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Kvissel Teglværk: Teglværk og Avlscenter for Svin

Forord
Min interesse for Kvissel Teglværk skyldes, at min farfar og farmor var de sidste ejere af teglværket.
Alle ejere har fået så meget omtale, som jeg har kunnet finde. Specielt den lokale avis, Vendsyssel Tidende, har leveret mange oplysninger.
Prisen på Teglværket ved ejerskifter er ikke nævnt, da det er svært at vurdere købekraften af pengene,
og man ville købe forskellige ting for pengene til de forskellige tider.
Jeg vil gerne takke ”teglværksspecialisten” Verner Bjerge, Horsens, og Bjarne Haugaard Madsen fra
Egnsarkivet for Åsted Sogn for billeder, værdifulde oplysninger og inspiration.
Hans Kragh, Lindhaven, har bidraget med billeder og aktuelle oplysninger.
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Kvissel
Navnet ”Kvissel” betyder en landtange imellem to fjorde, eller et sammenløb af to åer, hvilket passer
godt til Kvissel By, som ligger imellem Skærum Å og Åsted Å.
Kvissel Teglværk lå på matrikel 13, som er nærmest trekantet, som et fladt kræmmerhus. I den sydlige
spids, som vender ned mod Kvissel By, blev Lindhaven bygget. Skærum Å danner den nordlige side, og
ikke langt herfra lå Teglværkets Bygninger. Arealet var på cirka 23 tønder land, hvoraf cirka 12 tønder
land var absolut første klasses ler, stenfrit og let tilgængeligt. Resten var fortrinlig agerjord. Endvidere
hørte der cirka 8 tønder land tørvemose (i Dvergetved Mose) med fortrinlige tørv til drift af maskiner
og brænding af stenene.

Lavt målebordsblad 1901 - 1971 visende Kvissel By, Lindhaven, Kvissel Teglværk og
Sysselhaven med Teglværk på den anden side af Skærum Å i Elling Sogn
De røde streger angiver grænserne imellem matriklerne
I den sydlige spids, som vender ned mod Kvissel By, blev Lindhaven bygget. Skærum Å danner den
nordlige side, og ikke langt herfra ligger Teglværkets Bygninger.

Ejere og beboere
Jens Christian Jensen byggede det første teglværk i Kvissel. Han blev født den 19. september 1831 i
Mejling, Åsted Sogn, og han forældre var Jens Jacobsen og Ane Christensdatter. Imellem 1845 og 1850
flyttede familien til Lindhauge (Lindhaven) i Kvissel.
Jens Christian Jensen købte matrikel nummer 13 i Kvissel By den 3. januar 1861 af sin far, Jens Jacobsen, og Jens Christian havde bygget et teglværk på grunden.
I 1870 boede Jens Christian Jensen med hustru, syv børn og faderen, aftægtsmanden Jens Jacobsen på
Lindhaven i Kvissel, og der boede tre familier/husholdninger på Teglværket.
Jens Christian Jensen forpagtede Teglværket til Adolph Busch fra den 1. april 1873 for 5 år, og han
solgte Teglværket til teglværksforpagter Adolph Busch den 11. november 1889.
Ferdinand Adolf Vilhelm Busch blev født den 1. april 1835 i fyrstendømmet Lippe Detmold i det
nuværende Nord-Rhin-Westfalen i Tyskland. Den 9. maj 1868 blev han gift med Ane Marie Sørensen,
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som var født den 29. december 1843 i Glerup, Visborg Sogn. Han var teglbrænder på teglværket i Visborg Sogn på dette tidspunkt.
Busch familien flyttede til Kvissel fra Visborg Sogn i 1873, og Jens Christian Jensen og Adolf Busch
indgik en forpagtningsaftale fra 1. april 1873.
Den 28. februar 1878 blev der afholdt auktion over cirka 100.000 hel- og halvbrændte mursten og en
del tømrerværktøj. Auktionen var rekvireret af teglværksforpagter Busch, og auktionen indbragte ham
knap 8 % af salgsprisen for Teglværket i 1889.
I 1880 boede teglbrænder Adolph Busch med hustru og plejedatter i et hus i Kvissel By.
Adolf Busch købte matriklerne 13 af Kvissel og 7 b af Mejling (Østergård, nu Mejlingvej 65) af Jens
Christian Jensen den 11. november 1889.
I 1890 boede teglbrænder Adolph Busch med hustru og plejedatter i et hus i Kvissel By. Banearbejder
Christian Peter Christensen med hustru og datter boede på gården Lindhaven
I november 1892 solgte Adolf Busch matrikel 13 af Kvissel, Teglværket, til grosserer Lotz i Frederikshavn, hvorefter Adolf Busch flyttede til Mariehøj i Kvissel. Adolf Busch døde den 24. marts 1897 i
Kvissel By.
Enken, Ane Marie Busch, solgte 7b af Mejling til Søren Andreas Juul Jensen af Kvisselkrog i august
1902, hun døde den 23. maj 1907 i Kvissel By.

