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Teglværk navn/årstal
Tåderup Teglværk, 1856-1966
Ladby Teglværk, 1871

Region Sjælland
Kommune
Sogn
Guldborgsund Tingsted
Næstved
Herlufsholm

Kontrakt type/Årstal
Beskrivelse, ikke kontrakt
Teglbrænderkontrakt

Ladby Teglværk. 1871-1970
Lynge Teglværk, 1865
Sct. Clara Kloster, 1302
Hjortholm Teglværk, 1850

Næstved
Næstved
Roskilde
Vordingborg

Bemanding
Teglbrænderkontrakt
Claus Teglbrænders kontrakt
Teglbrænderinstruks

Herlufsholm
Ljunge
Roskilde
Vordingborg
Landsogn
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Tåderup Teglværk, 1852-1966
Samlet og fortalt af Adolf Schwerter.
I foråret 1852 rejste Tøns Schwerter, der var "Ziegler"- teglbrænder, med sine tyske
svende til Orupgård på Falster, hvis ejer var Edward Tesdorf, og arbejdede der som
teglmester, medens hans familie forblev på hjemstedet i Heidenoldendorf i det daværende
fyrstedømme Lippe-Detmold i Tyskland. Han var dengang 35 år, men allerede fra sit 27. år
havde han som teglbrænder om sommeren været en del forskellige steder rundt i Tyskland. I
Lippe var det nemlig ved lov bestemt, at den ældste søn skulle arve hjemstedet, så at
eventuelle yngre sønner måtte søge andet arbejde, ofte udenfor Lippe, og mange af dem rejste
ud som teglbrændere.
Tøns Henrik Christoph Schwerter var søn af Johann Henrik og Wilhelmina Schwerter, og blev
født den 13. august 1817 i· Heidenoldendorf, og han blev gift med Karoline Kathrine Sofie, datter af
Simon Konrad Wehrmann og Kathrine W. og født den 17. oktober 1825 i Heidenoldendorf.
I sommeren 1853 rejste Tøns Schwerter med sin hustru og·to børn: Henrik og Karoline
til Orupgård for efter aftale med Edward Tesdorph at blive fastboende, og kun en gang var de
derefter på besøg i Lippe i 1857.
Godsejer Tesdorph, der var en meget dygtig landmand, interesserede sig i høj grad for den
dengang ret nye dræning af marker ønskede at der på Orupgårds teglværk, foruden de
håndstrøgne sten også skulle fremstilles drænsrør, og det de nok denne sidste fremstilling der
bevirkede at min bedstefar slog sig ned her i Danmark.
I 1857 købte bedstefar sammen med en godsforvalter Andersen Tåderup Teglværk, hvortil der
dengang hørte lo tdr. land, det allermeste med lerjord, gult ler foroven og blåler længere nede, oftest
til stor dybde. Dette teglværk blev anlagt engang i fyrrene af en gårdejer i Tåderup, der drev det i
nogle år, hvorefter det gik over til hans søn, som imidlertid efterhånden blev ked af at drive det hvorfor
han som nævnt solgte det i 1857. Nogen stor produktion har der nok ikke været, og det fortælles, at
magister Lindberg var præst i Tingsted sogn 1844-57 og byggede en ny præstegård i Tåderup, blev
dette byggeri fordyret, fordi det stedlige teglværk ikke kunne levere sten, eller måske sten nok, så at
de måtte hentes langvejs fra.
Ikke længe efter 1857 blev bedstefar eneejer af teglværket, som han indtil 1860 drev ved en
bestyrer- en tysk teglmester med tyske svende. I dette år byggede han stuehus og flyttede så med
sin familie ind i det. Min far August Johan Schwerter, der er født den 13. februar 1858, er født på
Orupgård. I 1860 købte bedstefar markerne ved Hannovskov med fint rødler til fremstilling af røde
mursten. I 1868 købte han en gård i Nyby, og anlagde et teglværk der, det var i virksomhed en
halv snes år, og gården overgik til min farbror Henrik, der i 1907 afstod den til min bror Henrik, der
endnu bor der sammen med sin kone og to sønner. Han blev 80 år i september 1967.
