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l artiklen redegøres for de fynske teglværker 
og deres tidlige industrialisering. Der skelnes 
mellem >>(tidligt) industrielle teglværker<< og 
>> bondeteglværker«. Ved teglværksindustri, 
og dermed de tidligt industrielle teglværker, 
forstås de teglværker, der beskæftigede fem eller 
flere voksne arbejdere, og/ eller hvor produktio
nen var af et omfang, der lå ud over eget 
forbrug og var med salg for øje til et lokalt eller 
fjernere marked. 
Med bondeteglværker menes teglværker 
med under fem arbejdere og/eller en spora
disk og begrænset produktion til eget eller 
helt lokalt forbrug. De to typer teglværker 
ses i modsætning til, hvad man kan kalde 
fuldt industrielle teglværker, her forstået 
som teglværker med ringovn, dampkraft etc., 
der krævede investeringer eller kapital i en 
helt anden størrelsesorden, og som derfor 
ofte havde en anden organisation (anparts
selskab, aktieselskab m.fl.). De forskellige 
typer teglværker eksemplificeres ved en nær
mere gennemgang af fire udvalgte teglvær
ker. 

. .. 
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Indledning 

Teglbrænding har været kendt i Danmark 
siden 1100-tallet. Den nye teknologi kom 
til Danmark sydfra, sandsynligvis fra Ita
lien, og blev først anvendt i forbindelse 
med anlæggelsen af større bygningsvær
ker som kirker, fæstninger og herregårde. 
Blandt de tidligste kendte eksempler kan 
nævnes Kalundborg og Valdemarsmuren, 
der udgør en del af Dannevirke i Slesvig. 

Danmark var i 1800-tallet fortsat et 
udpræget landbrugslan d, men teglværks
industrien var en af de største industrier 
og i særdeleshed ude i landdistrikterne. 
Arbejdet på teglværkerne var i hele pe
rioden sæsonarbejde, så fra omkring l. 
maj og til Mikkelsdag i slutningen af sep
tember beskæftigede teglværkerne man
ge familier, både mænd, kvinder og børn. 

I dag findes der kun to aktive teglvær
ker på Fyn: Petersminde Teglværk A/S i 
Stenstrup og Vedstaarup Teglværk A/S 
ved Assens. Sådan har det dog ikke altid 
været, og da der var flest, har der været 
mellem 140 og 150 teglværker i drift sam
tidigt. 

Den voksne arbejdskraft i 1855 og 
1871-73 

I 1855 og igen i 1871-72 blev der afholdt 
en industritælling og i 1872-73 en er
hvervstælling.1 

Industritællingen fra 1855 indeholder 
bl.a. oplysninger om den industridriven
des navn og antallet af faste arbejdere, 
der skulle udspecificeres på mænd, kvin
der, drenge og piger, samt omfanget af 
den årlige produktion. Desværre er 1855-
tællingen ikke komplet, da der for Oden
se Amt kun er bevaret oplysninger fra 
købstæderne samt fra Odense herred. 

Industritællingen fra 1871-72 var del 
i en undersøgelse af 1863-toldlovens virk
ninger (1871 for købstæder og ladeplad
ser og 1872 for landdistrikterne og ho
vedstaden). 2 

Tællingerne fra 1871-73 udgør i for
hold til 1855-tællingen et mere homo-

. . ·~ . . 
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Arbejderne ved Fjellerup teglværk (Ryslinge sogn), 1902-03. (Odense Bys Museer) 

Arbejdere og familie ved Bladstrup teglværk (Hjadstrup sogn) ca. 1910. (Odense Bys 
Museer) 
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Figur l. Den voksne 
arbejdskraft i 1855 og 
1871-73. 
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gen t materiale. Hele Fyn er dækket, men 
oplysningerne er langt fra så detaljerede. 
Sognet oplyses for langt hovedpartens 
vedkommende, men i Vindinge herred 
er der to teglværker, hvor der ikke er an
givet noget sogn (disse er derfor ikke 
medtaget). I under halvdelen af tilfælde
ne er der anført navne på ejere eller for
pagtere, og kun i ganske enkelte tilfælde 
er produktionens størrelse anført, lige
som oplysningerne om løs og fast ar
bejdskraft er mindre udspecificeret i for
hold til1855-tællingens oplysninger. Det 
skulle endvidere oplyses, hvornår tegl
værket var anlagt, ligesom det skulle an
føres, hvornår der var sket væsentlige 
udvidelser af teglværket. 

Ingen af tællingerne omfatter samtlige 
eksisterende teglværker i perioden, men 
kan alligevel være med til at belyse den 
overordnede udvikling.3 

Det fremgår tydeligt af figur l, at der 
skete en markant stigning i arbejdsstyr
ken fra 1855 til 1870'erne. I hele perio
den har over 50o/o af tællingernes tegl
værker haft under 10 voksne arbejdere, 
men der skete i perioden en forskydning. 
Hvor størsteparten i 1855 havde under 
fem arbejdere, udgjorde teglværker med 
5-9 ansatte den største gruppe i 1871-
73. En tilsvarende udvikling gjorde sig 
gældende for de større teglværker med 
10-20 beskæftigede. I 1855 var der for
holdsmæssigt flest teglværker med 10-

... . . . . ... : . 

14 arbejdere, hvor der i 1870'erne var 
forholdsmæssigt flest teglværker med 15-
19. 

De fynske teglværker før 1855 

For at få et overblik over teglværkernes 
udbredelse frem til ca. 1855, har jeg gen
nemgået den topografiske litteratur nær
mere bestemt G. Begtrups Beskrivelse over 
Agerdyrkningens Tilstand i Danmark, samt 
Odense amt beskrevet 1843, bd. I og II og 
Svendborg amt beskrevet 1837. 4 

Tilsyneladende var der omkring år 
1800 et stort teglværk i Nyborg, men al
lerede i Svendborg amt beskrevet fra 1837 
omtales det som for længst nedlagt. 5 Om 
Skovby herred oplyser Begtrup, at der 
fandtes flere teglværker (Teglbrænderier) 
såsom Rugård, Elvedgård og Grøftebjerg.6 

Dette betyder nødvendigvis ikke, at der 
omkring år 1800 ikke blev brændt tegl
sten andre steder, men det kunne indi
kere, at det ikke skete i et sådan omfang, 
at det blev medtaget på lige fod med an
dre bierhverv. 

