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KUN TIL BRUG PÅ LÆSESALEN



Om

Indretningen °g Anlæget 

as 

, - smaae

[ Teglbrænderier 
ved Landsbyerne. 

^n~- - - - - - - -
En Afhandling 

belonnet 

af 

det kongelige danske 

Landhuusholdmgs - Selskab, 
og paa

Sammes Bekostning
trykt og uddeelt til almindelig Nytte.

Ved

Hr. Mag. Johan Arent Dyssel, 
Præst til Sanbbye i Lolland, m v-

Kjobenhavn, 1772.

Fridrrich Stein.

((♦ (^Teknisk BMetøk) * “j fY

*■------------------------------------ -------------------------------------------------- -......... - - -



For

Kongen
og

Fcedernelandet.



Selskabets

Forerindring.
Ablaut de Afhandlinger, som Selskabet 

“V ved seneste Premie. Tildommelse haver- 

belønnet, har denne, om smaae Tcglbrcrn- 

den'ers Anlirg ved Landsbyerne, opvakt 

dets besynderlige Opmcrksomhed.

Forfatteren af fut time, Hr. Mag. Jo- 

han Arent Dyssel, Vi-e -Pastor til 

Gandbye i Lolland og Medlem af det Kongel. 

Danfte Ager-Akademie, samt Selffabets 

værdige korresponderende Medlcin, har i faa 

Sod en Orden, og nied saa tilstrækkelig en 

Tydelighed vidst at fremsætte sine Tanker og 

Erfaringer om disse Teglbrænderier, at Sel

skabet strax besluttere, at lade dette lidet 

Skrift sårskilt ved Trykken bekjentgjore.og 

til Landmanden uddeele, til hvis Brug og 

9lptte det i fær er indrettet.

Til



Forerindnng.

Tü Afhandlingens dets storre Fnldsten- 

dighed, ere de Aamerknmger, som Selssa- 

bets værdige ordentlige Medlem Hr. ctan- 

cellieraad Hansen til Frydendal, haver 

meddeelt over samme, og som Hr. Mag. 

Dy sse l taten har besvaret, tilføjede.

Det vil blive Selskabet en besynderlig 

, Fornøjelse ved delte og fierce Midler, som 

tet vil være betænkt paa, engang i Tiden 

at befordre Landsbyernes begvemmere og 

sikrere Bygnings-Maade, og tillige om mm 

W at tilbageholde de betydelige Summer, 

fern for de almindelig fornodne Muur- og 

Tag-Sttene aarligen vdgaaer.at SUgevnt.

e_____ W , -5)

For-



Forfatterens Fortale.

ADI nledning til denne Afhandling har det 

Kongel. Danffe Landhuusholdings- 

Selffab giver mig; thi iblant de cheoretiffe 

Materier, som bette Selffab i sin Prenne-Liste sacr 

priselig og opmuntrende har fremsat, til Eftertanke 

og Besvarelse, falder mine Tanker for denne Gangs 

paa dm lobe Post. Ester den forlanges 

Efterretning om et Manufaktur, en Fabrike eller 

andel; Konst og Haandtering fra Fremmede f 

til Forbedring af en anden her i Landet alle

rede oprettet, m. v. Denm vigtige Post vik 

* uftjl-



Fortale.

- ufejlbar satte mange gode Penne i Gang, og 

hvo vilde vel ikke strcebe at fyldestgjore et saa 

adelmodigt Selflabs Forlangendes Jeg blan

der mig iblant Maugden, og vil fte at ku«de 

give Esterretnittg om noget af fligt, jeg mee- 

ner saabanne Fabriker, som Uden si)nderlig Be

kostning og til usigelig Nytre haves paa faa 

Steder; men kunde haves og burde haves 

ncesten i hver Bye paa Landet. Jeg for- 

staaer herved smaae Teglbrcenderier, hvorom 

jeg vil give en Efterretning grundet paa egeti 

Erfaring. Jeg vil saa neje, som mueligt, ind

rette mine Tanker ester det hoje SeljkabS 

Forffrift.

Her stal tales om en Fabrike fra Frem

mede, til Forbedring af en andel: her i Lan

det. Saadan er ufejlbar Teglbrænderiet. 

Dets DLlde L Historien viser, at denne Fabrj- 

har varet til f-r Dannemark blev beboet, 

saa



Fortale.

faa at Goguet i hans O rig. des Art. pag* 

282.1. 2. vel maae sige: ar Teglsteenes Brug 

er saare gammel. Jeg vil-ikke tale om de 

sineariffe Teglverkcr, strax ester Syndfloden. 

Men vi sinder langs heri i HistorieU, at denne 

saa nyttige Fabrike er stedse fortsat. Plinius 

taler derom, som om et Verk, der i hans Tid 

var almindelig, og hvorom han selv vidste god 

Besteed. I hans Natur-Hist. lib. 35. cap. 14., 

hvilket nogle dog meener, at han har raget af 

Vitruvio, beskriver han Materien, som Tegl- 

steen fluide stryges af. Tiden naar det var 

best, m. v. item de adskillige Arter i Hen

seende til Storrelsen. Hvoraf, som af meere 

der kunde anfores, det er tydeligt, at disse 

Fabriker ere komne fra Fremmede til os. Hvor 

gamle de ere hoö os, tor jeg ikke egentlig be

stemme. Der tales vel i de crldste Tider om 

Bygninger og Slotte, saaledes taler Saxo i 

der forste Aarhundrede om Kong Jngilds

2 Slot;



Fortale.

Slot; ja den nye Oversatter of Saxone 

(1752) nævner endogsaa Gemakker i dette 

Slot; men jeg troer ikke at det Slot hac 

Dåret af stor Pragt. I det mindste har det 

ikke varet af Grundmuur; thi da den gode 

«rlige Sterkodder i sin Harme satter sig til 

Veggen, siger Saxo, saa knagede det i Tsnv 

rneret, som Huuset stulde falde: hvorfor jeg fore

stiller mig de gamle Kongers Slotter, som et 

godt Norff Bondehuuö af Trcre, hvor Stok 

ligger paa Stok; og saaledeö beskriver ogHvidt- 

feld Brystverket paa ben beromte Vold Dan- 

rieverk/ som blev opfort 960/ at der laae 

Tommer paa Tommer med Jernbolte. Mee- 

iiige Mands Huuse tcrnker jeg at have varet 

saadanne, fom endnu bruges i Island ester 

Horrebows Beretnillg pag. ziz. Af Pon- 

topidans origines Hafmenf pag. 125 sees, 

flt endnu i Aaret 1520 var mange Huuse i 

Klobenhavn med klinede Leer-Vegge og Straae- 

Tag



Fortale.

