 x 2.2 m) 

g) lra 1861: kornmølle. lra 1869: savmølle. 

lra 1910: kornmølle (13.5 x 8.2 x 7,5 m) 

h) svinehus (4 lag) 

i) kornmølle (lra 1869) (12,9 x 7,9 x 5.8) 

j) "gammel " arbejderbolig (25 lag) 

k) "ny" arbejderbolig ( 16 lag) 

l) vaskehus (4 lag) 

andet hjul drev to hamre på skift på hhv. 800 og 500 pund. Vandhjulet 
ud for drejerværkstedet trak en blæsemaskine, en drejebænk og en sli
besten, der var forbundet med akslen med remme. Allerede året efter 
blev malekarmen yderligere forlænget til 60 alen, og der monteredes 
et fjerde vandhjul, der trak en stangjernshammer og en råjernsham
mer inde i smedeværkstedet. 

Selve mølleværket blev opbygget ved hjælp af møllebygger Peter 
Kjær og hans to svende fra Slesvig, mens selve hammerværket og dets 
maskinelle indretning blev varetaget af ingeniør Jorns fra Osterode i 
Harzen, somAhlmannselv hentede til Fyn.9 

Indretningen i smedeværkstedet bestod i 1867 bl.a. af en stor smel
teovn, to enkelte og to dobbelte smedeesser, 9 jernambolte, 2 file-
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Stuehuset bygget i 1853, set fra nordøst. Her boede værkmester Kriiger og senere qeren Eduard Lange med 
deres familier. lildgangspartiet er flyttet fra sydsiden til østgavl en. I sydsiden er, som det kan ses, de oprin
delige vinduer bevaret. Foto, PGM marls 1990. 

bænke, l jernklippesaks, l boremaskine samt 2 stangjernshamre, l på 
800 pund og 2 på 550 pund, og 2 smedehamre på hver 52 pund boltet 
og sømmet fast til bygningen; der var altså nu fire vandhjul, der drev 
forskellige redskaber i smedeværkstedet. I file- og drejerværkstedet 
bestod indretningen af l filebænk, skruestikker, l jernklippesaks, l 
glødeovn samt blæsemaskine og slibesten drevet af et femte vandhjuL 
Det var således indrettet på en industriel metalproduktion, der anta
gelig langt har overgået vore dages krav til arbejdsmiljø i henseende til 
larm og snavs. Når de store hamre har arbejdet, må det have kunnet 
høres i de nærmeste landsbyer - for ikke at tale om de nærliggende 
boliger. 

Af andre bygninger i tilknytning til anlægget, som stod færdigt i 
1855, kan nævnes et hønse- og svinehus syd for beboelseshuset, et NS
vendt 12 fags stort materialhus i bindingsværk vest for fabriksanlæg
get (lige op til dæmningen og vejen), et 6-fags træhus med stentag til 
oplag af gammelt jern nordøst for fabriksbygningen samt endelig en 
lille 2-fags halvtagsbygning sydøst for fabrikken (et lokum). I 1856 
blev yderligere en Q-fags staldbygning opført tæt ved beboelseshuset 
(i bindingsværk med stråtag). 
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Hammeroærksbygningerz setfra sydvest. l rknne retning har vandet lobet ad malekamzen ind til de 5 vand
hjul, der sad på værkets sydside. Der er ifter lwmmeroærkets ophør sket en kraftig jordpåfyldning både 
uderifor og indetifor i bygningen, som siden bl.a. blev brugt som stald. Vindue m e er derfor blændet af i detme 
side, men de er bevaret udvendigt i nordsiden. Foto, PGM marts 1990. 

Derudover påbegyndtes allerede i 1861 opførelsen af en vandkraft
dreven kornmølle ved bagslusen. Den nye bygning blev opført i en to
etages grundmuret øst-vest vendt bygning sammenbygget med den 
nordlige gavl af materialhuset. Heri indrettedes et mølleværk drevet 
af to vandhjul i en selvstændig malekarm på nordsiden af bygningen 
opbygget ved bags lusen. I 1862 var kornmøllen færdig og indeholdt en 
grubbe, rugkværn, sigtekværn, grutkværn samt en grynkværn. Det er 
ikke tilfældigt, at kornmøllen blev bygget på dette tidspunkt. I 1862 
trådte nemlig en ny lov om kornmølleri i kraft. Den åbnede for fri møl
lenæring. Ejeren af hammerværket så derfor en chance for at udnytte 
vandkraften ved at drive kornmølleri for omegnens bønder. 

Men kornmøllen gik åbenbart ikke tilfredsstillende. I 1868 var der 
planer om at flytte kornmøllen til en selvstændig bygning drevet af 
»det lille vand ved haven«, et lille vandløb vest for hammerværksboli
gen med udløb i Kongshøj Å, altså nu mølledammen. Møllebygnin
gen her blev tilsyneladende kun opført af den ene ejer, konsul og køb
mand Kruuse, idet Cederfeld de Simonsen ikke ville gå med til det. I 
1869 skete flytningen af mølleværket til en 9 fag lang nybygget bin
dingsværksbygning med tegltag og forsynet med et vandhjul med en 
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diameter på 7 alen og l alen 16 tommer i bredden, altså nok højere, 
men ikke så bredt som de øvrige vandhjul til anlægget. 