Om Odense oplyses det i bind II af 
Odense amt beskrevet 1843, at der fandtes 
to teglværker, et ved Ejby Mølle og et ved 
hovedgården Marienlund, »der dog beg
ge ej er betydelige«. 7 Under Lunde, Skam 
og Skovby herreder angives det, at der 
førhen på egnen var langt mere skov, 
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men at skoven blev fældet i forbindelse 
med en mængde teglovne, »hvoraf der 
findes flere spor ved Hofmandsgave«.8 

Der er med andre ord tale om en meget 
tidlig, men på dette tidspunkt ikke fore
kommende teglbrænding. 

I Odense amt beskrevet 1843 er der gen
givet fra indberetningerne til stiftet om 
industriens tilstand i Odense Amt i året 
1841.9 Detaljeringsgraden varierer meget, 
men ifølge indberetningen var der i am
tet 28-30 teglværker af varierende stør
relse og med en samlet produktion på ca. 
l Vz million teglsten. For Vends og Oden
se herreder er det angivet, hvor de en
kelte teglværker var beliggende. For Båg, 
Bjerge, Åsum, Lunde Skam og Skovby 
herreder er der kun summarisk oplyst 
antallet af teglværker i de enkelte herre
der. Fra Svendborg amt foreligger der 
oplysninger om seks teglværker, heraf var 
hovedparten godsteglværker, men det 
oplyses ikke, hvor oplysningerne stam
mer fra. 10 

Der har sandsynligvis været ganske få 
teglværker på Fyn omkring år 1800, men 
det er først med amtsbeskrivelserne fra 
omkring 1840, at det for alvor bliver 
muligt at danne sig et samlet overblik 
over de fynske teglværker. Der var da tale 
om små bondeteglværker eller i hvert fald 
før- industrielle teglværker. Størsteparten 
af de helt små teglværker fandtes på 
Nordfyn, men også Vissenbjerg samt de 
nærliggende sogne fremstår som et tid
ligt center for teglværksproduktion. 

, .. 
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Figur 2: Antallet af 
fynske teglværker i 
undersøgelsesperioden 

Antallet af fynske teglværker i 
undersøgelsesperioden 

Som det fremgår af figur 2 toppede an
tallet af teglværker sandsynligvis først i 
1870'erne og faldt herefter markant. Dis
se nettotal dækker dog over større brutto
forskydninger, da der i hele perioden lø
bende blev oprettet og nedlagt teglvær
ker, og alt i alt har jeg registreret knap 
250 teglværker. 

Der var i hele perioden flest teglvær
ker i Odense Amt. Forholdsmæssigt var 
det mest markant tidligt i perioden, mens 
der antalsmæssigt var den største forskel 
i midten af 1860'erne. Herefter skete der 
en udligning således, at der i årene efter 
1900 var næsten lige mange teglværker i 
de to amter. 

I 18SO'erne har der nok fortsat været 
en overvægt af bondetegl værker, der for 
hovedpartens vedkommende var lokali
seret i den nordvestlige og nordlige del 
af Odense herred og særlig omkring Vis
senbjerg sogn, da de små og mellemstore 
teglværker hovedsagelig har været loka
liseret i Odense Amt. De tidligt industri
elle teglværker var primært lokaliseret på 
Sydfyn. 

Teglværkerne var i undersøgelsesperio
dens start for en stor dels vedkommende 
lokaliseret i områder, hvor der har været 
en tradition for en alsidig resurseudnyt
telse og binæringer, som fx på den Nord
fynske slette. I området omkring Vissen
bjerg var de rigelige forekomster af ler og 
brændsel (tørv og brænde) og ikke 
mindst adgangen til et marked i Odense 
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N 

e Teglværker kun nævnt i Trap2 (70 stk.) 

X 1871-73-tællingerne og eventuelt Trap2 (62 stk.) 

+ Andre teglværker (13 stk.) 

Kort over de fynske teglværkers lokalisering i starten af 1870'erne . 
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en yderligere forudsætning. I løbet af 
perioden skete der en mere jævn forde
ling af teglværkerne over hele Fyn. 

Stigningen i antallet af teglværker frem 
mod starten af 1870'erne skyldes sand
synligvis den øgede lokale efterspørgsel 
i forbindelse med dræningen og grund
mursbyggeriet. En efterspørgsel som de 
tidligt industrielle teglværker var gearet 
til at efterkomme. Men fra 1870'erne 
begynder en ny tendens for alvor at slå 
igennem. De små teglværker begynder 
for alvor at forsvinde, og nye større tegl
værker anlægges, og i takt hermed fik 
infrastrukturen stadig større betydning. 
- I særdeleshed jernbanen Nyborg-Strib 
(1865) og Odense-Svendborg (1876). 
Teglværkerne ved Stenstrup Issø var nok 
det mest tydelige eksempel på jernbanens 
betydning for lokaliseringen. Samtidig 
anlægges stadig flere kystnære teglvær
ker, hvilket må tolkes som en stigende 
interesse i nemt og relativt billigt at kun
ne distribuere store mængder af tegl
produkter og stenkul. En tendens, der fra 
starten har været mest tydelig i det syd
fynske område bl.a. på Langeland og Ærø, 
og som kan eksemplificeres ved teglvær
ket på Drejø, der blev anlagt så sent som 
i 1899. 

Første halvdel af 1870'erne må beteg
nes som et vendepunkt for de fynske tegl
værker. Der har aldrig været flere teglvær
ker, men nu hvor industrialiseringen for 
alvor slog igennem, skete der en udvik
ling i retning af færre, men generelt større 
industrielle teglværker. Og de stadig færre 
teglværker mod periodens slutning stod 
således for en stadig stigende produktion. 