Stenene, der blev fremstillet på Tåderup Teglværk var som nævnt håndstrøgne, men senerehvornår ved jeg ikke- tog man en strygemaskine, trukket af en dampmaskine, i brug. Stenene og
rørene blev brændt i en højovn, der skulle slukkes og afkøles efter hver brænding, og fyringen
forneden! den blev i 1907 erstattet af den velkendte ringovn.
Bedstefar blev 72 år,og efter ham blev virksomheden ført videre af min far, der i 1885 blev
gift med Anne Marie Pedersen, datter af parcellist Peder Nielsen, Tåderup, og født den 30. august
1864.
Omkring 1900 købte far den store mark på den anden side åen, og nogle år senere en mindre mark
under Hullebæk i Systofte sogn, fordi der var ler på dem, og under den første verdenskrig købte han
tre moseparter på Virket Lyng- det var jo så vanskeligt med brændsel til ovnen
dengang.
Fra 1857 til 1954 har det været i familiens eje! det blev det nævnte år solgt til Grængegård
Teglværk på Lolland, der drev det til 1966, da driften standsede, og siden har det stået ubenyttet.
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Ladby Teglværk, 1871
Uddrag af dokument transskriberet ved P. Grøntved i: Susanne Boding Larsen: Ladby
Teglværk i tre generationer, 2017,
Arbeids-contract 1871 – Hans Larsen
Oprettet mellem teglbrænder Hans Larsen af Ljunge Teglværk og inspektør B. Friehling,
paa Hs. Excellence geheimeconferensraad Lehnsgreve Danneskjold Samsøes vegne,
som forpagter af Ladby Teglværk.
1. Jeg Hans Larsen paatager mig teglværksdriften paa Ladby Teglværk for aaret 1871 –
med saa mange mand, som bestyrelsen maatte bestemme, samt forfærdiger de sorter
teglværksvarer, som af denne maatte begjæres. Driften paabegyndes i foraaret, saa
betimeligt som fabrikationen kan finde sted og fortsætter derefter uafbrudt til Høsten – saa
længe vejrliget tillader det.
2. Hans Larsen erholder til 1ste maj d.aa. den beboelsesleilighed som Mester Düstersick
til den tid beboer, men denne har strax at afstaa et værelse af denne leilighed til
afbenyttelse for Hans Larsen. Denne har ligeledes efter at dette aars drift er tilende at
aftræde 1 à 2 værelser af denne leilighed, naar saadant af bestyrelsen forlanges, medens
han beholder den er ophørt – til øvrige beboelsesleilighed til 1ste mai 1872. Staldrum og
øvrige økonomie leiligheder kan Hans Larsen benytte saasnart han har brug for samme –
men for igjen at aflevere alt hvad der saaledes er overdraget ham til brug – efter dette aars
drift er ophørt – til hvilken tid saadant af bestyrelsen fordres. – Hans Larsen har selv at
vedligeholde alt, hvad der saaledes er overleveret ham til brug, hvori er indbefattet
teglværkets bygninger og ovnene – dog med undtagelse af hovedreparationeer hvilke det
paahviler bestyrelsen at lade udføre.
3. Hans Larsen tilstaaes fri afbenyttelse af det inventar, som nu forefindes paa teglværket
og overleveres ham efter optegnelse, hvorimod han selv har at vedligeholde det og
aflevere det i god og brugbar stand efter at driften er til ende.
4. Hans Larsen overlades brugen og nytten af en jordlod, som er underlagt teglværket –
saalænge nærværende contract er gjældende, har han at drive lodden paa en passende
og hensigtsmæssig maade. Der maa ikke besaaes mere end 4/6 af lodden. – De
leergrave, der bliver tømt for ler, skulle
jævnes paa samme maade som hidtil er sket. Naar hans Larsen fratræder brugen af
lodden, skal mindst være tilsaaet 4 skjæpper land med rug og 1½ tdl. udlagt med kløver.