Tag. Teglbrcenderie og Munr-Arbejde er neppe 

kommet her ret i Brug for Christmdommens 

Indforsel hcnved 800 Aar, da de fremmede 

Munke og Gejstlige har med en fast ube

gribelig Iver og Hltrtighcd, faaet opfort de 

mangfoldige Kirker, Kapeller og Klostere. At 

Teglsreenene ffulde den Tid vare fort herind 

udenlands fra, kand ingen med Grund tanke. 

Naar vi endnu beseer Rudera og Levninger 

af de gamle indfaldne og nedbrudte Klostere 

og Slotte, saasom WordmgborgElot og fieere, 

da nodes vi til at flutte, at Teglværkerne har 

her hos os varet i ypperlig Stand, da der 

kiUlde frembringes baade saa utallig en Mang- 

de, og sna gode Muursteen; thi at de stulde 

Dåre fra fremmede Steder, cr rimueligt. Nej 

vore Forfadre har selv drevet disse Fabriker 

paa dtt hojeste. Endog i Slavet 1540 finder 

jeg, at der i Lolland, hvor nu aldrig bran- 

deö, eller i Mands Minde er brwnvt en Steen,

* 3 Folk



Fortale.

Folk veed ikke der, hvordan en Tegl-Ovn 

seer ud, i Lolland siger jeg, har der vceret 

branidt Steen i den Mcengde, at de kunde ud- 

Mes; thi iblunt de Beskyldninger som be

meldte Aar, bleve gjorte imod Peder Ore, 

den Tid LehnSmand paa Raufnsborg i Lol

land, var den tredie Post: at han havde ode

lagt Kronens Boge-Skove til Tegl »Ovne, 

solt och mschibett Steenene epther hans 

Wille vid. vit. Pet. Ox pag. 143. Men 

at Teglværkerne fra den Alder ogsaa har begyndt 

ar forsommes og falde bort herinde, og at 

man et Halvhundrede Aar derefter har l hentet 

dem fra Tydstland, kand og sees af vore Histo

rier; khi i et Brev af 2 z Augusti 1602, fra 

dcn lcrrde og berømte Sophia Brahe til hendeZ 

Softer paa Fuösmge, mcrldeö, at hun havde 

havt et Brev fra hendes Venner, nred et af 

de Skibe, fom ginge fra Randers til Lybek, for 

at hente Steen, vid. Danske Magazin 25 

Hefte.

i » M .



Fortale.

Hefte. Saalebes kunde man gjerne udfore en 

heel Dissertation om Teglbrænderiets Mlde og 

Historie. Men del er ude« for min Hensigt, 

der har alleneste varet at vise, hvorledes den 

Fabrike vel er fra Fremmede kommet til os, 

men har ogsaa varet i beste Drist hos 

Det var i de gamle Dage vi hexudi gjorde 

store Ting. O hvor vilde jeg onffe, at vi 

heri vilde trade i vore Fadres Fodspor!

Min storsie Fornojelse ssulde vare, at 

see saadcm en crldgammel Fabrike igjen opret

tet til Landets allerstorste Fordeel. Jeg sigter 

dog ikke her til store Teglværkers bekostelige 

Anleggelse. Af dem har vi hist og her nogle, 

i sar i Jylland. Min Underretning strcrkker 

sig alleneste til saadanne smaae Tegl. Brcknde- 

rier, som ved hver Bye/ i scrr hvor der er 

Torve-Skjcrr, letteligen kunde anleggeö: saa

danne, som man finder overalt i de tydffe

Pro-



Fortale.

Provinser. Jeg har selv ladet saadan tn Ovn 

opsette, selv brcrndt dejlige Steene, selv fundet 

tn overmaade Fordeel ved dtt Arbejde, jeg her 

foreflaaer andre. Det er min egen Erfaring 

jeg her meddeeler. Fra deri allerforste Anleg. 

gelse vil jeg da begynde, saa tydelig, fom mig 

mueligt er.

Fo»



Forste Kapitel.
Om 

Stedet til Teglovnen og dens 

Anlæg.

en liden Hej 

Banke til at 

i, deelS fordi 

deS fastere og

an udvælger allerbest 

eller Siden af en 

indgrave Teglovnen 

Jorden er paa alle Sider der

tykkere ril at holde Ildens Varme ihbfluftet, deelS 

paa det Stedet kand have et frit Afleb af 

Regn og anden Fugtighed. I saadan en Hej, 

som her paa hosfdlgende Tegning er forestillet 

Fig. A. B„ graves en Huule i en cwlang Fnr- 

kant. Denne Huule opsættes igjrn ved de 

tre Sider yieb store Kampesteen, saadan som

A man



man bærer sig ad at »fette et jevnt Steen-Dige. 

(Kummet inden i maae være, efter en maadeliz 

Sterrelse, i Lcengden 4, i Vreden 3, og i Dyb

den 4f Alen. Fig. 2. De opsatte Kampesteeue 

maae paa det jevneste udspekkeS med vel æltet 

Leer, og gjores saa glatte som en Veg. Videre 

merkeS:

1) Det er alleeneste de tre Sider inden 

i Huulen, der saaledeS tillaves; thi den fjerde 

Side, og felgelig den der vender ud ad, bliver 

opsat, eller rettere opmuret af brændte Muursteeu. 

Fin. £, Dette kaldes Forværket, og opmures 

halvanden Steen tyk, hvortil kand gaae ohngefter 

500 Steen.

2) I dette Forvcrrk bliver to Aabningev 

etter murede Huller, saadanne som gjores til en 

Bielæggee - Kakkelovn, for herigennem at kunde 

stikke Rerene eller Træet, fom ffal brande Ette

nene. Fig, I. 3. b.

3) Neden under disse ere atter to min

dre firkantede Aabninger e.^. gandske nederfl lige rued 

Jorden under Forvwrket, for der igjemmn ot rage 

Apen
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2lffen og det forbrælidte Tsj (Slach) ud, item 

for Træk ffyld.

4) I lige Linie med disse nederste Aab- 

ninger bliver der langs iqjennem Ovnen gravet 

tvende Render i Jorden, font siden opsættes med 

graae Steen, at Affen deri kand samles.

5) Man seer gjerne til, at man kand 

faae Ovnen anlagt saaledes, at den vender med 

Forv^rke! imod Norden for Vindens sVyld; thi 

det er ikke godt at Vinden staaer stærk paa For- 

værket; og om Sommeren, naar man brænder 

Steen, herder den Vind ikke gjerne med nogen 

Styrke.

6) Til at raade Bod derpaa, indrettes 

Hnulheden i Bakken uden for Forvcerket nied 

Greene og grenne Torv derpaa lagde, font en 

Hytte med et Iordtag over, hvilket kaldes Rog- 

Huset, hvorunder den opholder sig, som skal ilde 

og varme Ovnen.