Den gamle møllebygning blev i stedet inddraget til fabriksproduk
tion, idet der blev indrettet save- og slibeværksted i bygningen. Her
ved kunne vandkraften også finde anvendelse til forskellige save, 
drejebænke, slibestene m .v. Der var således ialt 5 vandhjul på ham
merværksbygningen og 2 vandhjul på savværket i den gamle mølle
bygning. I 1872-73 bliver vandkraftudnyttelsen regnet for at svare til 
30 hestes kraft. 10 

U d viklingen på Hammerværket 

l. Ejerforhold 

Initiativtageren til hammerværket, købmand Ahlmann, gik snart i 
kompagniskab med konsul Wilhelm Kruuse i Nyborg, der indskød 
7000 rigsdaler. Årsagen var åbenbart, at Ahlmann ønskede at dele ri
sikoen (og gevinst) med andre. Han må have fornemmet, at værket 
kunne løbe ind i økonomiske problemer, for i 1859 trak han sig ud af 
værket, idet han solgte det til sin kompagnon købmand Wilhelm 
Kruuse i Nyborg for 20.000 rigsdaler. Med i købet fulgte alle råvarer 
og halvfabrikata på stedet, så produktionen umiddelbart kunne fort
sætte. Ahlmann udtaler selv i sine erindringer, at værket kom ind i 
økonomiske vanskeligheder, da det ikke kunne konkurrere med uden
landske produkter. Han blev derfor nødt til at sælge det urentable 
værk med temmelige tab, 11 men altså inden han satte endnu flere 
penge til på værket. 

Fredericia-købmanden beholdt dog fortsat noget jord i arvefæste i 
området, nemlig de 12 tdr. land, som han fra 1853 havde fået arve
fæstekontrakt på omkring T angå Mølle. 12 Arealerne lå både nord (l O 
tdr. land) og syd for Kongshøj Å omkring Fiskebækkens udløb, og 
Ahlmann havde erhvervet retten til opstemning i åen og på arealerne. 
Hvordan området var tænkt udnyttet, vides ikke; tilsyneladende 
havde det ikke sammenhæng med hammerværket, da Ahlmann jo 
fortsat havde området i arvefæste i hvert fald frem til1864 (i følge god
sets j orde bøger). 

Købmand og konsul Kruuse fra Nyborg drev derfor værket alene fra 
1859, men i 1868 solgte Kruuse V3 af hammerværket til kammerherre 
Cederfeldt de Simonsen til Erholm og Søndergårde på Vestfyn. Købe
summen var 15.000 rigsdaler, som blev erlagt kontant, dvs. den sam
lede værdi af anlægget var på daværende tidspunkt vurderet til45.000 
rigsdaler. 13 Årsagen til godsejer Cederfeldt de Simonsens interesse 
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for at skyde penge ind i hammerværketmå-udover håbet om en givtig 
anbringelse af midler i en industriel virksomhed- nok også ses i sam
menhæng med, at bestyreren C. Uldall var hans svoger. Kruuse og Ce
derfeld de Simonsen skulle ifølge den interessentskabskontrakt, som 
de indgik ved denne lejlighed, dele udgifter og indtægter i forholdet 
2:1, men afgørelserne om værkets drift skulle træffes i enighed, dvs. 
Kruuse fik ikke større indflydelse i kraft af, at han ejede dobbelt så me
get af værket. 

I løbet af 1871 ønskede Cederfeld de Simonsen at sælge sin del af 
værket, og der blev gjort forsøg på at sælge værket samlet. Årsagen til, 
at ejerne ønskede værket solgt, var angiveligt, at det i de foregående år 
havde produceret med tab. Således havde Cederfeld de Simonsen 
måttet indskyde 11.805 rigsdaler i værkets drift i perioden 1868-71. 
Men der indkom ikke bud, dervar tilstrækkeligt store. Løsningen blev 
derfor, at de ophævede interessentskabskontrakten, men ikke ejerska
bet. Det indebar, at Kruuse fortsatte med at drive værket for egen reg
ning, risiko og evt. gevinst, mens kammerherren fortsat stod som ejer 
af 1/3 af virksomheden. Der blev derfor lavet afregning af deres mellem
værende indtil dette tidspunkt i forhold til deres ejerandel. I den for
bindelse blev der også lavet en detaljeret synsforretning over værkets 
bygninger og inventar. 14 