Brandforsikringsarkivalier 

Omkring år 1800 eksisterede der tre for
skellige institutioner i statslig regi, der 
havde med bygningsforsikring at gøre. 
De dækkede henholdsvis hovedstaden 
(1731), købstæderne (1761) og landdi
strikterne (1792)Y 

I Lov angaaende Forandringer i Brand
forsikringsandordningen for Landet af 

Lars H. Larsen 

29de Februar 1792 m.m. af 4. marts 1857, 
fremgår det af lovens § 2, at de forsik
rede bygninger skulle inddeles i fem for
skellige klasser efter deres anvendelse. 
Teglværker hørte hjemme i klasse S sarn
menmed 

»De Fabrikbygninger, der ere at ansee som 
mere brandfarlige paa Grund af stærk brug 
af Ild og Lys, Beskaffenheden af det Mate
riale, som deri forarbeides eller opbevares, 
samt Bygninger, der paa Grund af deres ei
endommelige Construction og anvendelse ere 
særdeles brandfarlige«. 

Her skulle Branddirektøren selv sammen 
med to vurderingsmænd udpeget af 
amtsrådet forestå brandtaksationsforret
ningerne, og disse skulle indskrives i 
branddirektørens taksations-/vurderings
protokoller. I forbindelse med brandar
kivalierne er der foretaget den afgræns
ning, at kun materiale fra »Den almin
delige brandforsikring for landbygnin
ger« og »Købstædernes Almindelige 
brandforsikring« er inddraget i undersø
gelsen (samtlige brandarkivalier der hen
vises til i det følgende findes på Lands
arkivet for Fyn). 

De følgende afsnit er tænkt som et for
søg på kvalitativt at belyse den anvendte 
teknologi (ifølge lovgivningen var det 
muligt at få nagelfast inventar medtaget 
under brandforsikringen for landbygnin
ger). Der er tale om et begrænset mate
riale, men det siger noget om, hvad man 
kunne forvente at se på de forskellige 
teglværker over tid, og hvornår de en
kelte innovationer senest var sket. 12 Jeg 
vil ligeledes forsøge at fastslå, hvordan 
teglværkernes industrialisering afspejlede 
sig i de fysiske rammer og i den forbin
delse forsøge at skabe et sammenlignings
grundlag med henblik på gennemgangen 
af de fire teglværker. 

lerforarbejdningsmaskiner 

Lerælteværker eller lermøller blev an
vendt i hele undersøgelsesperioden. Hvor 
betegnelsen lermølle er anvendt, menes 

.. 
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Tegningen af trossen er gengivet fra pjecen om Bladstrup teglværk, udgivet af Den Fynske 
Landsby. 

der nok i de fleste tilfælde en stående el
ler liggende lermølle, hvor leret blev bear
bejdet af knive fastgjort til en aksel, der 
roterede i en cylinder af jern eller for de 
tidlige teglværkers vedkommende i en 
beholder af træ (herved skete der en mere 
kontinuerlig forarbejdning). 13 Med beteg
nelsen lerælteværk kan der sandsynlig
vis både menes de tidligere nævnte ler
møller eller henvises til en (ældre) tek
nologi, hvor leret blev æltet i en trosse. 
Ved en trosse forstås en fordybning med 
fast bund i form af brædder, kampesten 
eller mursten stillet på højkant. Midt i 
trossen var der en pæl, hvortil der var 
fastgjort en stang, hvortil der igen var 
forbundet de såkaldte »belastede hjul«, 
der ofte bestod af understellet fra en al
mindelig landbrugsvogn. 

Drænrørsmaskiner blev kun nævnt i 
et begrænset omfang, men de var flere 
steder taget i brug i 18SO'erne. Produk
tionen forudsatte en speciel maskine, 
hvor drænrøret blev formet ved, at leret 
blev presset ud igennem et mundstykke 
ved hjælp af et stempel. Maskinen kun
ne være hånddrevet. 

Den første sikre henvisning til et valse
eller knuseværk er fra 1872, og i alt er 
der kun tale om to tilfælde (St. Jørgens 
teglværk i Odense og et teglværk ved 

'". :· . .. 

Rudkøbing). Valserne knuste urenheder 
som sten og lerklumper og muliggjorde 
dermed brugen af flere mindre egnede 
lerforekomster. Selve lerforarbejdningen 
var ikke helt så god som ved en lermølle, 
og de to maskiner kunne da også kombi
neres. Alligevel var der tale om en rela
tiv sen teknologi, der primært blev an
vendt i forbindelse med de større tegl
værker. 

Kun i et tilfælde er der omtalt et slæm
meværk (teglværket ved Rudkøbing). Der 
var tale om en yderst kostbar teknik, der 
tilsyneladende kun blev anvendt, hvor 
det var strengt nødvendigt. Selve slæm
ningen foregik i store murede bassiner, 
hvor leret blev blandet med vand. Der 
skete en omrøring ved hjælp af river an
bragt på en lodret aksel, der via en skinne 
på bunden af bassinet kunne føres frem 
og tilbage. I bassinet skete der en bund
fældning af de tungere urenheder, hvor
efter lerblandingen kunne ledes over i 
tilstødende bassiner, hvor det oversky
dende vand kunne fordampe. 14 Der er 
ikke noget, der tyder på, at det var en 
særlig udbredt teknik i størstedelen af 
undersøgelsesperioden og da slet ikke ved 
de små teglværker. 

Maskinstrygning og strygemaskiner er 
først omtalt fra 1880'erne. Leret blev fra 
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Opretstående og hestetrukken murstensmaskine, Brockhaus, bd. 15, Leipzig, 1895 (her 
gengivet fra Ole Hyldtoft: Dansk Industri efter 1870, bd. 4) 

lermøllen eller eventuelt fra et valseværk 
formet til stænger ved hjælp af et mund
stykke og på det tilhørende afskærebord 
afskåret mekanisk ved hjælp af ståltråd. 
I forhold til det ler, der blev brugt ved 
håndstrygning, kunne leret her være 
mindre fedt og mindre blødt. Hermed 
kunne der opnås en større og mere ens
artet produktion, der ikke skulle tørre 
helt så længe. 