A r 7) Tret
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7) Tcet uden for dette Nsg-Hul staaer 

Torvene opstablede, for at have dem strap ved 

Haandeu. Saaledeü er Teglovnen færdig! Nu 

maae vr take videre om Leeret.

i

Andet Kapitel.
Om

Leeret, dets Behandling«, og Maaden 

at forme og berede Ettenene paa 

til Brænding.

o
i) leerer til Steenene graver man om 

Esteraaret, ferend man næste Sommer vil til at 

brænde Steen, og lader det ligge i opgravede 

smaae Hoje under aaben Himmel. Derved bli- 

Der det af Luftens Deele igjennemlreekket, fkjsret 

vg begvemmere tit at lade sig celte og behandle.

Man maae vel underssge Leeret i For

vejen, om det er tjenligt til Teglbrænderis, eller 

ikke; thi der er Forffjel, ja megen Forffjel der- 

paa. Alt Leer lader sig vel ælte og brænde, men 

noget duer aldeles ikke til Steene. De springer

< i Styk-



i Stykker, oplofts snart af Luft og Vaüd, ffjel- 

ner bort i Skaller, m. v. Det Slags Leer har 

formeger alkaliff, eller Salia alkalina i sig, det 

er at sige, formange Deele af det flaqs Salter, 

sol« flyver bort og hastig uddarnper enten ved Luf

ten eller Varmen. Dette slags Leer duer aldee-

les intet til Tegl» Man maae derfor forud prove

det, hvilket kalld skee saaledeö : Man tager en Haand- 

fuld deraf i en Skaal og helder derpaa enten Skee- 

vand (Aqva fortis) eller suur Spiritus, eller 

Sitron-Sast, fterk Mdike eller anden sterk Syr

lighed. Dersom det nu bruser og syder, eller 

gierer, saa er Leeret utjenligt, thi der er da en terra 

alkalina ved det, efterdi, naar et acid um kom

mer til et alkali, saa vil det eene oploft oz 

destruere det andet, og deraf kommer den Gje- 

ring og Brusen. Naar nu en Muur opsettes 

as Steen, der ere brændte af faadan Leer, saa 

yttrer acidurn äeris, Luftens Skarphed og Syr

lighed, samme Virkning paa Steenen, hvilken da 

maae oplofts og falde bort i Skaller. Heraf 1

bliver R-glen denne, ar det Leer som ikke ved 

ovenmeldte Syrligheder bruser og gjerer, det er 

godt og giver gode Steen. Men

3 r) Det
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2) Det maae vel æltes og renses paa 

det beste fra Straaepinde og smaae Steen; thi 

hvor fligt er i Leeret, der bliver de brændte Steen 

fulde af smaae Huller. Til at ælte Leeret bru

ger man et par Heste, som drives omkring deri, 

og triner det, indtil det bliver vel sejt, siden efter 

bliver det i mindre Stykker, naar det skal bæres 

til den der strnqer Steenene, igjen siaaet iajen* 

nem med en Trægreb, og lagt op paa Bordet 

til Strygeren.

3) Strygeren kaldes den, der egentlig 

danner Steenene i deres Form. Han staaer for 

ved et Bord, eller nogle sammenflagne Breeder, 

og har hos sig sine Former, et Strygetrcre, err 

liden Ballie, og det raae Leer, som efterhaan- 

den legges op til ham, ligesom han forbruger 

det. Fig. 4.

4) I bet mindste maae Haves ro Fornyr, 

thi imedens Strygeret; danner Steenen i een Form, 

bliver den blode Steen baaret bort i den anden 

og af den lagr ned paa Terrepladsen. Fig. 6.

5) Stry-
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5) StrygetrceeL er en liden rund Stok, 

hvormed han glatter eller stryger Leeret, fom han 

har trokket i Formen,

6) Ballien er et lidet Kar med Vand, 

Hvori han dypper saavel Leeret, som sine Former, 

hvilke altid nierne holdes vaade, at de kand qor 

flippe Steenen, naar den velteö af. Alt dette, 

at irokke Leeret i Formen, at stryge den af, og 

blsde den i Vandet, det gaaer for en evet Karl, 

fom ester Takten, rhi han gjor alting med et Tem

po, og aldrig et unyttigt Greb. Han kand der

for, naar han vil vcere flittig, stryge 12 a 1400 

Steen i een Dag,

7) Formenes Stsrrelse benqer af en- 

hvers Gotbefindende. Man kunde jo inventere 

ffillige Slags; men de almindelige For,ner fil 

Mrmrsteen holder jeg best at være 9 Tomme i 

Længden, 4J Tomme i Vreden, og 2 Tomme i 

Tykkelsen. Saadanne Steeli stikker, sig best i en 

Muur; rhi 2 Steenes Brede og 4 Steenes Tyk

kelse ndgjer, naar de muures, en C ubum 

med Lcengdett.

A 4 8) M
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8) Af ovenstaaende sees, at til dette Ar-- 

beide udfo^dreS i det ringefte tre Folk, nemlig: 

den der stryger Steenen, den der laver Leeret til 

og leqger det op paa Bordet, og den der bære«: 

Steenen bort. Fig» Z.

9) Denne sidste maae man vel passe paa 

wed, at han ikke rester Formen, men bærer den 

gandske jevnt og lodret, item at han ikke setter 

Formen Haardt imod Jorden, naar den raae Steen 

ss'al velteS af, thi ellers bliver den altid flad i 

den eene, og tyk i den anden Kant.
2

10) Den Plads, fom Steenene fettes af 

Formen paa, maae være saa jevn som mueligt, 

og ikke forlangt borte, thi ellers kand den, der 

bærer Steenene bort, ikke bolde det med Strygerrn.

11) Paa denne Plads maae Steenene staae 

en Dags Tid eller meere, indtil de kand taale at 

vendes, lofts og handles. Naar de kand det, da 

feres de alle bort af Pladsen og fettes mrder et 

Skjul, at de ret kand igjennemtrækkeS af Vin

den, og Len stsrste Fugtighed dampes bort.

12) Den



is) Den Maade de under Skjulet ff al 

opstables paa, har jeg sogt paa Tegningen Fig.7. at 

forestille: og bliver da hver Stabel en Femkant, saa- 

ledeS at hver to Hjerner af Steenene rorer hver

andre. Derover kommer Siderne af det andet Lag, 

og hvor Hjernerne af dette Lag rorer fanuncn, 

der kommer Siderne as det tredie, og saa ftem- 

deeleS, saa hojt som de fant) staae uden at falde 

ned. Herved skeer, at der bliver Aabningee 

imellem hver Steen, og Vinden kand desbedre 

trække igiennem. Det bliver med faa Ord, faa* 

danne fom Torrene opskrues (som det kaldes) 

ved Torvemoserne, naar de settes op til tøvre»

13) Man kand, ved at loste Steenene og 

ved at brække een over, ohngester vide, naar de 

ere nok torrede og igjennemtrokne. Dersom Vind 

og Luft har god Fart igjennem Stede?, da er 3 

a 4 Uger nok. Jeg nægter ikke, at jo længere 

de staae stråledes i Tørhed og Træk, jo bedre er 

det. Men nr der behoves saa lang Tid, nemlig 

2 Aar dertil, fom I. C. Lesser 1 Hans Litho- 

tbeologie melder pag. 1201/ naar han siger: 

Diese (Rohe Ziegel) sind nicht ehender, als in

A § 2 Iah-



2 Jahren zirm brennen tüchtig, det seer jeg 

ikke; og vilde tage alt for meget Tid, saavelsom 

Rum op.