I 1873lykkedes det for Kruuse og Cederfeld de Simonsen at få solgt 
værket. Godsejeren fik sin indskudte kapital fra 5 år tidligere udbetalt, 
15.000 rigsdaler, og fik i øvrigt sine betingelser i forbindelse med sal
get opfyldt, herunder dækning af sine tab. 15 Men alt i alt havde det 
ikke været nogen god forretning for ham at investere penge i virksom
heden. Nu overdrog de virksomheden til et aktieselskab, Kongshøj 
Hammerværk. Købekontrakten blev først udstedt d. 22. december 
1873, men allerede fra l. november havde aktieselskabet de facto dre
vet virksomheden, da det havde afholdt alle udgifter. Købesummen 
var 75.000 rigsdaler eller 150.000 kr. (i 1873 fandt en møntreform sted, 
hvorefter en rigsdaler var lig to kroner). Heraf 213 beregnet for bygnin
gerne og 1/3 for maskiner og andet inventar. Konsul Kruuse fortsatte 
dog med at være kraftigt involveret i værket, da han som en del af han
delen modtog en aktiepost på 45.000 rdl. i det nye selskab, ligesom 
han købte for 6.000 rdl. nye aktier. Endvidere modtog han sammen 
med Cederfeld de Simonsen 30.000 rdl., hvoraf han skulle udrede 
godsejerens aftalte andel. Udbyttet af salget af hammerværket kom 
således for Kruuse meget til at afhænge af fremtiden for værket og ak
tiernes kommende værdi. 

I bestyrelsen for det nye selskab sad 5 personer, cancelliråd og pro
kurator Borch, købmand og konsul H. W. Clausen, bankbestyrer J. 
Jensen (Landmandsbanken i Nyborg), møller]. C.Jespersen (Nyborg 
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Slotsmølle) samt godsejer H. P. Langkilde Uuulskov). De var antage
lig alle lokale indflydelsesrige og kapitalstærke personer, der ønskede 
at få den lokale industrivirksomhed til at producere mere og give 
større afkast. Til det formål ønskede de at udvide kapitalgrundlaget 
ved at indbyde til aktietegning, hvilket også kunne danne baggrund 
for et større prioritetslån, som det fremgår af aktietegningsindbydel
sen. 

Kongshøj Hammerværk fremstilles i indbydelsen som en driftig 
virksomhed, der har god afsætning på sine produkter og ikke kan følge 
med efterspørgslen, hvorfor det er nødvendigt at udvide den. Produk
tionen har givet et afkast på mindst 10% årligt af den investerede kapi
tal. Dette er dog nok en alt for positiv vurdering med det klare formål 
at lokke ny kapital til værket. Korrespondance mellem de to hidtidige 
ejere viser, at det næppe kan have været tilfældet. Godsejer Cederfeld 
de Simonsen angriber kraftigt købmand Kruuse for bevidst at have 
løjet på dette punkt. Kruuse forsvarer sig med, at det ikke er hans an
svar med udformningen af tegningsindbydelsen, men at det er den 
nye bestyrelse, der har udformet den uden hans vidende. 

Det lykkedes at få tegnet aktierfor 100.000 rigsdaler. Heraftegnede 
den hidtidige ejer købmand Kruuse sig dog for over halvdelen, nemlig 
51.000 rigsdaler ( 45.000 rigsdalervar afdrag på købesummen). Blandt 
de nye store aktietegnere var hver af de 5 bestyrelsesmedlemmer i sel
skabet med 5.400 rigsdaler. Det vil sige, at 78% af aktierne og dermed 
stemmeretten i selskabet tilhørte de 6 initiativtagere til det nye sel
skab. De øvrige nytegnede aktier var fordelt på mindst 27 nye aktie
indehavere (flere aktieposter indehaves af flere personer) med beløb 
varierende fra 200 til l 000 rigsdaler. Kun Nyborg Sparekasse oversteg 
med en aktiepost på 2000 rigsdaler og N. Olsen i Indslev m.fl. med en 
post på 7.000 rdl. Det er karakteristisk for den store gruppe, at der er 
tale om fynske investorer, kun 2, måske 3 (en købmand i Vejle- sogne
byen på Midtfyn eller købstaden i Jylland?) omtales som udenøs. Er
hvervsmæssigt fordeler de sig med 2 fabrikanter, 6 handlende, 2 hånd
værkere, 4 godsejere, 2 gårdejere, 2lærere, 3 pengeinstitutter, 2 øvrige 
og 4 uangivne. Det er altså i overvejende grad fynske småsparere, der 
ønsker at støtte oprettelsen af en lokallandindustriel virksomhed. 16 

Aktieselskabsformen varede ved i knap 10 år. I maj 1882 solgte sel
skabet værket med al tilhørende jord, bygninger, inventar og hæftelser 
til fabrikant Eduard Lange af Vogelsang ved Hagen i W estphalen i 
Tyskland. Den endelige formelle overtagelse fandt dog først sted ved 
årsskiftet 1883-84, hvor det sidste afdrag til sælgerne var erlagt. Købe
summen var på 140.000 kr., altså 10.000 kr. mindre end vurderingen 
ved det forrige salg. Der var hæftelser for ca. 90.000 kr. i anlægget, 
heraf57.000 kr. til Nyborg og Omegns Sparekasse, 5.000 kr. til Kredit-
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Sten på broen over bagslusen med Eduard Langes initialer. Derz er et minde om den store katastr<ife, der 
skete i 1895, hvor dæmningen brød sammen og overskyllede hele det foranliggende område med bl. a. arb~
derboliger. Lange, ~eren 1882-1909, bekostede dm nødvendige genopbygning af dæmningen og broen. 
l baggrunden ses den flotte møllebygningfra 1861 med det nuværende turbinehus foran. Foto, PGM januar 
1988. 

foreningen og ca. 28.000 kr. yderligere gæld. Igen havde købmand 
Kruuse fra Nyborg en finger med i spillet, da han optrådte både som 
sælger og som kautionist for køberen. De store gældsposter kombine
ret med den lavere salgspris kunne tyde på, at værket var kommet ud 
i økonomisk uføre, og at selskabet, herunder Kruuse, anså det for 
mest fordelagtigt at afhænde værket, mens de kunne få penge hjem på 
det. 