Matrikel nummer 13 i Kvissel er den øverste grund på kortet.
Grænsen omkring Mejling Ejerlav er lyserød. Matrikel nummer 7b er den lyserøde grund til højre for
Hedeås. Kortet er fra 1816.
David Valdemar Hartmann, som blev født den 27. marts 1849 i Sct. Olai Sogn ved Hjørring, var
ejendomskommissionær (ejendomshandler eller ejendomsmægler) og forretningsfører for Lundergård
Teglværk A/S. Ifølge annoncer i Vendsyssel Tidende købte David Hartmann den 15. november 1892
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værk. Det er muligt, at han kun havde Teglværket ”på hånden”, da købet ikke blev noteret i realregistret. Han blev benævnt som teglværksejer den 13. februar 1893, men det behøver ikke at være ejer af
Kvissel Teglværk.
Han boede i Jernbanegade 22 i Hjørring i 1901 og 1906, og han døde den 23. april 1907 i Hjørring.
Peter Rønne Lotz, som blev født den 20. december 1859 på Ussinggård, Korning Sogn, Vejle Amt,
kom fra København og købte den 7. november 1889 Frederikshavn Savværk og Tømmerhandel, hvorfra han forhandlede også mur- og tagsten.
Peter Lotz købte Kvissel Teglværks produktion den 15. november 1892 af David Hartmann i følge en
avisannonce, men han købte matrikel 13 af Adolf Busch den 22. december 1893 ifølge tingbogen.
Der var rejsegilde den 17. april 1894 over dampskorstenen ved Kvissel Teglværk. Det er den højeste
skorsten i Vendsyssel, idet den måler 30 meter. Peter Lotz har ladet de tidligere ovne med mere nedbryde og opførte nu værket med ringovn. Da Værket opførtes efter tegninger af ingeniørfirmaet
F. L. Smidth & Co, København, turde det således betragtes som noget ypperligt i sin art.
I 1901 ejede Peter Lotz både Teglværket og Lindhaven på matrikel 13. Teglværksbestyrer Gregers Christoffersen med hustru og tre børn boede på Teglværket. Gregers var tilflyttet i 1893 fra Hobro.
På Lindhaven var der to husholdninger: Landbrugsbestyrer Johan Bolander med hustru og et barn i den
ene lejlighed, og banearbejder Christian Peter Christensen med hustru og tre børn i den anden lejlighed.
Peter Lotz solgte Teglværket i 1905, hvorefter han rejste til Frederiksberg, og han døde den 18. juli
1941 i Rungsted, Hørsholm Sogn.
Gregers Oscar Christoffersen blev født den 25. marts 1866 i Randers og tilflyttet i 1893 fra Hobro
efter Peter Lotz havde købt Teglværket. Oscar var teglværksbestyrer, og han købte Kvissel Teglværk
med tilbehør, samt den på ejendommen værende besætning og inventarium med mere af Peter Lotz
den 25. april 1905.
I 1906 boede Oskar Christoffersen med hustruen Johanne og fem børn på Lindhaven, og forældrene
Gregers og Marie Christoffersen med den yngre søn Georg i Kvissel (By?).
I 1911 boede teglværks- og gårdejer Gregers Oskar Christoffersen med hustruen Johanne og seks børn
samt den yngre bror teglværksbestyrer Georg Christoffersen med hustruen Amalie på matrikel nummer 13.
I foråret 1913 samledes nogle af egnens beboere på Kvissel Højskole, og de valgte en komite til at arbejde for Kvissel Kirkes rejsning. Gregers Oscar Christoffersen var medlem af denne komite, men desværre døde han, inden grundstenene til Kirken blev nedlagt i august 1918.
Den firelængede gård Lindhaven blev bygget i 1915.
I 1916 boede teglværksejer Christoffersen med hustru og 6 børn på Teglværket
Christen Andersen solgte matrikel nummer 16a i Dvergetved i Tolne Sogn til Gregers Oscar Christoffersen, Kvissel Teglværk, og Jens Madsen, Mynster (Mønsted?) i Mosbjerg Sogn, den 11. juni 1917.
Den 10. maj 1918 blev følgende annonce indrykket:
· Teglværk til salg. Grundet ejerens sygdom kan Kvissel Teglværk, som er bekendt for sit gode
fabrikat, købes med eller uden landbrug på meget billige vilkår. Henvendelse til C. Johansen,
Hvidegård Teglværk.
Oscar Christoffersen døde den 11. maj 1918, og den 29. maj 1918 blev denne annonce indrykket:
·