Tredie Kapitel. '
O ni

B r c n d i il g c n.
m.

i) »-taar d, raac Steene mi tre tam 

nok, sættes de meget ordentlig ned i Ovnen, ban

de for at faae Rum og Heede nok. Der vilde 

blive vanskeligt med Pennen at beffrive Maaden: 

dog kocr at sige det, da Ml de fettes paa Kan

ten lige ester Forverkets Skikkelse, saaledes, at 

lige ser Mundingerne paa Forverkct, bliver langs 

igjennein Ovnen ingen Steen sat, men der bliver 

to Gevækster as Steene selv, hvilke fettes lod

ret og ined Mundingerne fra Jorden as, indtil 

man er kommet 2 Steen hejt over Mundingerne, 

da skraaeS de, ved ak fette Endekanterne lidet efter 

lidet ud over hverandre.

2) Naar disse Render tre lukkede, da 

fant) man fette dem i en gandffe jevn og lige 

Orden
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Orden, indtil Ovnen er fuld, og da dekker man 

dem allesammen ovelltil »ned Kampesteen, Stykker 

as Teglsteen, Leer og siigt, at Varmen og Hee- 

Ven kand holdes i Ovnen.

3) Naar der tændes Ild i Ovnen, da 

maae man ilde meget langsom den beele fsrsre 

Dag, hvilket kaldes ar rsge Steenene. Det begri

bes lettelig, at en ftcerk og hastig Ild kunde 

ffade dem; thi det skeer undertiden at Steenene 

lobe sammen og vil smelte, hvilket kand sees ind 

af Renderne, ifald der ligesom smaae Iistapper 

hænger ned fra Steenen, og da maae man mint*» 

ske Ilden. Men naar de forste Dag bliver rogek 

vel eller varmet langsom, har det ingen Fare, og 

da kand man i de folgende Dage ilde Ovnen saa 

stark, som deri vil tage derimod, det er at sige, 

brænde alting til Gloer og Affe.

4) Man mærker, at Steenene ere brændte 

nok, naar Luen brænder vel oven ud af Ovnen 

igjennem det Dcrkke af Steen og Leer, fom nye- 

lig er meldt (2) at man lukker Ovnen med; i 

scer naar h'uerr brcrnder vel ud oventil ved Forver- 

tet,



ket-, thi den begynder vel fsrft ved den anden 

modsatte Side at lade sig see: og det har Ri,ne- 

lighed, at Trækken igjennem Ovnen maae fere 

Luen derhen forst; men he forreste Steene har 

ikke nok, førcub Luen, som sagt er, kommer stel« 

ved Forverket.

5) Efterhaanden som Luen kommer jgjen- 

MM, kand man med Leer tætte de Sprækker oven- 

til, hvor Luen kommer igjennem, at Heeden kand 

blive i Ovnen.

6) I saadan en Ovn kand brændes hew» 

ved 6000 Steen.

7) Til at brande Steenene tilggvns, be

hoves ester Torvenes Forffiellighed 16 a ig L«s. 

Er det af de faste forte Torv, som i Holstein kal

des Klyne, da er 16 Læs rigelig nok, ja 14 Lers 

er nok, naar man den sidste Dag kand faae er Læs 

Træeveed, at ilde med til Slutningen, og det hol

des for at v«re meget got.

8) Hvor
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8) Hvor man har Forraad paa Træe, 

(jeg siger Forraad, thi ellers er det Skade for 

Skoven og Pungen,) der fatit) 12 gode Læs Mre 

nok til saadan en Breendning.

* »■” ■ , ■ !'t

9) Tiden, fem behoves til at brænde, er 

genreenlig fire, hsjt halvsemte Dag, Netter

ne med ot regne; thi Ilden maae ikke standse, 

men et Menneske maae bestandig passe paa at 

stoppe i Ovnen efterhaanden.

Fjerde Kapitel.
Om

Bekostningerne paa, eg Fordeelen 

af det her foreflagne Tegl- 

brændene.

l?
V»-fterat jeg staledes paa det nejeste har 

givet NnderviiSning om det vigtigste, som er at 

rage i Agt ved disse smaa Fabriker, troer jeg at 

den, som har Lyst til at sætte det i Verk, kand 

selv, vejlede sig, og komme ret i Drist dermed

Ns
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Vi vil nu gjore et Overflag paa Udgift 

og Jndrægt herved, at matt og kand fte hvor 

lidet det koster, og hvor fordeelagtigt det er, at 

jeg, om mueligt er, kunde opmuntre enhver Land

mand, og i sær hver Bonde til at begynde med 

en Fabrike, som er den nyttigste og eenfoldigste 

af alle. Har Bonden Lyst, Tid og Lejlighed 

dertil, da seer han vel, ar Bekostningerne ere fast flet 

ingen, at det koster kun lit Arbeide, som rigelig 

belønner sig, allerhelst om han har Torveskjer, det 

han og selv forretter. Men er det en ailden 

Mand, som maae leie Folk dertil, faa ville vi 

regne alle Ting baade Daglon og Kost, saa Ml 

han see, at her endda er stor Profit. Teglovnen 

at sætte, hvilket ved to flittige Arbejdere er gjort 

paa 4 Dage, vilde vi ikke regne for noget, da 

Ovnen kand staae og aarlig bruges i en Mands 

Alder; den er da at anfte fom eil Eiendom, han 

kand sælge til en anden; men der er alleneste 

Omkostningerne ved en Branding vi ville over

regne, og da sre de;

16 Loe*
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16 Læs Torv a 2 Mrk. Læsset - 5 Rdlr. 2 Mk.

2 Dage ut grave Leer for to Karle

med Kost 8 Sk. og Daglon

8 Ek. s * -r - s 4 ’

4 Dane ril at stryge Steenene, to

Personer daglig, da dog de to 

kanb være Drenge eller søvind- > 

sø l k - - • - 2 - -

4 Dage til en Person, som bræn

der - - - - - - 4 -

For at flette Steettene fra Pladsen 

til Terrehuset og derfra til 

Ovnen, hvilket dog kanv gjores ' 

ved egne Folk og Vogne - - - 4 -

Summa 9 Rdlr. 2Mrk.