På trods heraflykkes det Lange at køre videre med værket i 27 år. Et 
par år efter købet ombygger han værket og fornyer maskinerne, 17 lige
som han også foretager en specialisering af produktudbuddet ur. ne
denfor). Men driften sker under optagelse af hyppige og undertiden 
ret store lån. 18 Bl.a. i årene efter dæmningsbruddet i 1895 sker der en 
større låneoptagelse. I 1909 må Lange dog lade værket gå på tvangs
auktion, da han ikke kan indfri den årlige ydelse til besidderen af 
stamhuset Moltkenborg, kammerherre greve A. Moltke Huitfeldt. 
Denne har en fordring på 18.733 kr. i boet og kræver derfor tvangs
auktion. Gælden svarer tilnærmelsesvis til den årlige afgift i alle 27 år, 
som Lange må have undladt at svare, men som greven nu gør sit ret-
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mæssige krav gældende på. Også Sparekassen for Nyborg og Omegn 
har en større fordring på 36.418 kr. Der kan på auktionen ikke opnås 
et bud, der også ville indfri gælden til stamhuset, hvorfor greven selv 
på auktionen d. 17. august overtog værket for 6.000 kr. 19 Straks efter 
solgte han værket til møller J. Chr. Christensen, Vormark mølle, for 
12.000 kr. 20 Ed. Lange forbliver dog stadig i besiddelse afmatrikel24d 
(syd-øst for værket), idet han i 1910 foretager udstykning og salg af 
flere ejendomme herfra. Samme år sælger han den udstykkede lod21 

og flytter i 1912 til Brobyværk, hvor han blev direktør på en jernfabrik 
Ca. 1916 flyttede familien til Sverige, hvor Ed. Lange blev direktør på 
en lefabrik i Kristinehamn.22 

Det var således den feudale arvefæsteafgift, der tvang værket på 
tvangsauktion og ud afLanges besiddelse. Dermed ophørte de facto 
også hammerværket. Det må nu betragtes som noget af et tilfælde, at 
det blev den fordring til stamhuset Molktenborg, der kom til at vælte 
læsset. Afgiften var trods alt ikke stor nok til at kunne vælte en driftig 
virksomhed, og var den blevet betalt årligt, ville andre fordringer 
sandsynligvis kunne have tvunget værket på tvangsauktion. 

2. Produktion 

Hammerværkets produktion bestod i at lave avls- og håndredskaber 
tillandbruget og grovsmedearbejde. I indbydelsen til aktietegning be
skrives fabrikationen som bestående i »Agerdyrknings- og havered
skaber, maskindele og jernarbeider til skibs- og bygningsbrug m.v.«. 
Det var dermed en industrialisering af et gammelt håndværk, i og med 
at man anvendte vandkraft i stor stil, beskæftigede et stort antal arbej
dere og producerede for et ukendt marked- modsat det gamle smede
håndværk. Virksomheden lå dog i landdistriktet, hvor kraftkilden var, 
og hvor til dels også markedet var, omend det langt fra var lokalt. Af
sætningen skete til hele landet, idet virksomheden havde ansat flere 
sælgere, der rejste rundt tillandets købmænd og solgte produkterne 
og samtidig opkrævede penge. En opgørelse fra 1873 over debitorer vi
ser, at de fandtes i hele landet fra Maribo over København til Struer 
og Ringkøbing. 23 

Man anvendte ofte gammelt jern, der blev opvarmet og via de store 
vandhamre banket ud til brugbart jern. De redskaber, man produce
rede, var bl.a. grebe, spader, hakker og leer. I inventarfortegnelsen fra 
1873 findes således flere modeller til disse redskaber. 24 Denne pro
duktion betød, at der både var brug for smede til at lave og forme selve 
redskabet og for snedkere til at tilpasse skafter til de enkelte red
skaber. 
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Fra starten ansattes Peter Bolle Ingstrup som bestyrer af værket. I 
den tekniske stilling som værkfører hentede Ahlmann i 1854 fra Ha
gen i Westphalen i Tyskland værkmester Johan Georg Martin Kriiger 
op til Kongshøj. Man kan tale om, at det blev lidt af et livsværk for 
Kriiger. Han hentede sin familie herop og blev boende på værket til i 
hvert fald 1890. I forbindelse med Cederfeld de Simonsens overta
gelse af l/3 af værket i 1868 ansattes civilingeniør løjtnant Uldahl som 
bestyrer afværket. 25 I 1882 omtales i skødet også Drewsen som forret
ningsfører. I 1882 overtoges værket afEduard Lange, som var Kriigers 
svigersøn, gift med datteren Maria Wilhelmine, der selv var født på 
Kongshøj i 1859. Langes far ejede et hammerværk i Hiitte ved Vagel
sang i Westphalen, der producerede leer, knive, file og andre håndred
skaber-altså en tilsvarende produktion som på Kongshøj. 

