
Alle tiders Nordsjælland
MUSEUM NORDSJÆLLANDS 

ÅRBOG 2018



1700-tallets bønder var et handlingsorienteret 

og praktisk folkefærd, også når det gjaldt ar-

bejdsopgaver, som lå helt uden for de daglige 

rammer. På en mark ved Laugø afdækkede 

en arkæologisk udgravning i 2017 et hidtil 

ukendt aspekt af Laugø-boernes landsbyfæl-

lesskab, idet der her viste sig at have været en 

omfattende gør-det-selv-produktion af mur-

sten.

Helsinges nye store projekterede bydel, Troldebak-

kerne, skal med et trinbræt kobles på Gribskovba-

nen. Museum Nordsjællands prøvegravning af sta-

Bønderne brændte selv mursten
AF T IM GR ØNNEGA ARD

tionsområdet i 2016 viste, at der på stedet havde 

ligget fire teglovne, der blev udgravet som del af en 

større kampagne i 2017. 

De fire teglovne

Ovnene var af kammerovnstypen, populært kaldet 

”bondeovne”, fordi de gerne var et resultat af land-

befolkningens eget initiativ. Efter at det dækkende 

muldlag var fjernet, tegnede ovnene sig tydeligt i 

fladen med deres firkantede rødbrændte lervægge. 

De ca. 4 x 5 meter store ovne var nedgravet som et 

kammer i moræneleret, hvor de lodrette jordvægge 

var klinet op med ler. Gulvene var ligeledes lagt i 

ler. Tværs over gulvene løb tre parallelle render, 

hvor brændslet til opfyringen blev ført ind fra den 

ene ende. Man havde i flere tilfælde udnyttet det 

naturlige terræn og gravet en stor fyrgrube foran 

ovnen ned ad bakkesiden, hvor man kunne bære 

de tørrede mursten ind og de brændte ud samt 

holde brændingen ved lige.

De fire ovne lå regelmæssigt i en firkant med 50 

meters mellemrum omkring et lille vandhul. Det 

tyder på, at ovnene har fungeret samtidigt, og det 

understøttes, som vi skal se senere, af andre iagt-

tagelser.

Ovnene var overraskende forskellige med hvert sit 

særpræg. Det afspejler formentlig hver bondes per-

sonlige kreative løsning af et praktisk problem, hvor 

de som udgangspunkt kun havde en basal vejled-

De fire teglovne lå 

symmetrisk med 50 

meters mellemrum 

omkring et lille vandhul. 

Æltepladsen ses til 

venstre.
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Teglovn A35. Denne 

teglbrænder havde en 

forkærlighed for store 

sten i opbygningen. Th. 

på ovngulvet ses nogle 

efterladte teglsten fra 

den sidste brænding.

Teglovn A2, “Storbon-

dens ovn”, var nedgravet 

næsten to meter og 

havde fire indfyringsren-

der med åbninger 

opbygget i tegl.

Teglovn A42 var ikke 

nedgravet særligt dybt, 

men lå lige under 

pløjelaget – formentlig 

for at man kunne undgå 

problemer med 

grundvandet.

Nederst til højre:

Teglovn A26. 
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ning. For eksempel havde en af bønderne en forkær-

lighed for sten. Ovnens vægge var helt opbygget af 

store kampesten, lergulvets underlag var af sten, og 

indfyringen var brolagt med flade sten. En af de store 

sten havde en indhugget rille – måske har den siddet 

som portsten i en nedrevet gård? En anden bonde 

havde større ambitioner end de andre: Ovnen (A2) 

var nedgravet næsten to meter, der var fire indfyrin-

ger i stedet for tre, som i de andre ovne, og indfyrin-

gen var opbygget i tegl med lermørtel i modsætning 

til de andres af rent ler. Den tredje ovn (A42) var kun 

nedgravet ganske lidt, sikkert fordi den allerede lå så 

lavt ned mod vandhullet, at ovnen ellers ville få pro-

blemer med indstrømmende grundvand. 