Trækkraft 

Som kraftkilde var hestegangen enerå
dende i den tidlige del af perioden. I to 
tilfælde fra 1875 og 1879 blev der brugt 
vindkraft (i det ene tilfælde kombineret 
med en hestegang). Dampmaskinen med 
den tilhørende dampkedel (i alt fem til
fælde), begyndte så småt at vinde ind
pas på de fynske teglværker fra omkring 
1872, bl.a. på St. Jørgens teglværk ved 
Odense og på de nye teglværker i Sten
strup og Kirkeby på Sydfyn, hvilket på 
landsplan er relativt sent. 

Sammenfattende kan man således sige, 

at tiden fra omkring 1850'erne og frem 
til først i 1870'erne rent teknisk ikke var 
præget af de store omvæltninger. De tra
ditionelle ælteværker med trosser blev vel 
flere steder erstattet eller i hvert fald sup
pleret med lermøller, men ellers var der 
ikke tegn på, at der skete den helt store 
lerforarbejdning. Valseværker, slæmme
værker og maskinstrygning hørte en se
nere tid til. Den eneste markante nyska
belse var den begyndende produktion af 
drænrør fra starten af 1850'erne. 

Der var generelt tale om en forholds
vis simpel teknologi, og endnu vigtigere 
var der tale om begrænsede investerin
ger, og teglværkerne var også de fleste 
steder en integreret del af landbrugsbe
driften (se s. 61). 

Tørrelader 

Frem til omkring 1850 var det kun nød
vendigt at angive antallet af fag samt 
bygningens bredde i alen (Fra 1835 er en 
alen= 62J7cm svarende til at l alen2 = 
0,394 m 2

).
15 I ganske få tilfælde var bred-
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den også angivet i fag. Et fag er afstan
den mellem to vægstolper i bindingsværk 
eller to spær i tagkonstruktionen. Et fag 
kan variere i størrelse over tid og fra egn 
til egn, ligesom der er forskel på, om der 
er tale om bindingsværk eller grundmur. 
Et fag har i de fleste tilfælde været et sted 
mellem to og tre alen svarende til mel
lem 1,2 og 1,8 meter. 

Højden har varieret en del, men tilsy
neladende har der ikke været tale om 
tørrelader i flere etager. 

Generelt har tørreladernes (eller tørre
kubernes) længde varieret fra ca. fem til 
godt og vel 30 fag. Hovedparten lå i hele 
perioden mellem fem og 20 fag. 

En lille gruppe holder sig i hele perio
den på mellem ti og godt og vel 20 alen. 
Retfærdigvis skal det nævnes, at der nok 
var tale om mindre tilbygninger, even
tuelt vinkler på de andre lader. Hoved
parten af tørreladerne har været mellem 
20 og op til SS alen lange. Fra midten af 
18SO'erne, men særligt fra 1870'erne og 

61 

frem findes eksempler på tørrelader, hvor 
længden var mellem 60 og 80 og i et en
kelt tilfælde helt op til 117. Disse fore
kom i forbindelse med de største og de 
senest anlagte af de tidligt industrielle 
teglværker. 

Tørreladernes bredde har i hele perio
den ligget mellem fem og godt og vel 20 
alen. Det mest almindelige har været, at 
tørreladerne var mellem syv og 11 alen 
brede. 

Teglovne 

Ovnene repræsenterede i sagens natur en 
stor del af anlægsudgifterne, og det var 
også i forbindelse med ovnen, at risikoen 
for brand var størst, selv om de samme 
ovne uden problemer kunne bruges i år
tier (at brand ikke var noget ukendt fæ
nomen fremgår tydeligt af forsikrings
protokollerne). Ofte var teglovnene und
taget for selve forsikringen, eller værdien 

Bygningerne ved Bladstrup teglværk i slutningen af 1930'erne. (Odense Bys Museer) 
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Grundplan over ovnhuset fra Bladstrup 
teglværk i Hjadstrup sogn. Bemærk fy
ringskanalerne, de fire støttepiller samt de 
to ovnåbninger. Den nederste begynder 
midt på ovnsiden. Øverst i venstre hjørne 
er et aflukke, der blev brugt til frokoststue. 
(Odense Bys Museer). 

var nedjusteret efter ejerens forlangende. 
Der er på ingen måde tale om et enty
digt mønster, men sandsynligvis har der 
været tale om, at mange bevidst har valgt 
at løbe risikoen for at spare i forsikrings
præmie. 

I forbindelse med teglovnene har det 
ofte være nødvendigt at skulle skønne, 
hvorvidt der var tale om den samme ovn, 
da det sjældent udtrykkeligt blev angi
vet, at der var tale om en ny ovn. Des
uden forekommer der ofte ikke ubetyde
lige afvigelser mellem de enkelte taksa
tioner, både hvad angår længde, bredde, 
murens tykkelse og højde. Alle angivel
ser skal derfor tages med et vist forbe
hold, da der tydeligvis ofte har været tale 
om overslag og skøn. 

Der er kun medtaget periodiske høj
ovne. I et enkelt tilfælde var ovnen gra
vet ind i en bakke. Her har der sandsyn
ligvis været tale om en reminiscens fra 
en ældre produktionsmåde. ]. A. Dyssel 
anbefaler således bønderne at grave de
res små midlertidige ovne ind i en pas-

Lars H. Larsen 

sende bakke. 16 I de resterende tilfælde var 
der tale om, at ovnene var placeret i ovn
skure, hvor der ofte har været direkte 
forbindelse til tørreladerne bl.a. ved 
hjælp af halvtage. 