Den halm, som findes paa værket, naar Hans Larsen overtager driften af samme,
overleveres ham, og han har igjen at aflevere hvad der maatte være i behold ved hans
fratrædelse. Der maa ikke bortføres halm fra værket, og skal den gjødning, som findes paa
værket, benyttes på lodden. Bestyrelsen har ret til at paase, at lodden bliver drevet efter
ovenstaaende bestemmelser. Hvad forpagteren har at udrede af skatter og afgifter til
Herlufsholm Stiftelse erstattes ham igjen af Hans Larsen efter skattebogen.
5. Hans Larsen anskaffer selv og holder for egen regning det fornødne hestehold til
værkets drift, ligesom han ogsaa selv bekoster og har at gjøre indkøb af alt fornøden
brændsel til brændingen med videre.
6. Hans Larsen forpligter sig til at tage leret saaledes som det af bestyrelsen anvises ham
og at aflevere teglværksvarerne i eet og alt ligesaa godt som de i aaret 1870 paa værket
brændte teglværksvarer.
7. Hans Larsen erholder for fabrikationen af brændte og til salg færdige teglværksvarer:
Pr. 1000 stk.
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Mursten nr. 1: 8½” lange, 4” brede, 2” tykke
7 Rdl.
3 Mark
Do. Nr. 2-3: Ligeledes
6–
Munkesten nr. 1: 10½” lange, 5” brede, 3½” tykke 14 –
Tagsten nr. 1:
18 –
Do. Nr. 3
9–
Drænrør
1” lysning 5 Rdl.
1¼” do.
6–
1½” do.
7 – 2 Mark
1¾” do.
9–
2” do.
11 –
2½” do.
15 –
3” do.
21 –
3½” do.
25 –
4” do.
29 –
5” do.
40 –
6” do.
53 –
[Det her anførte er de vigtigste punkter af denne kontrakt, som er underskrevet paa
Holmegaards Glasværk i februar 1871 af Hans Larsen og B Friehling. Der er yderligere 5
punkter i kontrakten, men de er af mindre betydning. Der er også en tilsvarende kontrakt
om Ladby Teglværk, underskrevet 17.3.1873 og en anden fra samme dato vedrørende
Olstrup Teglværk, men de behandler de samme problemer som her anført. Afskrevet af P.
Grøntved]

Jørgen G. Berthelsen, Strandvænget 4, 2960 Rungsted
tlf 2019 3699 e-mail: jgb@dadlnet.dk

Ladby Teglværk, 1871-1970
Mandskabsopgørelse. Citeret fra bogen: Susanne Boding Larsen: Ladby Teglværk i tre
generationer, 2017.
1871-1947
Ved håndstrygningen:
1 håndstryger
1 lapbærer
1 optriller
1 tagstensformer
1 bladslåer
1 lertilbereder
1 kedelpasser
Ved strygemaskinen:
1 afskærer
1 ved sumpen
1 ved valserne
4 fratrillere
Ved ovnen:
2 indsættere
2 udtagere
3 brændere
Ved pladsen:
1 pladsmand
1 stensorterer
4 lerkuske
1 stenbkusk
Ved lergraven:
???
1947-1970
Ved strygemaskinen:
1 maskinpasser
1 foræltepasser
1 truckfører
1 reoltilbereder
Ved ovnen:
2 indsættere
3 udtagere
3 brændere
Ved pladsen:
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1 pladsmand
1 stensorterer
Ved lergraven:
1 ved gravemaskinen
1 til lastbilen ved leerkørsel
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Lynge Teglværk, 1865
Afskrift af dokument transskriberet i: Susanne Boding Larsen: Ladby Teglværk i tre
generationer, 2017.