Produktionen så i begyndelsen lovende ud. Således spores i indbe
retningen til industritællingen i 1872 en vis optimisme, da fabrikkens 
afsætning vurderes som i tiltagen »paa grund af at folk efterhaanden 
er blevet vant til gode og hensigtsmæssige redskaber«.26 Men senere 
kommer der krise i landbruget, hvilket sandsynligvis har dæmpet ef
terspørgslen noget, ligesom den almindelige afmatning inden for in
dustrien også har kunnet mærkes i Kongshøj. Hvad afsætningen an
går, lå fabrikken ikke ideelt, da der var ret langt til nærmeste købstad, 
Nyborg, hvorfra dervar gode afskibningsmuligheder. Det betød, at så
vel råvarer som færdige produkter skulle transporteres til og fra vær
ket med hestevogn. Denne transport- tunge læs ad dårlige veje i kupe
ret terræn - kunne være af afgørende betydning i tider med dårlige 
konjunkturerY Jernbanen mellem Svendborg og Nyborg blev først 
åbnet i 1897, og Lange fik således på et sent tidspunkt mulighed for at 
udnytte den til en nemmere transport af varer til og fra værket. Jern
banens betydning ses på hans brevpapir, da han som adresse angiver 
Kongshøj Hammerværk pr. Øksendrup Station. 

Eduard Lange udvidede og specialiserede som nævnt fabrikkens 
udbud af produkter. Han satsede på produktion af spader, skovle, gre
be, forke, økser, knive, hamre, skuffejern, river, hyppejern, hakker og 
forskellige haveredskaber samt plovskær. Alle disse produkter kunne 
ifølge en prisoversigt fra 1885 leveres i forskellige størrelser og ud
formninger. Og han satsede ifølge egen beskrivelse på en kvalitets
præget masseproduktion til afsætning i større partier til grossister 
over hele landet. 28 

3. Arbejdervilkår 

Ved starten af virksomheden i 1855 arbejdede en halv snes mand på 
værket. Ved industritællingen i 1872 arbejdede30mand fast på virk-
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somheden (ingen løst tilknyttede), hvilket er en stor forøgelse i for
hold til de oprindelig 10 mand.29 Som en konjunkturfølsom virksom
hed kunne arbejdertallet dog godt svinge betydeligt. Der er ikke no
gen mulighed for at følge arbejdertallet på virksomheden senere i pe
rioden, men vi får et indtryk af svingningerne i virksomheden ved at se 
på folketællingernes oplysninger om beboere i området omkring 
Kongshøj. I tabellen er resultatet affolketællingerne i perioden 1855-
1906 gengivet. 

Beboere på Kongshøj Hammerværk l 855-1906 
Øksendrup sogn Frømpsogn lait 

værk mølle hus hus arb.bolig l arb.bolig2 

1855 
husstande l l 
ansatte 6 6 
tyende 2 2 
personer lO lO 

1860 
husstande 5 6 
ansatte 6 7 
tyende l 
personer 6 20 26 

1870 
husstande 2 2 9 8 22 
ansatte 2 2 10 lO 25 
tyende 2 2 
personer 8 7 35 30 81 

1880 
husstande 6 7 15 
ansatte 6 7 15 
tyende l l 
personer 3 4 28 31 66 

1890 
husstande 6 5 14 
ansatte l 6 6 15 
tyende 3 l 4 
personer lO 3 4 22 12 51 

1901 
husstande 3 8 
ansatte l l 2 7 
tyende 2 2 4 
personer 11 4 7 4 5 4 35 

1906 
husstande 3 5 
ansatte 2 4 
tyende 
personer 8 8 11 27 

Kilde: Rigsarkivet. Folketællinger 1855-1906. 
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Det viser sig tydeligt, at 1870'erne var det bedste årti for værket, når 
man måler i antallet af mere fast ansatte på værket, der samtidig havde 
bopæl ved værket. I løbet af 1860'erne blev en ny arbejderbolig opført 
i tilknytning til værket. Dette dannede grundlag for, at flere arbejdere 
kunne bosætte sig ved værket. 

Arbejderne boede for en stor del i boliger i tilknytning til hammer
værket, lige på den anden side af åen- og dermed også i et andet sogn 
og herred, end selve værket lå, nemlig Frørup sogn i Vindinge herred. 
På dette lavtliggende terræn var opført små lejligheder til arbejderfa
milierne i to særskilte arbejderboliger. Den ene var opført 1860 og be
stod af lO lejligheder i en 25 fags bygning afbindingsværk og tegltag. 
Hver lejlighed bestod af 2 værelser og trægul v, køkken med stengulv 
og loftsrum. Den anden arbejderbolig, som ifølge folketællingen var 
beboet i 1870, var bygget i to etager, bestod af 16 fag og var ligeledes 
opført i bindingsværk med tegltag. Den rummede 8 boliger med hver 
2 gipsede værelser, et køkken, loftsrum samt trægulv overalt. De to 
bygninger lå i forlængelse af hinanden lige nord for åen skråt over for 
hammerværkeL Imellem dem lå et vaskehus på 4 fag med 2 murede 
kedler og l bageovn.30 Ifølge inventarfortegnelsen fra 1873 var lejlig
hederne meget spartansk indrettede med kun kakkelovn, komfur, va
ske, borde, bænke og senge samt dyner. 