De periodiske højovne var mere eller 
mindre rektangulære og af varierende 
højde. Selvom der er tale om et forholds
vist spinkelt materiale, kunne noget tyde 
på en naturlig øvre grænse for en perio
disk ovn på omkring 20x 14 alen eller 
knap 12,5x9 meter i grundareal. Højden 
var langt fra angivet i alle tilfælde, men 
de fundne angivelser ligger mellem 5,5 
og 9 alen svarende til mellem godt 3 og 
5,5 m. 

Murene var oftest sammensat af både 
rå (soltørrede) og brændte mursten, men 
der forekom også eksempler på ovne byg-

Ovnen set fra nord. Bemærk støttepillen og 
spændbåndet i billedets øverste del. (Oden
se Bys Museer) 

, . 
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Ovnens vestside. Bemærk fyringskanalerne 
forneden, der er forsynet med jernlåger og 
riste. På den øverste del er væggen forsynet 
med ankre, der sammen med spændram
merne var med til at holde sammen på 
ovnen. (Odense Bys Musee1) 

get udelukkende af ubrændte sten. Of
test oplyses blandingsforholdet ikke, 
men i forbindelse med Broholm teglværk 
angives det at være 30% brændte og 70% 
rå sten. 

Muren var tykkest forneden og aldrig 
under to alen og vist ikke over 3,S alen 
tyk, de fleste lå omkring 2,S alen. For
oven var murens tykkelse de fleste ste
der mellem 1,S og to alen tyk afhængig 
af ovnens øvrige dimensioner. Ovnen 
blev holdt sammen af spændrammer, en 
foroven og en forneden. Disse var som 
regel af fyrretræ, men der forekom også 
eksempler på spændrammer af ege- og 
grantræ. Senere blev de også af jern. 
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Spændrammerne blev fastgjort med op 
til 24 jernankre i ovnmuren. Ovnen var 
forsynet med fyrhuller placeret parvis 
overfor hinanden. Alt efter ovnens stør
relse kunne der være fra tre til syv par 
fyr huller, der hver især var forsynet med 
riste og luger af støbejern. 

Ovnskuret var i de fleste tilfælde for
synet med et varierende antal af porte, 
døre og luger. I enkelte tilfælde har der 
været luger i selve taget, således at disse 
kunne åbnes under »klarbrændingen«. 
Teglovnsskurene har ofte ligget i umid
delbar forlængelse af tørrelader, ligesom 
der også er eksempler på, at der har væ
ret boliger under samme tag. 

Ovnhætterne var anbragt over ovnen 
i en afstand af mindst 4, 7 S alen af hen
syn til strålevarmen (ifølge lovgivningen 
skulle der mindst være mellem 4,S og S 
alen til alle sider mellem ovn og spær
værk). Ovnhætterne var af hensyn til 
brandfaren forsynet med teglsten, der 
ikke var fuget, så røgen bedre kunne slip
pe ud. 

I de fleste tilfælde var der tale om en 
ovn, men ved bl.a. Ejby teglværk, St. Jør
gens teglværk (begge ved Odense) og 
Sellebjerg teglværk (Vissenbjerg sogn) var 
der eksempler på, at to ovne var sammen
bygget til en dobbeltovn. I forbindelse 
med Møllemose teglværk (Kirkeby sogn) 
angives det, at ovnen var lukket med mur 
foroven. Her er der dog nok fortsat tale 
om en traditionel ovn af ældre type. 17 

Hovedparten af teglovnene havde et 
grundareal på mellem 90 og 210 kvadrat
alen, hvilket svarer til J11ellem ca. 3S og 
83m2 (væggene medregnet). Enkelte af
viger ganske betydeligt herfra. Den su
verænt mindste ovn var den mindste af 
to ved Gammellund teglværk (Vissen
bjerg sogn). Den største og næststørste 
var henholdsvis dobbeltovnene ved Ejby 
teglværk og St. Jørgens teglværker. 

I brandarkivalierne er det i flere til
fælde anført, hvad ovnen var dimensio
neret til pr. brænding. Generelt har de 
fleste ovne kunnet rumme mellem 
2S.OOO og 12S.OOO mursten pr. brænding, 
hvor det mest almindelige nok har væ-

·, . .. 

Fynske Årbøger 2002



64 Lars H. Larsen 

Bladstrup teglværk set fra syd. Billedet er taget i forbindelse med nedtagningen i 1953. 
Bemærk ovnhætten og tørreladen umiddelbart øst for ovnhuset. (Odense Bys Museer) 

ret mellem 30.000 og 50.000 stk. (dob
beltovnen ved Ejby teglværk kunne så
ledes brænde 250.000 stk pr. gang) .18 Set 
for hele perioden var der måske en svag 
tendens i retning af større ovne, men den 
var umiddelbart ikke så markant, som 
man kunne have forventet. Den store 
produktionsforøgelse i perioden må der
for for størstedelens vedkommende skyl
des flere brændinger i løbet af sæsonen. 

Bondeteglværker 

Som et eksempel kan næves Vasemose
gård teglværk i Sanderum sogn. Teglvær
ket blev forsikret første gang i 1834 og 
sidste gang i 1883, men denne sidste for
retning har jeg ikke fundet. Ifølge forsik
ringsprotokollen blev teglværket nedlagt 
i 3. kvartal1892. 19 Teglværket er omtalt i 
1855-tællingen, hvor der skulle have 
været tre faste arbejdere og en produk
tion af ca. 80.000 mursten. Teglværket 
er nævnt i Trap 1-320 (hvis teglværket blev 
nedlagt i 3. kvartal 1892, må oplysnin-

gerne i Trap 3 i sagens natur være foræl
dede) og er med på atlasbladene fra 
1860'erne (1862-67) og målebordsblad
ene fra IBSO'erne (1883-1890). 21 

I 1834 blev teglværket takseret for før
ste gang. Der var da en beboelse, der ikke 
var færdigbygget, som skulle indrettes til 
»folkestue « samt et ovnhus, som var 12 
fag langt med en ovn af rå sten (ovnen 
var fritaget). Som det sidste blev der 
nævnt en lille tørrelade, der kun var seks 
fag lang og otte alen bred. Den samlede 
taksering (minus ovn) var på 500 rd . Tegl
værket blev takseret igen allerede i 1835. 
Stuehuset blev takseret højere, og der 
blev tilføjet to mindre tørrelader på hen
holdsvis fire og seks fag, begge tørrelader 
var otte alen brede. Derved kom assuran
cesummen op på 710 rd. 