Imellem undertegnede J. Kähler til Biernedgaarden og Teglbrænder Hans Larsen fra
Lundbygaard er indgaaet følgende Contract:
1. Jeg Hans Larsen paatager mig at møde paa det af J. Kähler i Liunge Sogn tilhørende
Teglværk i dette foraar forsaavidt vejret tillader det ved de fornødne arbeider, for der i
løbet af aaret 1865 saa lang tid vejrliget tillader det, at forfærdige muursten og drainrør, af
hvilke sorter der fabrikeres efter eierens opgivelser.
2. De til fabrikationen nødvendige redskaber saasom maskiner til rørene, møller, trosser,
heste osv., leveres frit af eieren, af hvem de da ogsaa holdes i brugbar stand, ligesom det
fornødne hestefoder leveres. Redskaber til at grave leer med, spader og skovle, holdes af
teglbrænderen. Af det paa værket værende hus overlades Hans Larsen tilbygninger med
ret til beboelse. Ligeledes overlades ham en sengs klæder.
3. Det til brændingen fornødne kul og brændsel leveres af teglbrænder Hans Larsen, der
kan faa kullene leveret af eieren til en priis af 10 Mark pr. td leverede paa værket. Eieren
skal levere kullene til nævnte priis, ligesom Hans Larsen er pligtig at tage imod det, han
bruger, af eieren.
4. Hans Larsen forpligter sig til at tage leeret saaledes som af eieren bliver anvist og
navnlig forpligter han sig til at blande leeret, der bruges til muursten bedst muligt. Stenene
brændes bedst muligt, og gjøres det teglbrænderens pligt at brænde rørene godt igennem.
Rør af mindre god brænding kunde ikke modtages. – Saavel stenene som rørene maa
være smukt og skiønt forarbeidede. Rør af størrelse 8½ tomme lange, 4 brede, 2 tykke. –
Rørene rullede og godt afskårne uden skævhed, for udskudsrør, som dog kunne sælges,
betales ikkun halv priis. – For varer, der er fabrikeret og brændt som foran bestemt, holder
Hans Larsen udbetalt af eieren efter staaende priiser:
For 1000 stk. mursten
6 Rdl.
5/4 tom. Drainrør
4–
1½ 5–
2 8–
2¼ 9 – 3 Mark
2½ 11 –
3 15 –
4 21 –
5 24 – 4 –
Eieren forbeholder sig at udsælge beholdningen af mursten og brokker forinden der
sælges af Hans Larsens fabrikat.
For mursten-brokker betales til Hans Larsen den halve salgspris, men dersom ved aarets
slutning ingen ere solgte deraf, modtages de for 3 Rdl. pr. 1000 stk.
Hans Larsen betales passende forskud efterhaanden varerne bliver afleveret, og retur
naar denne contract i sin helhed er opfyldt.
Biernegaarden den 24. januar 1865 J. Kähler
[Kontrakten er forlænget for 1866, 1867 og 1868. For 1869 sker der den forandring, at
Hans Larsen nu holder sig med den fornødne hestekraft og får godtgørelse paa 200 Rdl.
og noget skærefoder i foråret.]
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Sct. Clara Kloster og Claus Teglbrænder, 1302
Danmarks Riges Breve 2 række 5. bind, Nr. 201
1302. 6. Maj. Roskilde
Peder Saksesen, Provst i Roskilde, Bent, Foged sammest-eds, Johannes Franz,
Møntmester, bevidner, at Teglbrænderen Klaus har afslutt-et Kontrakt med St. Claras
Kloster om Brænding af Mursten.
Original paa Universitetsbiblioteket.
Peder Saksesen, Provst i Roskilde, Bent, Foged sammesteds, og J ohannes kaldet Franz, Møntmester i Roskilde, til alle, som ser dette Brev,
'Hilsen med Gud.