I to af ovnene lå der en rest af færdigbrændte 

sten, som af en eller anden grund havde fået lov at 

blive liggende efter den sidste brænding. Stenene 

var sirligt lagt med enden (”koppen”) ind mod ild-

rummet og har været stablet i en hvælving over 

opfyringen. I en ovnfuld kunne der være 10-20.000 

sten. Ovnene har været åbne for oven med en 

overbygning af træ til at holde regnen væk.

De bevarede teglsten fra ovnene er så ensartede 

i dimensionerne, at man må have tilstræbt et vist 

idealmål. Frederik 5. udsendte 1752 en ”Placat”, 

der specificerede størrelsen af mursten til de kon-

gelige byggerier i København. Den var, omregnet 

fra tommer, 24,7 x 12,0 x 4,8 cm, hvilket ret nøje 

svarer til dimensionerne af stenene fra Laugø. Man 

må også betænke, at det kan være vanskeligt at 

opnå en helt ensartet størrelse, eftersom stenene 

skrumper i vekslende grad under brændingen, af-

hængigt af temperaturen.

Arbejdet med teglbrændingen

Arbejdsprocessen ses tydeligt på de færdige sten. 

På oversiden er der mærker efter teglstrygerens 

På oversiden af 

murstenene ses mærker 

efter strygespånen, på 

undersiden aftryk af 

planterester fra 

tørrepladsen.

Murske af jern fundet 

mellem brokkerne. Den 

har måske her været 

brugt til at skovle ler op i 

formen.

Når brændingen gik galt: 

en 30 kg stor klump af 

sammensmeltede 

teglsten, på sjællandsk 

kaldet en ”kat”.
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strygespån, på undersiden ses planteaftryk fra den-

gang, stenene lå til tørre på et markstykke, man 

havde slået med le. Mellem brokkerne blev der 

fundet en murske af jern, som sikkert havde været 

brugt af bonden til at kalke vægge og her måske 

havde tjent til at skovle leret op i formene.

Fundene taler deres tydelige sprog om, at laugø-

bøndernes teglbrænding langtfra altid gik som 

planlagt. Blandt teglbrokkerne lå ved flere af ovne-

ne store uformelige klumper på op til 30 kilo af 

sammensmeltede teglsten. Det var konsekvensen 

af ukontrolleret tilførsel af ilt, for eksempel ved kraf-

tigt blæsevejr. Hvis temperaturen kommer op på 

1200o C, vil brændingen smelte og ugers arbejde 

være spildt. Den ugelange brænding kræver om-

hyggelig overvågning af temperaturen døgnet 

rundt. Fænomenet med sammensmeltede tegl var 

velkendt i landbefolkningen, så det satte sig spor i 

de forskellige landsdeles dialekter. På Sjælland 

kaldtes de en ”kat”, på Fyn en ”buk” og i Jylland en 

”hund”.

Forud for brændingen var hengået et omfattende 

arbejde. Leret skal graves op, sandblandes og æl-

tes, stenene skal stryges og lægges til tørre på læg-

gepladsen og ”revles” (stables) i 7-8 uger med 

overdækning, og man skal yderligere skaffe store 

mængder brændsel. Arbejdet foregik typisk om 

sommeren, hvor afgrøden passede sig selv, og hvor 

temperaturen lettede tørringen. 

Lergravningen

Ikke alle processer har sat sig spor i det arkæologi-

ske materiale, men lergravningen ser i hvert fald 

delvis ud til at have foregået på stedet og med me-

toder, der vidner om udpræget praktisk og snusfor-

nuftig sans. Leret på stedet er af ren og god kvalitet, 

næsten uden sten. To af ovnene har tilknyttet en 

hhv. 30 og 60 meter lang og 1,5 m bred grøft, som 

går ned ad den stejle bakkeskråning. De ser ud til at 

have forsynet de tilhørende teglovne med råler. 