I 1836 blev der tilføjet et »tagstens
værk« på 16 fag. (S alen bred). Den sam
lede taksering blev således på 1090 rd. 

I 183 7 blev der yderligere tilføjet et 
» flisevær k« ti1480 rd., således at værdien 
steg til 15 78 rd. 

Allerede i 1838 skete den næste udvi-

•. 
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delse eller ombygning. Selve ovnskuret 
blev muligvis udvidet fra 12 til 13 fag. 
Selve ovnen blev udvidet, eller der blev 
opført en ny ovn i stedet for den gamle, 
da størrelsen angives som llx19,5 alen, 
hvor den tidligere var 11 alen i kvadrat. 
Ovnen kunne tilsyneladende brænde 
70.000 sten. Desuden var en af de små 
tørrelader fra 1835 takseret lidt højere. 
Samlet bragte det assurancesummen op 
på 1860 rd. Teglværket havde indtil da 
kun ekspanderet, men i 1839 forsvandt 
»tagstensværket«, uden at der blev op
ført nyt, og værdien af teglværket faldt 
dermed til 1480 rd. 

I den næste taksering fra 1855 blev ovn 
og ovnhus takseret til 1200 rd. Ovnen 
var nu medtaget i forsikringen, men som 
sådan skete der ikke noget med produk
tionsanlægget, selv om værdien steg til 
2180 rd. 

1830'erne var tilsyneladende en dyna
misk og ekspansiv periode for teglvær
ket, der sandsynligvis blev anlagt om
kring 1834 og som i løbet af få år eks
panderede, bl.a. med en udbygning/ 
større ovn og flere tørrelader. Fra 1839 
skete der tilsyneladende ikke de store 
ændringer, hvilket stemmer overens med 
1855-tællingens oplysninger, selv om 
produktionens omfang synes noget lav. 
Som tidligere nævnt er selve taksations
forretningen fra 1883 ikke fundet, men i 
forsikringsprotokollen er der anført føl
gende.22 Litra a: ovnhus med ovn 1200 
rd., b: stuehus 250 rd., c: tørrehus 140 
rd., d: do 60 rd., e: do 50 rd., f: fliseværk 
sammenlagt blev det 2180 rd. Hvis op
lysningerne stammer fra 1858, da proto
kollen blev taget i brug, stemmer assu
ranceangivelserne. Hvis oplysningerne 
vitterligt stammer fra 3. kvartal 1883, 
burde der være regnet i kr., som det var 
tilfældet i 1892. -I 1892 hvor det anfø
res, at teglværket var nedlagt, blev der 
nævnt de samme litra som i 1855.23 Vær
dien var den samme men nu bare om
regnet til kr. De sidste 3 7 år teglværket 
var i drift, skete der således overhovedet 
intet med produktionsanlægget eller as
surancesummen, hvilket må indikere, at 

... . . -. 
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teglværksdriften ikke har haft den helt 
store prioritet, og muligvis endda har lig
get stille flere år ad gangen? - Det er i 
hvert fald interessant at bemærke, at tegl
værket ikke er er med i 1871-73-tællin
gerne, hvilket kunne hænge sammen 
med, at Vasemose teglværk tilsyneladen
de aldrig blev et tidligt industrielt tegl
værk. 

Tidligt industrielle teglværker 

Mullemp teglværk i Gudbjerg sogn om
tales første gang i 1813 i forbindelse med 
en brand taksation. Teglværket er med på 
målebordsbladene, men det er ikke om
talt i Trap 3. Teglværket blev udmeldt af 
forsikringen i 1901. 

Allerede i 1813 var der tilsyneladende 
tale om et større teglværk med teglovn 
og fire tørrelader, hvoraf en skilte sig ud 
fra de andre ved at blive benævnt stryge
lade og ved at være takseret langt høje
re. Samlet blev teglværket takseret til 
1.740 rd. 

I den næste taksering fra 1821 ser det 
ikke ud til, at der var sket de store æn
dringer i bygningsmassen. Teglovnen var 
tydeligvis den samme, og antallet af byg
ninger var også uforandret (umiddelbart 
er der dog ikke særlig god overensstem
melse mellem de oplysninger, der fore
ligger om bygningernes størrelse): Tegl
ovnshus 11 fag (25 alen bredt) samt fire 
tørrekuber: 5 fag,ll fag, 16 fag og19 fag 
(alle godt 10 alen brede). Til sidst er der 
efter selve forretningen, men tydeligvis 
samtidig med denne, blevet foretaget en 
tilføjelse: en bygning (uden eget litra) til 
tømmeropbevaring: 20 fag og 16 alen 
dyb. Bygningen havde murede vægge og 
stråtag og blev forsikret for 320 rd. Assu
rancesummen blev alt i 2.450 rd. Denne 
bygning forsvandt igen i 1824, hvorved 
assurancesummen blev reduceret til 
2.130 rd. 

I 1825 udgik alle bygninger på nær 
teglovnhuset, hvilket gav en assurance
værdi svarende til værdien af teglovnens 
eller 1320 rd . 

. ~ . . . .. 
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Ofte var bygningernes indbyrdes placering skitseret i forsikringsprotokollen. (171/18, no. 
380 under Vosemose, Sanderum sogn, Landsarkivet for Fyn). 

Den næste taksationsforretning er fra 
1854. Forretningen omhandler en tørre
lade på 16 fag, hvori der også var indret
tet tre fag hestestald og foderlo. Teglvær
ket blev nu takseret til 1.690 rd. Tilsyne
ladende har der ikke været andre bygnin
ger frem til nu. 