I skal vide, at Klaus Teglbrænder") i vor Nærværelse har erklæret, at
han i det Herrens Aar 1302, lille St. Hans Dag-), har sluttet følgende
Overenskomst med Clarasøstrene i Roskildes}, nemlig at han for hvert
Tusind Teglsten brugelige til Murbygning skal have 12 Ore Penge - og
det skal være et stort Hundrede+), nemlig 6 Gange 20 Teglsten i hvert
Hundrede - og af hvert Tusinde Sten, han leverer, skal et Hundrede være
Halvteglsten brugelige til Mur; men for andre Teglsten, udsøgte og fine
Hulstens) til Tækning, skal han have to og en hal," Mark Penge, derimod
kun 10 Øre for mindre gode Sten, som dog kan bruges til tarvelig Tækning;
men alle Brokker af begge Slags Teglsten skal tilfalde Søstrene; og han
skal lave Hulsten, glaserede midt paa, hvis Søstrene er villige til at tage
Merudgiften hertil; og ikke maa han afhænde en eneste Sten uden Søstrenes Samtykke. løvrigt skal han lige straks have alle de til Arbejdet nødvendige Redskaber af Søstrene, nemlig en Karre, 6 Hjulbøre tilligemed 6
andre almindelige Børe. Ligeledes en Ryddehakke, 2 Spader, 2 Spande og
2 Baller. Ligeledes 4 Forme for begge Slags Teglsten; disse Redskaber skal
han passe paa og istandsætte, naar det er nød yen digt, og levere tilbage i
god Stand, naar Arbejdet er færdigt. Til Gengæld for det ovennævnte
har han Pligt og Skyldighed til at drage Omsorg for alt, hvad der vedrører
hans Arbejde: for det første skal han grave Leret, dernæst føre det til Teglværket, udrede alle Arbejdernes Løn, forme Teglstenene, skære dem og
stable dem, stikke dem i Ovnen og brænde dem og ikke tage noget af Kullet
til eget Brug eller iøvrigt underslaa (eller afhænde) det, for at han ikke skal
blive beskyldt for at have anvendt Træet paa ødsel og unyttig Maade.
Fremdeles paahviler det ham at bringe Teglstenene henved ro Alen fra Ovnen. Men Træ til at brænde (til Kul) skal leveres ham og skæres efter hans
Ønske og til Søstrenes Gavn. Ydermere skal man vide, at han allerede har
modtaget 20 Mark for det paabegyndte Arbejde, for hvilke han skal gøre
Søstrene Fyldest senest før St. Olufs Dag"}, idet han fra nu af modtager
3 Mark om Ugen"}, hvis han holder 6 Arbejdere, men hvis han holder
8 Arbejdere, skal han have 4 Mark. Han skal holde denne Overenskomst,
indtil han har gjort Fyldest for de nævnte 20 Mark; senere skal han modtage halv Betaling før Teglstenenes Brænding og halv bagefter, eftersom
Arbejdets Tarv kræver det. For at der altsaa ikke angaaende alle de
nævnte til denne; Overenskomst mellem Søstrene og nævnte Klaus hørende
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Bestemmelser i Fremtiden skal kunne opstaa nogen Strid eller Tvivl, har
vi ladet vore Segl") vedhænge denne Skrivelse til Vidnesbyrd om og større
Sikkerhed for denne Overenskomst. Handlet og givet i Roskilde ovennævnte Aar og Dag. Frerndelesv) skal han som Virningw) have en Ko, en
Hest og et Pund BygII) ..
I) det gl. danske »Teglslager«; Navneformen Klaus tyder paa, at det er en
indvandret Tysker. - 2) 6. Maj. - 3) formodentlig kort før 6. Maj 1302 brændte St.
Claras Kloster i Roskilde; om Leverancen af Mursten til Klosterets Genopførelse
handler foruden dette Brev ogsaa Breve af 1304 19. December og 1306 r. August.
Af en eller anden Grund - maaske fordi Møntforringelsen i disse Aar gjorde
Kontrakten urentabel - opfyldte Teglbrænderen ikke sine Forpligtelser, mens han
- som det fremgaar - i høj Grad udnyttede Betalingen for sit Arbejde. Kontraktens
Gyldighed maatte atter fastslaas (1304) og det kom endogsaa til
Haandgribeligheder, inden man (1306) naaede frem til et Forlig. - 4) fra
oldgermansk Tid skelnedes mellem et stort Hundrede (120 Stkr.) og et lille
Hundrede (100 Stkr.). - 5) Datidens halvrunde Teglsten til Tagtækning. - 6) 29.