Umiddelbart skulle man tro, det vil være smartere 

at grave ét stort hul, men med de lange grøfter har 

man to fordele. Ved at påbegynde grøfterne for ne-

den på skråningen vil tyngdekraften automatisk 

lede eventuelt regnvand væk. Ydermere er det 

langt lettere at retablere et jordstykke til landbrug 

ved at skubbe jorden ned fra siderne i en grøft end 

at fylde et stort hul op. Der er jo ingen fornuft i at 

ødelægge god landbrugsjord, hvis man kan undgå 

det. Det er endnu et argument for, at alle ovnene 

har fungeret sideløbende: Man har forkortet perio-

den, hvor jorden er taget ud af dyrkning. Ved den 

lavtliggende ovn A2 kunne man ikke med fordel 

bruge ”grøftmetoden”. I stedet har man valgt at gra-

ve en række brede parallelle baner med mellemlig-

gende ”stier”, hvorpå man kunne slæbe leret frem 

til videre bearbejdning. Lergravenes sammenhæng 

med ovnen ses tydeligt af, at der i gravenes sydlige 

del, ned mod ovnen, lå dynger af teglaffald fra ov-

nen. Tre grøfter ud for siderne af ovn A35 er måske 

gravet for at etablere en jordvold op ad ovnens 

vægge for at støtte og stabilisere.

At regnvand har været et problem ses af, at man 

fra såvel en af lergravene som fra en af indfyrings-

gruberne har gravet en smal afvandingsgrøft ned 

mod lavningen.

En sjælden æltegrav

Som noget helt ekstraordinært lykkedes det på ud-

gravningen at finde den stenlagte æltegrav, der har 

hørt til teglproduktionen. At den var så godt bevaret 

var et under i betragtning af, at stenene lå delvist 

oppe i pløjelaget og sikkert i mange år har været til 

gene for bonden. 
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Afrensning af den 

stenlagte æltegrav.

Æltegrav i funktion i Den 

Fynske Landsby i 

Odense. Foto: Odense 

Bys Museer.
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Stenlægningen var cirkelrund og seks meter i dia-

meter, hvilket svarer til de 10 alen, der omtales som 

en ”standard” i skriftlige kilder. Den var fint kantet 

med lidt større sten og havde en korsformet sten-

lægning som ”hjuleger” henover midten. I midten 

var et hul i brolægningen, hvor der har stået en pæl 

med en vandret bjælke ud fra. Til denne bjælke 

spændte man bagenden af en vogn, som blev truk-

ket af en hest, der gik rundt og rundt uden for æl-

tegraven. I æltegraven fyldte man det opgravede 

ler og passende mængder vand, hvorpå vognens 

hjul æltede leret. En sådan såkaldt trosse eller ”he-

steomgang” i funktion kan man se genskabt i Den 

Fynske Landsby i Odense. Den avancerede model 

havde hakker i bjælken, så vognen kunne bevæge 

sig sidelæns og nå ud i alle kroge. En mere primitiv 

version af ælteprocessen var at jage 3-4 kvier eller 

tyrekalve ud i leret og lade deres klove ælte det.1

Vejledning til bønderne

Teglbrændingen som håndværk havde næsten væ-

ret ”glemt” siden de store kirke-, kloster- og borg-

byggerier ebbede ud mod slutningen af 1500-tal-

let. I 1700-tallet dukkede professionen imidlertid 

op igen, nu i en helt anden mere folkelig skala, 

blandt andet hjulpet på vej af filantropiske enkelt-

personers vejledninger til bønderne. 