Det drejede sig for størstedelen om faglærte smede (grovsmede og 
kleinsmede), enkelte slibere, malere og polerere, mens der kun var ret 
få daglejere og arbejdsmænd. Smedene kom for en stor del fra Sverige. 
Således var i 1870 blandt de 15 smede, der boede på fabrikken, over 
halvdelen (8) fra Sverige, og kun l var fynbo. Ahlmann forsøgte i be
gyndelsen at hverve faglært arbejdskraft fra Motala Hammerværk i 
Sverige, uden at det dog lykkedes før senere.31 Det er ganske bemær
kelsesværdigt, at der i denne periode, hvor udvandringen var begyndt 
at tage til i landdistrikterne, fandt en relativ betydelig indvandring 
sted af faguddannet arbejdskraft til et fynsk landområde. De tilvan
drede svenskere slår sig ned og stifter familie i Danmark, enten med 
en dansk kone eller henter en landskvinde her til landet. Det fremgår 
af 1870-folketællingen, at en række af smedene tidligere har boet i 
Skårup sogn, hvor en del af deres børn er født. De har antagelig været 
beskæftiget i Svendborg, hvor der omkring 1870 var to jernstøberier i 
byen. 

I 1872/73 foranstaltede Indenrigsministeriet en undersøgelse af ar
bejderbefolkningens vilkår.32 Den enkelte arbejdsgiver skulle selv 
svare på en række spørgsmål, og vi får derfor her mulighed for at få 
nøjere indblik i fabrikkens drift set fra arbejdernes side. Der er nu kun 
24mand beskæftiget på virksomheden, heraf er de 22 gifte (eller enke
mænd). Der beskæftiges ingen arbejdere på under 18 år. Alt arbejde er 
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på akkord, hvor faglærte arbejdere (smede og snedkere) i løbet af en 
arbejdsdag kan tjene 1-2 skilling. Arbejdstiden på fabrikken er 13 
timer ind. 2 timers hvile hele året rundt 6 dage om ugen. Lønnen er 
tilsyneladende ikke tilstrækkelig til arbejderne, idet 4 af dem har bi
erhverv ved om søndagen at lave skov- og murerarbejde. Ligeledes er
nærer 2 af hustruerne familien ved at tage ud og vaske for gårdmæn
dene. Hvad den sociale sikkerhed angår, er arbejderne medlem af sy
gekassen (i Frørup sogn), hvorved kan hentes nogen økonomisk hjælp 
i sygdomstilfælde. 

En ganske interessant undersøgelse blev også foranstaltet i 1872 
ved rundspørge til sogneråd og store arbejdsgivere om arbejder
befolkningens vilkår i almindelighed.33 For Kongshøj Hammerværk 
oplyses, at arbejdernes husleje er 2 skilling om ugen, hvilket svarer til 
knap en dagløn. Skemaet er udfyldt af sognepræst M. Kier i Øksen
drup efter værkmester Kriigers oplysninger, og præstens moralske 
vurdering kommer til udtryk, når det hedder, at arbejderne lever 
bedre, end de burde, og har en god klædedragt. Som begrundelse her
for kan udledes, at størsteparten af arbejderne har stiftet gæld til køb
mand, høker og manufakturhandler. En del af forklaringen herpå er 
ifølge præsten, at arbejderne gifter sig med hustruerne for unge og 
uerfarne til at føre ordentlig husholdning. Det fremgår senere af præ
stens beregninger, at den gennemsnitlige giftealder for mænd var 
31-32 år og for kvinder 30-31 år (26 vielser i sognet 1862-71). Økono
misk set var arbejderne på hammerværket på ingen måde ringere stil
let end den øvrige arbejderbefolkning på landet, da deres erhverv 
skønnes »fuldkommen tilstrækkeligt« til deres tarvelige udkomme. 
Ligeledes overgår forbruget af tobak og brændevin heller ikke de til
børlige grænser. 

Værkets betydning for omegnen 

Ifølge oplysningen fra 1872 anvendtes ingen løst tilknyttet arbejds
kraft, hvilket dog ikke udelukker, at virksomheden har beskæftiget en 
række ufaglærte arbejdsmænd, der boede i omegnen. Derudover 
kunne der også bo en række fasttilknyttede faglærte arbejdere i nær
heden af værket. Således opregnes der i 1870-folketællingen, at der 
hos en af de fra Øksendrup udflyttede gårdmænd tæt ved hammervær
ket er yderligere 6 husstande på gården. Halvdelen arbejder på værket 
som arbejdsmænd og bor sammen med familien der; dog har kun et 
par et barn. 