Juli.- 7) Meningen hermed maa vistnok - trods det foregaaende »allerede har
modtaget: - være at angive, hvorledes de tyve Mark for den paabegyndte Del af
Arbejdet skulde udbetales, da der bagefter gives en anden Regel om
Udbetalingen af Vederlaget for den senere Del af Arbejdet. - 8) Til Trods for at
Johanne Franz's Medbesegling udtrykkelig nævnes, og at Brevet er forsynet
med tre Seglremme, synes det at fremgaa af de følgende Dokumenter (1304,
1306), at Johannes Franz ikke har beseglet Brevet. - 9) denne Tilføjelse er
antagelig foretaget inden Forliget r. August 1306. - 10) jf. DRB II I Nr. 333 Note 2. II) 1/12 Læst, I Læst = 240 Skæpper
Danmarks Riges Breve 2 række 5. bind, nr. 245
1304. 19. December. Roskilde
Oluf Bjørnsen, Dekan, og Bent, Foged i Roskilde, erklærer Kontrakten aj I302
6.Maj mellem Klaus Teglbrænder og St. Clara Kloster i Roskilde for gyldig
(Nr.2oI).
Original paa Universitetsbiblioteket
Oluf, Dekan i Roskilde og Generalofficial for Bispen sammesteds, og
Bent, Foged i Roskilde, til alle, som ser dette Brev, Hilsen med Gud.
I skal vide, at vi erklærer for gyldig den Overenskomst, som Broder
Jakob paa Sankt Clara Søstrenes Vegne sluttede med Klaus Teglbrænder
om Brænding af Hulsten I) og om Prisen herfor, saaledes som det fyldigere
staar i det store Brev fra det Herrens Aar I302 paa lille Sankt Hans Dag=),
der er bekræftet med de Herrer Provst Peders og fornævnte Foged Bents
Segl. Givet i Roskilde i det Herrens Aar I304 Lørdagen inden den fjerde
Søndag i Advent. Til Vidnesbyrd herom er vore Segl hængt under dette
Brev.
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Danmarks Riges Breve 2 række 6. bind
1306. 1. August. Roskilde
Bent Esbernsen, forhenværende Foged i Roskilde, bevidner, at han personlig har
deltaget i Forligsforhandlinger mellem Klaus Teglbrænder og Roskilde Clara Klosters Svende
Original paa Universitetsbiblioteket.
Bent, forhenværende Foged i Roskilde, til alle, der faar dette Brev at
se, Hilsen evindelig med Gud.
Jeg gør vitterligt for alle og erklærer ved dette Brev, at jeg personlig
har været til Stede ved Forliget mellem Klaus Teglbrænder paa den ene
Side og St. Clara Søstrenes Svende, som saarede ham, paa den anden
Side. Imellem dem opnaaedes der følgende Forlig, nemlig at for al den
Skade, der paa enhver Maade maatte være tilføjet dem, nemlig Klaus
og hans Hustru, skulde han have de ti Mark Penge af ovenfor nævnte
Svende, som han fik paa Ramsø Herredsting, hvorefter han lod de nævnte
Svende gaa fri for enhver Anklage. Men da fornævnte Klaus har krænket
Søstrene føleligt og imod deres Forbud tilsaaet deres Marker og ført
Kornet væk derfra') og afhændet Bygningen uden deres Tilladelser}; thi
for Guds Skyld eftergav Søstrene og deres Guardian hele dette Overgreb
paa den Betingelse=), at han for Teglsten og Arbejdsredskaber og andre
Ting, som han havde modtaget-) til sit Brug ved det Arbejde for Søstrene,
skulde aflægge skyldigt og fyldestgørende Regnskab i Overensstemmelse med det Brev, som samme Klaus har, beseglet med Provst Peder
Saksesens og mit SegI4). Givet i det Herrens Aar 1306 den 1. August.