Nogle arbejdere kan straks få vellønnet arbejde på Kvissel Teglværk. Grundet på dødsfald bedes al regningsgæld til Kvissel Teglværk betalt inden 11. juni, for at undgå inkassation. Johanne
Christoffersen.

Oscar Christoffersens enke, Johanne, født Thomsen den 14. november 1868 i Testrup Sogn, Viborg
Amt, solgte matrikel nummer 13 i Kvissel den 20. juni 1918 til købmand Charles Hegelund af Frede-
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rikshavn. I samme anledning blev Christoffersens anpart af halvdel af matrikel nummer 16 a af Dvergetved solgt til Charles Hegelund, og han indtrådte i samejet fra og med begyndelsen af indeværende
tørvesæson. Denne ejendom bestod af tørvemose, og den havde ikke været forsynet med bygninger,
besætning eller beboere.
Johanne Christoffersen døde den 28. maj 1937 i Kvissel By.
Charles Hegelund blev født den 13. marts 1866 i Bangsbostrand, Flade Sogn. Han flyttede til Frederikshavn i 1899, og han begyndte som manufakturhandler. Han købte Kvissel Teglværk med tilhørende
gård (Lindhaven) og tørvemose den 20. juni 1918.
Charles Hegelund annoncerede den 8. juli 1919, at
·

Efter en gennemgribende istandsættelse og indlæg af nye, tidssvarende maskiner er virksomheden genoptaget, og de bekendte, prima mursten og tagsten er atter på lager. Ordrer bedes indgivet til Teglværket eller til Ejeren, Hegelund, Håndbæk.

Man må formode, at produktionen havde været indstillet, mens teglværket blev renoveret.
Allerede den 28. juni 1919 havde Hegelund indrykket en salgsannonce for Teglværket, som blev beskrevet således:
·

F. L. Smidts ringovn, tørvegassøgemaskine, 45 heste kræfter, nye tidssvarende Svendborg arbejdsmaskiner samt tagsten- og rørmaskiner. 2 store tagstenslader, 3 store murstenslader, 2
klamplader, 1 tørvelade. Åløb med opstemningsret, spor og tipvogne. - Ny opbygget 4-længet
gård med herskabeligt stuehus (for tiden 2 lejligheder), kostald, hestestald, lade, vindmotor,
landbrugsmaskiner, 5 heste, 6 vogne. Særskilt beboelseshus med 2 gode lejligheder til teglbrændere. - Årsproduktion 1½ million første klasses røde mursten og 200.000 tagsten. Værket er
særdeles rentabelt, og stenene er meget renommerede og efterspurgte som et holdbart, absolut
første klasses produkt.