Teglværket takseredes to gange i 1855 
(19.1 og 6.6). Der nævnes nu et brænde
hus, et 14-kantet lermøllehus (15x15 
alen) samt to ens tørrelader i 16 fag. I 
den sidste taksering var der yderligere 
kommet en tørrelade på 16 fag. I 1855 
steg forsikringssummen fra 2.590 til 
3.150 rd. 

I 185 7 var det ovnhuset, der stod for 
tur. Ovnen angives at være »64 alen i 
omfang«, og der var bygninger omkring 
ovnens fire sider, og heri var der bl.a. to 
murede kamre. Desuden blev der yderli-

·. 

gere opført en tørrelade på 14 fag. Tegl
værket blev sat til 5.440 r d. 

I 4. kvartal 1860 skete et par mindre 
ændringer. 24 Litra c udgik med 510 rd. 
og blev erstattet af en ny til 400, hvilket 
bragte forsikringssummen ned på 5330 
rd. (af samme forsikringsprotokol frem
går det, at teglværket i 185 7 må have 
bestået af litra a-g, da assurancesummen 
tilsvarende var 5440 rd. 

I 1881 var teglværket vurderet til 
15.460 kr. Der var tale om en taksations
forretning i forbindelse med et »maskin
gangshus«, til 800 kr. (litra k). Det oply
ses yderligere, at »Samtlige indtegnede 
bygninger litra a til i forbliver 14.510 kr.« 

Allerede i 1813 har der været tale om 
et betydeligt teglværk. Frem til182S skete 
der ikke de store ændringer med teglvær
ket, men herefter var der kun ovnen til-

•. 
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bage frem til midten af 18SO'erne, hvor 
det lader til, at der skete en del udvidel
ser. Dette passer fint med, at 1855-tæl
lingen omtaler mindst 6 voksne arbejdere 
og eventuelt nogle drenge samt en pro
duktion på ca. 300.000 stk. Der var altså 
fra midten af 18SO'erne tale om et min
dre, men tidligt industrielt teglværk. 
1871-73-tællingerne angiver en samlet 
arbejdsstyrke på ni voksne. Tilsyneladen
de var der ikke sket væsentlige ændrin
ger. Dette passer fint med, at der mellem 
1857 og 1881 kun blev udvidet med en 
stald, og at man på Mullemp teglværk 
endnu i 1881 valgte at udbygge med en 
lertrosse med tilhørende hestegang på et 
tidspunkt, hvor de største og mest drif
tige teglværker investerede store summer 
i dampkraft og bedre (ring)-ovne. Tegl
værket holdt sig dermed inden for ram
merne af et tidligt industrielt teglværk. 

Teglværket eksisterede i knap 90 år, 
forudsat at teglværket blev nedlagt i for
bindelse med, at det blev slettet af for
sikringen i 1901. 90 år er langt tid, men 
noget kunne dog tyde på, at visse perio
der var mere dynamiske end andre, og 
fx kan tiden fra 1825 til1854 og fra 1886 
og frem have været præget af stagnation. 

Et andet eksempel er Møllemose tegl
værk i Kirkeby sogn, der blev anlagt i 
1854 og anført som nedbrudt i 1903. 
Teglværket er vel belyst, men det skal 
bemærkes, at det ikke er med i 1855-tæl
lingen eller nævnt i Trap 2. 

Ifølge 18 71-7 3-tællingerne beskæfti
gede teglværket 18 voksne, heraf tre kvin
der foruden tre drenge og tre piger. Det 
er ligeledes angivet i tællingerne, at der 
skete en væsentlig ændring med teglvær
ket i 1857. I 1855 blev der takseret »et 
hus ved teglværket«. Værdien blev sat til 
700 rd., og huset havde tidligere været 
forsikret under et andet nummer. Deci
derede teglværksbygninger blev først 
nævnt i 1856, da der under litra b og c 
blev takseret to tørrelader: litra b 14 fag 
til210 rd. og litra c 20 fag til300 rd. Med 
stuehuset blev den samlede assurance
sum på 1210 rd. 

I 1860 var der tale om det samme stue-

. . . 
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hus, men det blev da takseret til1180 rd. 
Litra b og c var ikke beskrevet, men sam
menholdes den samlede takseringssum 
på 4580 rd. med summen af de nævnte 
litra, er der en forskel på S lOrd., hvilket 
sikkert dækker over disse. Under d næv
nes en vognport, litra e er en drænrør
størrelade på 13 fag. Under litra f var der 
anført et lO-kantet lermøllehus (llxll 
alen) med hestegang. Under litra g tak
seredes for første gang en teglovnsbyg
ningpå 15 fag (37,25x30,5 alen). Et godt 
eksempel på, at det ikke var en selvfølge, 
at alle bygningerne blev medtaget, når 
teglværket blev forsikret, da ovnen i sa
gens natur må have eksisteret allerede i 
1855. Selve ovnen beskrives som 14,2Sx 
13,5x7,75 alen og skulle kunne rumme 
80.000 stk. Assurancesummen var sat til 
4.580 rd. 

I 1863 skete der markante udvidelser. 
Under litra i blev der tilføjet en ny dræn
rørskube på 17 fag. Dertil kom et nyt 12-
kantet lermøllehus (13x13 alen). Under 
litra h var der anført »den mindre tegl
ovn« (10x9x6 alen). Det skal fremhæves, 
at der her under litra h, foruden ovn og 
ovnhus, var medtaget to tørrelader ved 
to af ovnhusets gavle. Begge var 13 fag--. 
(26, 7Sx8 alen). Senere takseringer kun
ne tyde på, at der allerede fra starten var 
tale om en lukket ovn, hvilket kunne 
være med til at forklare den store højde. 
Endelig var der under litra l en mindre 
tørrelade på ni fag. Med disse udvidelser 
blev assurancesummen på i alt 6715 rd. 