Men hammerværket fik også betydning for bebyggelsen på egnen 
på anden vis. Omkring 1880 begyndte stamhuset Moltkenborg at 
sælge sit gods fra til selveje. En af de første gårdmænd i Øksendrup, 

Fynske Årbøger 1990



Kong s høj Hammerværk- et fYnsk landindustrielt anlæg 101 

der overgik til selveje, var ejeren af matrikel nr. 24a, Hans Hansen, 
hvorfra der tidligere var blevet udstykket jord til hammerværke t, og 
som i 1870 havde udvidet sin gård med en række ekstra husstande. 
1-8-1878 fik han skøde på sin ejendom, og 3V2 måned senere havde 
han tilladelse til at udstykke og sælge lodder fra sin gård. Det var en 
ganske almindelig måde at finansiere selvejekøbet på; her var der blot 
yderligere den gunstige omstændighed, at der lå en arbejdskraft
krævende virksomhed lige i nærheden. I første omgang udstykkedes 
Il grunde, heraf to større grunde lige syd for hammerværket, hvoraf 
den ene købtes af værket (24 d) . De 9 andre grunde var ganske små og 
lå i den sydlige del af gårdens grund ved vejen fra Øksendrup til Bo
hol t, hvor Kongshøj-vejen stødte til. To år senere udstykkedes igen på 
samme sted 7 nye grunde, heraf l med over 3 skæpper jord, og igen i 
1888 3 nye smågrunde. I 1883 var i mellemtiden to af de udstykkede 
grunde blevet delt igen i hver en ny lod. 

Denne nye bebyggelse kaldtes Miklenborg efter gården, og der dan
nedes her et helt lille bysamfund. I 190 l-folketællingen var der 20 be
boede lodder med ialt 80 personer. Af disse husstande var der 2 hus
standsoverhoveder, der ernærede sig som smed, l som fabriksarbej
der, 7 som daglejere, 7 som handlende og andre liberale erhverv, 2 
som murere og endelig l med så meget jord, at han kunne kalde sig 
husmand. Hammerværkets betydning afspejler sig her, både direkte i 
erhvervene- det må antages, at en del af daglejerne har haft m ulighed 
for at arbejde på værket- og indirekte igennem følgeerhvervene for ar
bejderbefolkningen. 

Værket oplevede ellers en langsom, men sikker nedtur fra ca. 1880. 
At dømme efter antallet af bosatte arbejdere på værket (tabel) er der 
tale om en nedgang fra 1870'erne. Dette afspejler sig også i, at der nu 
bor nogle i arbejderboligerne, som ikke arbejder på værket, herunder 
alderdomsunderstøttede og en enlig mor med 2 børn. 

Værket oplevede i 1895 noget af en katastrofe med et dæmnings
brud, hvorved lejlighederne blev oversvømmet. Natten mellem l. og 
2. april brød dæmningen sammen under det store vandtryk fra mølle
dammen, der var fyldt med vand fra de foregående dages kraftige tø
brud. Fabrikken blev oversvømmet, og ifg. beretninger fra Nyborg 
Avis hang beboerne ud af vinduerne skrigende af angst; 34 ingen om
kom dog ved katastrofen, men Lange led stort økonomisk tab ved gen
opbygningen af dæmningen, hvilket må have sat virksomheden yder
ligere tilbage. 

Katastrofen viser, at det er store kræfter, der kan være opmagasine
ret i en mølledam. 
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Tegning af Frode Lundfra 1937, der viser anlægget setfra sydvest. /forgrunden ses møllebygningenfra 
1869, og på den anden side af mølledammen ses magasinbygningen til hammerværket med dampbageriet 
og dets store skorsten. 

U dvik1ingen på Kongshøj efter 191 O 

Som tidligere nævnt blev Kongshøj i 1909 overtaget af mølleren på 
Vormark mølle, J. Chr. Christensen. Han havde umiddelbart inter
esse i den i 1869 oprettede kornmølle. Men den store opstemning 
kunne også bruges til at drive et stort mølleri. Et sådant indrettede 
han i den tidligere mølleribygning, og i 1919 fandtes der 4 kværne og 
en valsestol knyttet til anlægget. 35 Samtidig nedlagdes det lille mølleri 
i den vestlige del aflokaliteten. I 1921 erstattedes vandhjulene af en 
Mahler-turbine, der i stedet udnyttede vandkraften som drivkraft ikke 
blot til mølleriet, men også til et elværk, der blev indrettet i bygnin
gens nederste etage. Anlægget producerede strøm til både eget for
brug og til nettet, hvor elforsyningsselskabet Effia aftog højspæn
dingsstrømmen. 

I 1912 blev et større bageri også knyttet til anlægget, således at to 
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centrale funktioner i brødproduktionen var samlet under et tag. Bage
riet blev indrettet i en bygning lige syd for den tidligere magasinbyg
ning. På vestsiden af disse bygninger blev indrettet en gennemkørsel/ 
vognport. Syd for bageriet blev i 1919 opført en dampdrevet ovn knyt
tet til bageriet. 