Blandt andet kan nævnes justitsråd Jens Rost-

gaards ”Underretning om Muursteens Brændning 

og Tagsteens Strygning” fra 1711 og den lollandske 

præst Johan Arent Dyssels ”Om Indretningen og 

Anlæget af smaae Teglbrænderier ved Landsbyer-

ne” fra 1772.2

Laugøs udskiftning

Der blev ikke fundet mønter eller andet, der kunne 

findatere teglovnene fra Laugø. Et forsøg på årrings-

datering af et stykke tømmer fra en af indfyrings-

gruberne måtte opgives, da træsorten var fyr, der 

ikke egner sig til årringsdatering. Alt taler dog for, at 

ovnene har fungeret en gang fra Laugøs udskiftning 

i 1788 og årtierne frem. Sammen med Vejby var 

Laugø med sine 17 gårde den sjettestørste landsby 

i Kronborg Amt.3 Der var derfor mange gårde, som 

i løbet af få årtier skulle nedrives og genopføres 

rundt i ejerlavet, hvor gårdenes jord kom til at ligge.

Allerede i 1813 var der kun otte gårde tilbage i 

den gamle landsbykerne og i 1842 kun fire. Bøn-

derne ønskede at opgradere deres gårde fra lerkli-

net bindingsværk til de mere vejrbestandige teglud-

fyldte tavl. Behovet for teglsten har således været 

stort i denne periode. Laugø-ovnene taler på sin 

egen måde et sprog om, at landsbyfællesskabet var 

levende og strakte sig ud over almindelig land-

brugsdrift.

Ovnen fra Horneby

I betragtning af hvor mange landsbyer, der ligger 

spredt i Nordsjælland, er det forbavsende så få øvri-

ge eksempler på disse bondeovne, vi kender til. 

Langs nordkysten kendes kun et fund fra Horneby, 

som har sat sig spor i stednavnet Teglhøj. Her var 

teglovnen nedgravet i rent sand – ret praktisk, når 

man skal grave 25 kubikmeter jord med håndkraft! 

Tegning fra J. A. Dyssels 

vejledning til bønderne 

fra 1772: Til højre 

tilberedes leret, i midten 

står strygeren og til 

venstre hjælperen, der 

bærer sten til tørring på 

jorden.
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Ovnen lå ved en smal passage mellem to store våd-

områder, så man lettest kunne transportere stenene 

til de udflyttede gårde i denne ende af ejerlavet.

Interessentskabet Helsinge Teglværk

Teglproduktionen i Laugø ophørte ikke, da udskift-

ningen var afsluttet. En overdrevslod tilhørende Tra-

negården blev 1899 solgt til interessentskabet 

”Helsinge Teglværk”, som blandt andet var dannet 

af bønderne i Laugø, der åbenbart havde fået blod 

på tanden i forhold til teglbrænding – nu i en anden 

og mere industriel skala, men stadig med udgangs-

punkt i et fællesskab af bønder.

På grund af afmatning i byggeriet var det imidler-

tid blevet svære tider for teglværker, og værket måt-

te igennem flere tvangsauktioner. Teglværkets mar-

kante skorsten knejser desuagtet stadig, kun 300 

meter fra bøndernes første forsøg med ”Muur-

steens Brændning”.

Et kommende vartegn for  

Troldebakkerne?

Efter aftale med Gribskov Kommune er den sten-

lagte ælteplads forseglet og vil blive friholdt for 

dyrkning. Måske vil den som blotlagt fortidsminde i 

restaureret form kunne stå som et vartegn for det 

kommende trinbræt Troldebakkerne som et vidne 

om Laugø-bøndernes entreprenante landsbyfæl-

lesskab.

Tak

Jeg retter en varm tak til Jørgen G. Berthelsen, Ni-

vaagaard Teglværks Ringovn, for under hele forlø-

bet at øse af sin uvurderlige viden om teglfremstil-

lingens mange kringelkroge.

Udsnit af O. Fensmarks kort over Laugø fra 1782-83. 

Med sine 17 gårde var Laugø sammen med Vejby den 

6. største landsby i Kronborg Amt.

Udsnit af Original 1-kort 

over Laugø fra 1813. Nu 

var der kun 8 gårde 

tilbage omkring 

gadekæret.
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Noter

1.  Hundebøll 1982.

2  Berthelsen 2014.

3  Sørensen 1988.
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