Derimod brændes 6000 Steen. Vi sætter 

<t endeel gaaev i Stykker, nogle bliver flet brænd

te. Vi ville ikkun regne at der kommer 5000 gode 

Steen herud, han beholder dem selv ril sit Brug, 

faa ha? han hver Hundrede Muursteen sor rin

gere end Sk. Danffe, Vi sætter, at han sælger 

dem
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dem paa Pladsen for 2 Mrk. Hundrede, saa giver 

de 5000 Steen ham - - 17 Ndlr. 4 Mrk.

De Steenstykker, som han ikke kand 

sælge, men dog selv bruge, maae 

være i det mindste - - - - s .

Summa 18 Rdlr. - -

Derfra drages Udgift - 9 - 2 Mrk.

Bliver saa 8Rdlr. 4 Mrk. 
\

Er det ikke noesten Skilling paa Skilling?

Alt dette er enbnu ikkuns sin aae Ting imod 

den rette Fordeel, som kunde flyde af disse Verker. 

Om de blev indfsrre blandt Venderne i vore 

danffe Landsbyer, saa fik vi gandffe anderledes 

Bygninger at see, murede Hust, i det mindste 

Bmdingsverk, murede Huse i steden for disse u6le 

Leerhytter, hvor Veggene aarlig opklineS om Som

meren, foc at salde ned om Vinteren. Lykkelig end

da om de kand staae Vinteren over! Hvor fugtige, 

kolde, aabne og usunde ere de ikke? Hvor ilde lader 

de, i sær paa de offentlige Landeveje, for een der 

kommet rejsende fra de tydffe Provinser, hvor fast 

alle
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alle Bsndergaarde ere virkelig grundmurede, just 

fordi de selv i hver LandSbye brænder Steen, og 

derfor koster end ikke saadan en god muret Bon- 

1>egaard nær faa meget at opbygge, som en danff 

Leerhytte; thi ikke alleneste brænder Bonden selv 

Steenene, men kand ogsaa selv muure, og hvad 

Konst er der i at fette en simpel lige Veg op. 

Enhver Bondekarl font gidder taget Muurffeen i 

Haanven kunde lcrre det paa 14 Dage.

Femte Kapitel.
Om

Muelige Indvendinger imod det her Mrdtr 

Forflag, med deres Besvarmg.

*^eab max med Grund kand indvende 

herimod, er: 1) at Skoven ved saa mange Tegl- 

verker, som jeg foreflaaer, vilde i en Hast legges 

vde. Hertil svares: Nej; thi )eg har meest sogt 

ar opmuntre til Teglbrænderis ved Torv, og paa 

de Steder, hvor der ere Torvenroser. Lad andre 

Egne, fom ingen Torvemoser haver, hente deres

B Steen
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Steen i de Naboe - Egne, hvor de kunde sælges 

for got Kjsb. Dernæst, om end Skov-Bonden 

vilde anvende, Hvad han plukker af Skoven, til 

at brænde Steen ved, da var det titusinde Gan

ge bedre anvendt end nu, da han forer det til 

Kjobsteden for en Bagatelle, drikker det op, rejser 

hjem for at stjæle, og kommer til Byen igjen for 

at drikke. Kom han i Drift med at brænde 

Steen, da fandt han sig bedre ved at sælge dem 

paa Pladsen, og kunde da drikke siu Potte All inden sin 

murede og varme Veg. Endelig paastaaer jeg, at 

mine foreflagne Fabriker ville, tvertimod at ode- 

legge, spare uendelig paa Skovene, og gjere meget 

til deres Forbedring og Opkomst. Vore Forfadre, 

medens Skovene vare overflsdiqe, har bygget Huse 

as bare Træ, Veggen selv bar jeg endog seek i 

gamle Udhuse af bare Eege-Planker. Da Sko

vene toge af, maatte de og lade af dermed. Lad 

os nu beqynde i Tide, for vore Provinser bliver 

som et Island. Mange Steder ere det allerede. 

Lad os, imedens vi endnu haver nogle faae Træer 

tilovers, beaynde at spare denne kostbare Produkt, 

ved at afskaffe endnu meere Trcee i vore Byg

ninger ; thi dertil spares hverken gammelt eller 

ungt
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Ungt i Skoven. Hiin kromde Eeg, hvis dybe 

Rynker og Skuver vidne om nogle AarSundredt, og 

har maaffee været en Tempet for Dryades, bliver 

paa sin gamle Alder vanæret, og maae tjene til 

Fodstykker i en Koeftald. Millioner unge Boge, 

der kunde overk^ae deres Forfædve,- bliver i deu 

spæde Alder myrdede, for at tjene til Veggestavre 

i Leerhytter. Pnkelige Skjebne! Vi udrydder yel 

derved en Hoben Skovtrolde og Ellesolk af Over

troens Rige, men vi udrydder ogsita -derved ’£e kost- 

bare Vexter i Plante-Riget, odelegger efter- 

haanden de nyttige vilde Dyr. . See engang til 

2Erroe! Det heele Land har ikke en Pind Skov, 

og heller ikke et Stykke Vildt. Mit Forflag 

sigter just til Skovenes Frelst; thi jeg raader 

helst at brænde Steen ved Torv, eller ogsaa i 

Jylland Lyng. Det vilde gaae meget godt 

an, og bedre end de egyptiffe Teglverker, der 

bleve drevne ved Halm og Straae, hos os vtfbe 

den Materie blive for kostbar for Foeringü og 

Gjodnings sVyld.

Vilde man 2) indvende, at de gam

le Leerhuse haver været gode nok for For. 

fædrene, og kunde ligesaa være for den nærværen-

B 2 l' de
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de Sloegt, saa har jeg ikke et Ord at svare. Hvo 

kan kuldkaste Fordommens Skytter. Best alle 

Ting bliver ved der gamle!

Men vilde man indvende Z)arBonven haver ikke Tid 

til ar give fig af medTeglbromderie, da vilde jeg svare: at 

det vel er sandt, han har sit fulde Arbeide, helst 

hvor et ubilligt Hoveris trykker ham; men han 

'skak jo ogsaa have Tid til aarlig at kline sine 

Leer - Begge. Lad ham faae dem eengang opMU- 

rede, saa har han i ti Aar ikke rwdig at core 

dem, allerhelst otti han vil bcere sig ad, fom den 

holskeenffe Bonde, naar han forandrer et flinet Hnns 

ril et muret. Man siaaer nenilig alleVeggene'ud, ffjcerer 

Lssholterne af, og lader Stolperne, eller som de 

kalde det, Stengerne staae med heele Overdeelen, 

Sparrer, Legrer oq Tag, og murer faa heele Veg

gen op, halvanden Steen tyk, saaledeS at Stolpens 

staae skjulte t Muren med een Steen paa Breeden 

Uden for; Derved synes Veggene at være en heel 

Grunvmuur, er'tæt og sterk. Dette gjeres allene 

ved en gammel Bygning, for at komme nemt og 

hastig dertil, og for at spare det everste af Byg

ningen; THi.sor ellers fra ny af at fette et Huus er 

det
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det langt'hedre, at der flet ingen Stolper ere, foc 