I 1866 steg assurancesummen til 7860 
rd., hvilket dækkede over, at stuehuset 
blev takseret højere, og at der blev byg
get et skur i forlængelse af stuehuset, 
hvori der stod en hakkelsesmaskine. 

I 1867 blev den nye ovn takseret igen, 
og ovnens størrelse angives nu til at være 
14,2Sxl1,7Sx7 alen, hvilket må siges at 
være noget af en afvigelse fra tidligere. 
Ovnen var da sat til 2220 rd. og assuran
cesummen blev dermed 8.985 rd. 

De sidste forsikringer er fra henholds
vis 1880 og 1884 (l forsikringsprotokol
len 231/33 (185 Raarud) henvises der til 
3. kvartal1874. Det er muligvis en fejl. I 
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hvert fald har jeg ikke kunne finde den
ne forretning, hvorimod jeg ved et til
fælde fandt en taksering fra 1880, der 
ikke var anført i forsikringsprotokollen). 

I 1880 var der reelt kun tale om en sam
mentælling: dampmaskine 2.300 kr., 
maskinhus 600 kr. og teglværksbygninger 
20.930 kr. Alt i alt 23.830 kr. Taksations
forretningen fra 1884 var meget summa
risk, men i forhold til 1880 passer det 
nogenlunde med, at der var bygget en 
fløj til stuehuset samt opført en ny kom
lade. Med teglværket var der tilsynela
dende ikke sket de store ændringer. Af 
deciderede teglværksbygninger nævnes 
litra k: lermølle; litra h: lukket ovn; litra 
g: ovn (for begge ovne gælder, at de øn
skes forsikret lavere, end de er takseret). 
Desuden forekommer der en del tørrela
der. Litra e: 13 fag, litra n 17 fag og 30 
alen lang; litra m 10 fag; litra l 54 fag! 
(117,Sx14,7S alen); litrai24fag. Med stue
hus, komlade, vognport og vaskehus m.v. 
var teglværket nu takseret til27.490 kr. 

Alt i alt må Møllemose teglværk beteg
nes som et dynamisk teglværk, der i de 
første knap 30 år løbende blev udvidet, 
hvoraf de væsentligste må være den nye 
ovn i 1863 samt indførelsen af dampkraft 
omkring 1880. Teglværket må senest fra 
1860 betegnes som et tidligt industrielt 
teglværk, der var en integreret del af et 
landbrug, og som i hele perioden holdt 
sig inden for rammerne af et tidligt in
dustrielt teglværk. - I de sidste knap 25 
år frem til teglværket nedbrydes i 1903, 
blev der ikke foretaget yderligere inve
steringer. 

Fuldt industrielle teglværker 

Egebjerg teglværk i Kirkeby sogn er 
nævnt første gang i 1883, hvor det blev 
takseret med få måneders mellemrum, og 
teglværket var fortsat i drift ved perio
dens slutning. I 1883 blev der under det 
samme forsikringsnummer forsikret et 
teglværk og en gård (litra a, b og c). Går
dens andel udgjorde heraf 4.400 kr. (et 
stuehus, en lade og en tilbygning til la-
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den). V ær dien steg i alt fra 19.170 kr. til 
24.590 kr. Der var omtalt en maskinbyg
ning (fem fag til lerbygning, fire fag til 
maskinhus). Af deciderede teglværksbyg
ninger omtaltes i første omgang under 
litra d en maskinbygning. I den forbin
delse nævnes en dampskorsten, der var 
22 alen høj, en leræltemølle af støbejern, 
et mølleværk samt en lerstrygemaskine 
af støbejern (foruden diverse tilbehør, 
remme, remskiver etc.). I selve maskin
huset var der en 8 hk dampmaskine og 
en 10 hk dampkedel foruden det nød
vendige tilbehør. V ær dien af skorsten, 
bygninger og i særdeleshed maskiner 
udgjorde tilsammen lidt under 10.000 kr. 
Dertil kom to tørrelade (litra e og f). Beg
ge var 24 fag. Kort tid efter blev der ud
videt med endnu en ovn anført under 
litra g: 18,2Sx13x8 alen. Ovnen var om
givet af fire ovnskure på henholdsvis 
(26,Sx9,2S alen) og (19,Sx8 alen). 

Af forsikringsprotokollen fremgår det, 
at der blev tilføjet to ens tørrelader i 1884, 
værdien af hver af disse var 1835 kr. (li
tra m og n).25 Tilsyneladende skete der 
ikke yderligere noget før 1895. Teglvær
ket bestod da af litra a -p, og værdien 
var nu steget til 30.7 65 kr. I forhold til 
tidligere blev tørreladerne litra e, f, m, n 
takseret højere (litra m var kun 11 fag 
mens, de resterende alle var på 42 fag). 
Litra o var ligeledes en tørrelade på 27 
fag, mens litra p var en dampskorsten. 

I 1897 blev der opført en ringovn, og 
værdien steg dermed til ikke mindre end 
56.215 kr. Hermed var der ikke længere 
tale om et tidligt industrielt teglværk, og 
de senere taksationsforretninger er ikke 
medtaget. 

Afrunding 

Afslutningsvis mener jeg således at kun
ne konstatere, at de tidligt industrielle 
teglværker havde deres egen epoke i lø
bet af 1800-tallet, med hovedvægten fra 
1840'eme til 1880'eme, men at der na
turligvis har været tale om flydende over
gange. 

-,. 
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De fynske teglværker ca. 1840-1908 

Der kan ikke herske tvivl om, at der i 
flere tilfælde var tale om ganske små tegl
værker, hvor det kan være vanskeligt at 
afgøre, hvorvidt der reelt var tale om tid
ligt industrielle teglværker eller ej. J eg 
mener alligevel, at undersøgelsen tyde
ligt viser den forskydning, der skete med 
de fynske teglværker i perioden i retning 
af tidligt industrielle teglværker og fuldt 
industrielle teglværker ved periodens 
slutning. 
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