I) dette er overstreget i Originalen. - 2) Meningen maa være, at 'skønt
Klaus Teglbrænder har krænket Søstrene, fandt disse sig i Overgrebet,
vel at mærke paa den Betingelse, at osv.' - 3) egtl. hævet. - 4) DRB II 5 Nr.
201
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Hjortholm Teglværk, 1850
Instrux
for
Teglmester Peder Larsen af Eskeberghauge, og
Augustinus Sørensen, som i indeværende Aar
1850 ere antagne ved Hiortholms Teglværk til at
stryge Steen, beskiære, indsætte i Teglovnen,
brænde, og efterat Stenene forsvarlige ere brændte
igien udtage af Teglovnen og hensætte dem
paa det Sted som dertil bliver dem anvist og
i den orden der bliver bestemt, med at viderføre Arbeide der maatte udfordres saa som Leerets
gravning, tilkjørsel i Trodserne, sammes Tilberedning, Sandets Tilkørsel og harpning etc, paa
følgende Betingelser.
1.
Ovenmelte Arbeide haver de strax at paabegiønde
og daglig at fortsætte forsaavidt Veirliget det
tillader, og saalænge jeg vil at samme skal vedblive,
og skulde de uden min Tilladelse eller beviislig
lovlig Aarsag udeblive fra Arbeidet, skal de som
udebliven for hver Dag der forsømmes deportere En Rigsbankdaler i den Accorderede Betaling.
2.
Banerne hvorpaa de strygede Steen henlægges
skal De bestandig holde jevne, at Steenene som
ved Henlægningen ved afstryges med Steenformen
icke ved U??mnhed bliver skæve eller paa anden
maade utienelig til Brænding.
3.
Det Redskab som til dette Arbeide leveres
Dem skal de være Ansvarlig for, og skulde derpaa ved deres forsømmelse nogen ?overfalds
Skade skee og nyt i dets Sted anskaffes, bliver
det paa Deres Regning. Derimod hvad der
ved Brugen slides paa Redskabet istandsættes
for min Regning.
4.
Dersom De tager Andre til nardsing? ved dette Arbeide bliver det for Deres egen Regning, Hesten
undtagen som jeg vil give Dem, dog forbeholder
jeg mig at bortvise al antagen Arbeider som
jeg icke ønsker eller vil have ved Arbeidet.
5.
Skulde jeg i Høstens Tiid behøve nogle Arbeidsdage af Dem, da er de dertil forpligtede
imod at nyde Dagleie som jeg giver
mine andre leiede Folk.
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6.
Til Brug ved ovenmelte Arbeide skal der
blive Dem leveret 2 Heste, 1 a 2 Vogne eller
Merkel Casser, tilligemed Steenforme til
Steenenes Strygning, Hiulbørre til Leerets
optrilling af Trodserne og de Tørre Steens
indstilling i Tørrehuset. Et Bord til at stryge
Stenene paa og en Harpe til Sandets Harpning.
[intet punkt 7]
8.
For hver Ovnfuld Muursten, der skal bestaa
af 40.000 store og 10.000 mindre Steen, som
forsvarlig i alle Henseende ere brændte og
alle dermed forbundne Arbeider udførte
samt Teglovnen fuldkommen er reengiort
betaler jeg Dem i det heele foruden frie
Kost 50 rdl siger Halvtredsindstyve Rigsbankdaler.
Af denne Instrux hvorpaa vedkommende
haver at Rette sig, og som forbliver
i min Værge, skal een bekræftet Gienpart
blive underskrevet.
Hiortholm 3 August 1850
Hastrup.
At vi haver modtaget en ligelydende Instrux
som vi i alle deele forpligter os til at opfylde
og efterkomme, bekræftes ved vores underskrifter i overværelse af undertegnede Vidner
Ut Supra
Peder Larsen, Augustinus Sørensen
Som Vidner: Anders Hansen, Peder Hansen