paa en reen Grundmuw ar fette Lejder, Bjelker' og 

Sparrer. Ald den omtalte Muur opsettes i bare 

Leer, som er vel æltet og slaget, samt med fiint 

GruuZ beblandet. Saaledes staaer Muren hen til et 

andet Aar. Kan da Bonden overkomme at kjobe en 

Tonde Kalk eller meere, da setter han Muren af, 

som han kalder det, det er at sige, han spækker 

den ud, saaledes: Med en Pind Urabes alt det lose 

Leer af Furerne en halv Tomme dybt ind i Furen, 

og disse fyldes igjen eller udspækkeS med Kalk, font 

ligeledes er vel slaget og blandet med grovt Sand, 

(om Kalkens Behandling kand sees oecon. Magazin 

i Tom. No. 18 ) derpaa gnies heele Veggen 'as 

med en Muurfteen, som ikke er alt for haard, at 

den giver noget af.sin rode Kolor fra sig. Naac 

dette er gjort, laves Kalken til, som naar man 

ellers kalker en Stue, og met) en smal Pensel, efter 

en Stok stryger i alle Furernes dette givers nu I den 

Dejligste og ziirligste Munr. Men kand Bonden ikke 

overkomme det, da er den sorste blotte Leermuur dog 

meget god og staaer tæt og stærk i mangfoldige Aar.

Zeg haver saaledes herved nieddeelt de meeft 

vcefentlige Haandgreeb, jeg holder sornodne til mit 

Teglbr«nderie.

B 3 An-



s* __

Anhang
nt

denne Afhandling.

x) s^)et E 1 m^ne Tanker nøk, naar der i 

hver Borrdebye, eller on i hvert Sogn 

:hvor Sognene ere smaae, var i a 2 af de foreflag- 

tiø shraae Teglovne paa de Steder, hvor beqvemt 

Leer, og sornsdent Brændsel'm. v. findes.

1 ,, 2) Det var t saa Fald best, naar den

Bonde, hvis Gaard laae nærmest ved Leeret paa 

:de( Sted, som til Teglovnens Indretning var b«- 

qvemr, anlagde Ovnen. y ■ - -

3) Thi naar Bonden da selv havde bm§t 

Ovnen, kunde han, leje den til de andre Bonder i 

Vl>en at brænd? i, og saaledeS kunde sloere gjecne 

benytte sig af een Ovn. '

t v ,*v 4) SaavLdt muelrgt, maatle kil Teglværkers 

' Anlsrg vælges et ^Sted, hvor der er Vand i Nær- 

heden,



heden, som udfordres ril LeeretS Wltning eller Be- 

redning.

5) Om fleere Bonder i en Bye kunde blive 

eenige om, at sisde sammen til VmketS Anlæg, 

eller og Proprietairen, hvor nøgen er, holdt jeg det 

for saa meget bedre til Befordring af Værkets ftørre 

Fuldkommenhed, da jeg foredrager en storre Ovn for 

en mindre, saasom der f. Ex. gaaer ineere Brænd

sel til at brænde 12000 Steen i 2 Gange i en liden 

Ovn, end til at brænde sammej Antal paa ecngang 

i en storre.

6) Der udfordres desuden nogle fleere Ting 

til et Teglværk, hvis Bekostning Hr. Forfatteren har 

sorbigaaet, saasom Tegl-Laden, som er det HuuS, 

hvori Steenene ffal torreS. Samme bestaaer af 

korte Stolper eller Stotter, som naaer omtrent 

i~ Alen over Jorden, med Tag over. Veggene 

maae være aabne, paa det Vinden kand trakle frit 

igjennem Steenene og Skotterne ej for Hoje, paa vet 

Regnen ej stal flaae ind paa Steenene.

B 4 7) Med
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7) Med rette bor og ved et Teglvcrrk vcere 

i a 2 Trosser, hvori Leeret æltes. Samme bor beklar- 

des i Bunden og paa Siderne rued Breeder, paa 

det at Heftene eller Studene ej ffal rræde Leeret ned 

i Jorden og det inaae saaledes blandes med det an

det. En saadan Trosse gjsres rund med en Prel 

i Midten, hvorved den Mand eller Dreng staaer, 

som skal drive paa Krearurene, og eftechaanden 

ose Vand paa Leeret. Temmen er gjort fast om 

Pælen, og gjores snart kortere, snart længere, pcm 

det Leeret overalt i Trossen kand blive lige meget 

rraad: desuden skuffer man det sammen Under 

Kreaturene, naar det vil gaae ud over Trossen, 

og er det en Hoved-Sag, at Leeret bliver noksom 

«lted, uden hvilket Steenene aldrig kand blive 

gode. Hertil bruges paa mange'Steder Stude, 

son; ganer stadig, og kand siden staldes eller feedes, 

Hvorved dog nogle foregive, at Kjoder ej ffal blive 

fuldt (aa lækkert, og det samme Ml og gjelde onr 

Plov-Stude. Hefte kand her ved deres stsrre 

Zodder paa lige Tid udrette meere end Stude. 

Man plejerÅerne at binde for Kreatrirenes 

-Ajne. a)

8) Hvor
*) Ligeledes afværger titan, ilt Kreatnret ikke kaster fin 

Gjsd'.linA Leeret.



8) Hvor guult og blaat Leer sindes lave- 

viiö Under hverandre, maae det ved Opgravningen 

ej sammenblandes, da det forste giver rode, og der 

sidste hvidguule Steen, hvorved Steenen bekom en 

besynderlig Farve, naar Leeret blev blandet.

9) Hvor Leeret er seedt, blander man det 

i Trossen under Wltningen med noget Sand, 

ester Leerers ftsrre eller mindre Fedme; thi naar 

Leeret af Naturen er blandet med en behorig 

Mcengde af Sand, forsraaer det sig selv, ar ingen 

Tilsetning behoves.

10) Naar Leeret er noksom sammcnæltet og 

tilgjort, bor det i Trossen med rette bedækkes med 

Maatter, da ellers Overfladen forrsrreö, som er 

ril S^kade for Steenene.

11) Fra Troffen triller en Karl Leeret efter# 

haanden paa en Hjulbor op af el Brcet, og legger 

det paa Di^en eller Stryge - Bordet, dog ej i 

ft-srre Mcengde, end som Strygeren 1 Hast kand 

forbruge; thi dersour det ligger lange paa Bordet 

og torres, da gaaer Steenene lettelig 1 Stykker



paa Banen; det er og derfor godt, ar Strygeren 

er gesvindt t sit Arbejde.