Inden da, i 1916, er anlægget dog solgt videre til Mikkel Mikkelsen, 
der drev mølleriet og bageriet videre. I 1938 overgik anlægget til Chri
stian Dyhr, der ejede det frem till953, hvor han solgte hovedbygning, 
landbrug og mølleri til Peder Larsen, der fra 1946 havde forpagtet 
landbruget til stedet. Bageriet og den gamle mølle mod vest, hvor der 
nu var indrettet to lejligheder, beholdt Dyhr en årrække, inden de blev 
solgt. Den nye ejer mageskiftede dog bageriet med en jordlod, så selve 
bygningskomplekset omkring hammerværket igen samledes på en 
hånd. Fra 1950 begyndte Peder Larsen en beskeden maskinstation, 
der siden har udviklet sig og i dag drives videre af sønnen Niels Peder 
Larsen som en stor forretning. 36 

Mølleriet kørte fortsat til efter 2. verdenskrig, men elproduktionen 
fortsatte uændret indtil 1962, hvor den ophørte. Men kun midler
tidigt, da elproduktionen i 1979 blev genoptaget efter en renovering af 
turbinen og fortsat kører i dag med at producere lavspændingsstrøm 
til forsyningsnettet. 

Kongshøj mølle i dag og i fremtiden 

Anlægget ved Kongshøj mølle - eller med den tidligere betegnelse 
Kongshøj Hammerværk - er i dag ret velbevaret i de ydre rammer 
trods de omskiftende forhold, anlægget har været igennem. Den væ
sentligste forudsætning for anlægget, opstemningen af Kongshøj Å i 
mølledammen og dannelsen af et vandfald, består stadig væk. Vand
kraften udnyttes fortsat, omend til et andet formål end oprindeligt og 
på anden vis (med turbine). Bibeholdelsen af mølledammen må også 
anses som en forudsætning for bevarelsen af bygningerne, da det høje 
vandstandsspejl er med til at sikre, at jorden under bygningerne ikke 
synker sammen og skrider ud. 

Bygningerne er i deres ydre ret velbevarede. Stuehuset fra 1853 står 
intakt, dog med andre vinduer på nordsiden og nu med indgang i gav
len. Hammerværksbygningen er i det ydre murværk rimelig velbevaret 
med de oprindelige vinduer. De er dog i den nederste del blændet af, 
fordi der er sket en jordpåfyldning inde i bygningen af ca. en meters 
tykkelse, idet bygningen har været brugt til stald. Udvendig på syd
siden må jordpåfyldningen dog have været noget større, hvor malekar
men har gået og de store vandhjul har siddet. Ved en industriarkæolo
gisk undersøgelse ville der sikkert kunne fremdrages interessante for-
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Opstemningen ved Kongshøj Mølle set fra øst. Med over 6 meter fald er der her tale om den største opstem
ning på Fyn. I dag udnyttes vandkraften igen til at drive en turbiTU!, der trækker en elproducerende geTU!
mtor, ligesom det var tilfældet fra 1921. Anlægget sidtkr i bunden af den gamle møllebygning, hvor tur
bineme samtidig også drev et mølleri. Elproduktionen giver i dag et ret pænt overskud. Foto, PGM januar 
1988. 

hold vedrørende malekarm og bygninger. Hammerværksbygningen 
har fået eternittag. Den bruges i dag som maskinhal for maskinsta
tionen, og der er bygget to bygninger til den, også til maskinhal, en 
forlængelse mod øst og en selvstændig bygning mod sydøst med for
bindelse til den gamle bygning i hjørnet. 

Det oprindelige materialhus står bevaret i bindingsværk omgivet af 
de andre tilbygninger, der i tidens løb er lavet med mølleri, bageri, 
vognport m.m. Mest markant står den gamle møllebygning fra 1861 
bevaret i to-etages grundmur ud mod bagslusen mod nord og med et 
turbinehus i cement. 

Møllebygningen mod vest fra 1869 er også bevaret og grundigt re
staureret. Der er endog på bygningens vestside opsat et i dag forfal
dent vandhjul, som dog ikke kan være autentisk. Af arbejderboligerne 
på åens nordside er der ikke spor bevaret på jordens overflade. 

På trods af tidens omskiftelser er der således bevaret de ydre ram
mer for den oprindelige hammerværksproduktion. Hvad selve pro
duktionen angår, er så at sige intet bevaret, hverken af redskaber eller 
produkter- måske med undtagelse af en remdrevet boremaskine. Den 
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nuværende ejer har stor forståelse for anlæggets historiske værdi, men 
bruger selvfølgelig bygningerne, især den store hammerværksbyg
ning, til sin maskinstation. Indtil nu er der øjensynligt ikke sket den 
store skade på de solide bygninger. 

Anlægget bør bevares for fremtiden, fordi det med fynske øjne er et 
enestående regionalt landindustrielt kompleks. Hvis det kommer på 
tale at frede anlægget - hvilket under alle omstændigheder bør ske i 
overensstemmelse med ejeren -, bør således ikke blot selve bygnin
gerne omfattes af en fredning, men anlægget i sin helhed, herunder 
også selve opstemningen af vandløbet, der var det oprindelige ele
ment i anlægget, og som fortsat udnyttes i dag. 
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