12) Naar den, som stryger, tillige leaqer 

Steenen fra sig paa Banen, saa beheveS kunS 

een Form, oq delte synes mig bedre, end som at 

have 2 Folk hertil, da den eene lettelig kcmd op- 

holdes af den anden; desuagtet kalld en flittig og 

tilvandt Karl i en tor Sommer-Dag i det mindste 

stryge og henlegqe 12 a 1400 Mrmrsteene.

,13 ) Paa Banen bestreer man gjerne Stee- 

nene med lidet Sand, ventelig for at befordre 

Tørringen f og tillige bevare Steenene fra Soel- 

Straalernes alt for voldsomme Virkning, og saa- 

ledes forhindre Sprækning.

14) Naar Steenene nogen Tid har lagt 

paa den fiade Side, rejser man dem gjerne over 

Ende paa Batten paa den længste smalle. Dette 

Arbejde kand er Barn forrette.

15) Naar Steenene i Laden ere torrede, 

bsr de beffjæres paa alle Sider for at blive glat

te. Dette skeer med en Kniv eller Skrabe, forsy

net med et Sküft paa hver Ende til at holde i.

16) Ved SteeneneS Jndsetning i Ovnen 

maae observeres, at der bliver et lidet Rum imel

lem
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lem hver Steen, paeL"det Heeden kand have fit 

Træk. At dcekke dem til lrred Lampe-Steene har 

jeg aldrig seer, da samme synes at vilde tynge for 

meget, besynderlig i store Ovne; derimod bruges 

til Tildækning GruuS, bestaaende af fonderbrudte 

Muur- og Tegtfteene. Samme bruger man dog 

ikke at paalegge, forend Smygningen er forbi, og 

den rette Ild begyndes.

i,7) Naar Brændingen er forbi, tilnmres 

Fyr-Hullene, og maae man ej begynde at udtage 

Steenene, forend Ovnen Har faaet Tid nt blive 

nogenledes kold, da Steenene ellers, efter de fy- 

siffe Prinsipier maae knække og gaae j Stykker.

18) Det er Spsrsmaal, om alt Terv i 

Sjelland kand give tilstrækkelig Heede <rt brænde 

med. Samme kand dog aktiv erstattes ved noget 

Brænde. Optagne Trcre-Rodder giver stærk Heede, 

og ere i sær gode at smyge med, dog maae de 

et Aar i Forvejen opflaacs, for at igjenn^nwrreS 

og befries fra Ven vedhængende Sand og Jord.

W. H. Hansen.

-ch

Anhan-
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Anhangets Besvarrng. |l

müz fra det hoje Selfkab tilsendte Anhang 

til min Afhandling om Tegl-Brænderier', 

maae feg saft i alle Poster biefalde, og til den gode 

Patriot, Hr. Kansellreraad HattsM, ffiout ube- 

kiendt, vil jeg herved offentlig aflegge min Tak- 

slgelse og Højagtelse for den umage han har gjort 

sig at forbedre min Afhandling, hvilken jeg herved 

ester Selffabers Forlangende ledsager med disse 

korte Anmærkninger.

No. i. 2. Z. bar sin fulde Rigtighed, og 

blev i det Holsteenske, hvor jeg forhen boede, fast 

i alle Byer paa foreflagne Maade iagttaget.

4) Vand fattes sjelden, hvor Teglværker 

foretages; endog de dybe Huller, hvoraf Leerer 

opgraves bliver Vand - Steder.

5) Mit Forflag gaaer meest ud paa] fa«- 

danne smaae V-erker, som Bonderne selv kunde, 

Uden synderlig Bekostning ved blot Arbejde fore

tage



tilge sig; og da kommer de allid dest afsted med 

de smaae Ovne paa 6oooSteene; endffjsnt lidet 

meere Brændsel tilgaaer. Der er i det Slesvig- 

ffe mange Hundrede saadanne Ovne, ja! i en 

Bye napnlig S6)rystrup var i min Tid vel en 

halv Snees; men ingen stsrre. Vil en Pro

prietær selv anlegge et Teglværk, da er ufejlbar 

de fter(le de fordelagtigste. Gud give alleeneste, 

at disse vilde forunde Bonden Tid dertil! En 

hej Berommelse fortjente den Proprietær, der ved 

et lidet Præmium vilde opmuntre sin Bonde der

til, naar Egnens Beskaffenhed var derefter.

6) Det er rigtig, at ved ftørre Teglværker 

behoves ufejlbar Tegl-Lader, hvilke Hr. HüNsett 

ganske akkurat har beskrevet, men til de smaae 

paa 6000 Steen er saadan en Bekostning ikke 

uforbigjengelig fornoden; thi dette Arbejde tages altid 

for i den Tid, da Bondens Lader og Huse ere 

tomme, og der kan Steene indsettes, som jeg i 

Afhandlingen har bemærket. Der ffal i saa mange 

Hundrede holsteenske Byer, hvor disse Værkee 

saa stærk drives, aldrig findes en Tegl-Lade; hver 

Mand fem sine Steen ester faae Dages Forled 

fjern.
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hiem. Man kand indvende, at Steenene ganer t 

Stykker ved den Flytning; mm saa stryges der 

ogsaa en Hob over Tallet, som man har at lobe- 

paa, og Flytningen ffeer det varsommeste niueligt 

er, og Tegl-Ovnene ere qjerne tæt a) ved Byer

ne, eller paa Byens Gader selv b).

7) Denne Bekostning er, ved mine foreflag- 

Ne Barker, ikke heller plat ud fornoden. Den

Plads,

s) Saa er og Teglovnene i Holland, hvor man paa 

, mange Steder for Jordens Beskaffenheds Skyld, 

vg fordi Landet mangler Kanlpesteen, maar 

brænde Steen, for dermed at belægge bande halve 

og heele Miles Landeveje. Mod Regnen bedtek« 

kes Steenene strax efter Strygningen med al- 

lttindeliqe Nsr-Maatter opstillede som Hnlv-Tag 

over dem, hvilke aftages igjen saasnart Regnen 

er forbi, og paaleggeö om Natten, ifald Regn 

befrygtes, enqefær paa den Maade Glasvindver« 

ne paa Mistbænke i Haverne anvendes over 

Planterne, Aabninger ved Siderne undtagen» 

Og gjor dette samme Tag samme Nytte,som de af 

Hr. KanseKieraab sansen anfgrte Ladev.

b) Teglftrygning paa leaden vilde et'retssaffent Laud Poli- 

tie'Væsen vel .ikke tillade uden besynderlige 

Aarsager-



Plads, Leeret aarligaars tilæltes paa, bliver saa 

haard og jevn, som om den var laat med Bvæder. 

Jeg rilftaaer atter, at ved storre Virkers Anteg

ning er det got og nodvendigt, men man maae 

tage i Agt, hvilket jeg i min Afhandling stedse 

har haft for Ajne, at alle Forsiag for Bonden 

maae indrettes paa den mindst bekostelige Maade. 

Naar han horer at her ffal kjobeS saa mange Tyl- 

ter Breeder, saa mange Stykker Træer til Under

flag, hvori Bræderne ffal hæftes, og saa mange 

Hundrede gode Laase - Som , saa kaarftr han sig og 

begynder aldrig derpaa. Jeg vilde heller i dette 

Stykke raade, at en liden Plads med smaae Kampe- 

Steene blev broelagt, hvilket vilde være til samme 

Nytte, som saadan en Tros af Bræder. Hefte 

ere dueligere til Leer - Wltningen end Stude, og 

naar en Dreng rider paa een og forer en anden ved 

Haanden, behoves ingen a) Pæl. Det forstaaer 

fig, at man eftechaanden maae ffuffe Leeret ind 

paa Pladsen, og ese Vand derpaa; item at Leeret 

maae vel igjennemcelres; men denne Leer-Wltning 

forstaaer dog gemeenlig Bonden i hver Bye, hvor 

han

«) Pælen befordrer Hestenes des stsrre Stadighed, og 

fslgeltg ElrningrnS Ievnhed.
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han boer i klinede Huse, hvortil han hver Som- 

mer maae ælte Leer. Om Kjodet af de Stude, 

som bruges baade til Leer-Wltning og Ploven har 

jeg Herr nogle paastaae rvertimod, at det ffal blive 

meere mørt og teudre, ligesom de Dyrs Kjed al

tid er, der bliver jagede, forend de dræbes. Hv» 

der har Net hen, kand jeg dog ikke vist sige.

8 og 9 Poster haver deres Rigtighed.

io  ) At Leeret tørres, naar det ligger lange 

for aaben Himmel, er en sior Sandhed; men der

for maae en Karl core og ælte det ved Heste for

hen tiltraadte Leer paa nye igjen med en Greb eller 

Skovl, sorend han bærer det hen paa Disses strå

ledes, fom jeg har mceldet, og paa Kaaberstykker 

forestillet det.

ii . i2) At en Karl baade kand stryge Stee-- 

uen vg bære dem hen, ganer vel an; men ar han 

da kand skaffe mig 1400 Steen en Dag, har jez 

aldrig erfarer. Jeg vilde endnu Her legge et NB. 

til hvad jeg i Afhandlingen har sagt, om at passe 

vel paa, at den.rane Steen bliver lagt meget varsom 

did nf Formen.

13) Er
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xs) Er Leeret ved Mltningen vel og rigtig 

blandet med Sand, da beheveö dette ikke, og der 

skulde et ryk Lag Sand ril at bevare Steenene fra 

Solens Straaler.

14) Denne Iagttagelse er af stor Betyden- 

hed, og rilstaaer jeg, at have forglemt den i min 

Afhandling. Saaledeö tt der altid got, at en Sug 

overvejes af fleece.

15) Det giver vist nette og glatte Steene; 

luen tager ogfaa endeel Tid bort. Bonden til sit 

eget Brug kand undvære denne Nojagtighed, naar 

Steenene ellers kommer akkurat fra Formelt.

16) 17) Saa tæt fettes aldrig Steenene, cu 

der jo endog af sig selv bliver saa meget rum, at 

Heeden saner sit Træk. Et halv Straaes Brede 

er rum nok. Saa store eller saa mange Kampe- 

Steene, der kttnde være til Tyngde og Byrde, 

legger vel ingen paa! Jeg har sagt: Leer og 

Steene, og behoves heller ikke at legges paa, for

end Regningen, det er den forste Dag, er forbi. 

Det er ogfaa nsdvendigr, ja, forstaaer sig selv,

C at
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tit Ovnen maae rigtig være kold, ferend man 

tager Steenene ud. Ordentlig at mure Fyer« 

Hullerne til strax efter Brændningen, blev van

skeligt for HeedenS skyld, og behoves just ikke. 

Man kand stoppe dem til med Steene og gcon 

Torv.

18) Al flags Torv er vel ikke tjenlig, i det 

mindste ikke lige tjenlig. Den rette og beste 

Torv er det flags haarde f forte og tunge Torv, 

fom Holsteneren kalder Klytte. Den har en stærk 

Svovl - Fedme hos sig, som derfor skader alle 

Kaaber-Kar, som idelig maae holde dens Ild ud, 

den Torv er derfor ypperlig hl al stærk Hecde: 

den kand end brændes til Kull. Der er en anden 

Art af Torv, fom er svamptg, los, let og bruutt 

af Farve, og bestaaer meeft af lose Trevler. Den 

er hertil mindre tjenlig, men kand dog, baade ved 

sierre Mængde og TilsirrnLng as Brænde-Veed, 

vcere til fuldkommen Nytte.

Til Slutning, for nt vise, Hvor hojt jeg 

onskede, at disse til Landew irsigelig Nytte smaae 

Tegl-V«rker kunde komme i Drift, tover jeg her- 

ined^
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med, at den fsrste Bonde, eller Bonde-Bye i 

Sjelland, som med sin Præstes Attest beviser, at 

have anlagt en Tegl-Ovn ester mit Forflag og 

deri brændt Steen, inden St. Hans-Dag 1773, 

skal bekomme et Prceminm as et Solv-Beger paa 

8 til 10 Rdlr.

Saudbye i Lolland,

den 7 May 1771. Johann Arnd Dysscl.

r^'ot er denne Premie, fem Selskabet t sin i 2lar 

udqaaende Premie-Liste iblant de praktiske Matener 

No. 22. anfører, saaledes lydende:

For den Bonde eller Bondebye i Danne- 

mark, som forst foreviser Selstabet Provcr af 

vctbrcettdte Steell efter den af Hr. Pastor Dysser 

llt Seiffabet indsendte Afhandling om Teglbrcrtt- 

den'e, et Solv- Beger af otte til tt Rigsdalers 

VlN'die.

Attest om Indretningens Overeensstemmelse 

med 2kfhairdlingen, som om Preverneö Rigtighed, 

maae meddeeleS af Præsten paa Stedet eller andre 

troevardige Kyndige.

Provcr og Attester maae indsendes til Selffa» 

bet inden Udgangen af Aaret 1773.

Kjobenhavn,

den iste Maji 1772. C. Martfelt.
K. Kansellieraab og Eelslka, 

bets Eekretter.



Kaabrrstykkets Bemerkelse.

A. U. Hosen.

Fig. 1 . Fsrverket af Teglovnen.

- a. h. Aakmingerne.

- c. d. Askehallerne.

- 2. Teglovnen i Gjennemsnit.

- z . E lederen.

t 4. Strygeren.

- 5. Bortbæreren.

- 6. Tørrepladsen.

- 7. De raae ril Tsrre opstablede Steen.

- 8- Grundtegningen af denne Stabel.

i 9. En Stabel af icocbt brændte Steen.

- 10. Grundtegningen af samme.

Kaaberstykkcr sættes bag i Mishandlingen.
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