Charles Hegelund solgte halvparten af Kvissel Teglværk til tandlæge Frederik Dolleris i december 1919.
Ejendommen bestod af matrikel nummer 13 af Kvissel og halvdelen af matrikel nummer 16a af Dvergetved i Tolne Sogn.
Frederik Carl Christian Dolleris blev født den 20. oktober 1865 i Thisted, og han bestod cand.
pharm. eksamen i 1887 og tandlægeeksamen i januar 1891. Han var praktiserede tandlæge i Frederikshavn fra 1891 til 1926 og i Kastrup fra 1926. Han døde den 8. februar 1934.
I begyndelsen af 1920 boede både Ch. Hegelund og F. Dolleris i Danmarksgade 55, som var ejet af
F. Dolleris
Der blev indrettet to lejligheder i Lindhaven, ligesom der var to lejligheder i huset ved siden af Teglværket.
Senere i 1920 flyttede familien Charles Hegelund til Teglgården (Lindhaven) ved Kvissel Teglværk. Familien bestod af Charles Hegelund, hustruen Anne Elisabeth, født Kristiansen, og tjenestepigen Ellen
Sønderhøj. Charles og Anne blev separeret imellem 1925 og 1030. Charles Hegelund avancerede til inspektør, bestyrer og direktør, og Ellen Sønderhøj avancerede til husbestyrerinde og bogholder.
I 1921 boede Axel Pedersen med hustru og 5 børn også i ”Teglhuset”.
Ejendommen i Dvergetved blev delt, således at Jens Madsen blev eneejer af matrikel nummer 16a,
mens Hegelund og Dolleris i forening delte matrikel nummer 16c fra den 1. oktober 1921.
Charles Hegelund og Frederik Dolleris solgte sammen Teglværket til Jens Marius Jensen i juli 1925.
Charles Hegelund fortsatte som bestyrer, og han blev boede på Lindhaven indtil sin død.
I 1925 boede bestyrer Otto Jensen med hustru og barn også i Teglgården.
Teglmester Alfred Christensen med hustru og barn boede i den ene lejlighed, og arbejdsmand Christian
Mortensen med hustru og tre børn boede i og den anden lejlighed i Teglværkshuset.
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Kvissel Teglværk med den høje skorsten, 1954.Kilde: Egnsarkivet for Aasted Sogn
I 1930 boede bestyrer Jens Pedersen med hustru og tre børn samt en karl også i ”Teglgården”. Teglværksbestyrer Christian Mortensen med familie og arbejdsmand Oluf Thomsen og hustru boede på
Kvissel Teglværk (Teglhuset?).
I 1940 boede bestyrer Andreas Madsen med hustru, to børn og en karl, som var beskæftiget ved landbruget, også i Lindhaven. Hustruen malkede, og den ældste søn arbejdede i marken. Teglbrænder Aage
Erhard Frederiksen boede på matrikelnummer 8m.
Charles Hegelund døde den 8. juni 1953 på Kvissel Teglværk.

Matrikelkort over Dvergetved By, Tolne Sogn for perioden 1887 - 1970
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Jens Marius Jensen blev født den 9. april 1881 i Frederikshavn. Han blev kulgrosserer, og han blev
medindehaver af kulfirmaet M. Lauritzen & Co i 1917. Marius købte Lindhaven, matrikel nummer 13 af
Kvissel og matrikel nummer 16 c af Dvergetved (Skårupgårds Englod), i alt 35 tønder land med påstående bygninger, besætning, avl og afgrøde samt Kvissel Teglværk, med maskiner med mere i juli 1925
af Dolleris og Hegelund. Charles Hegelund, som i en årrække havde drevet Kvissel Teglværk, fortsatte
som leder af teglværket med bopæl i Kvissel, mens teglværkets salgskontor i Frederikshavn blev nedlagt. Kontoret for kulfirmaet M. Lauritzen & Co kom til at fungere også som salgskontor for Teglværket.
De to svinestalde øst og vest for den firlængede gård blev opført i 1930.
Marius købte nabo-matrikelnumrene 1d, 5e og 8p mod øst i oktober 1931.
Marius døde den 29. september 1945, og enken, Elma, født Splidsboel, fortsatte som indehaver, mens
den yngste søn, Jørgen Jensen, varetog den daglige drift.
Charles Hegelund fortsatte med at være bestyrer af teglværket til sin død i 1953. Derefter blev Arne
Toni Kragh bestyrer. Han blev født den 17. november 1912 i Skærup Sogn, og han havde været gårdbestyrer et par steder, inden han efterfulgte Charles Hegelund i 1953.
Efter enkens, Elmas, død i 1962, blev Teglværket solgt til Svend Sanvig.
Svend Sanvig blev født den 5. december 1909 i Brønderslev, og han var sagfører i Brønderslev fra
1944 til 1986. Den 10. november 1934 giftede han sig med Inger, som var datter af Marius og Elma
Jensen. Efter Elmas død i 1962 købte han teglværket, som blev lukket og forfaldt, indtil det 5 år senere
blev revet ned. Svend Sanvig døde den 5. august 1992.
Arne Toni Kragh fortsatte med at være gårdbestyrer af Lindhaven, indtil han lod sig pensionere i 1982.
Han døde den 19. august 1998.
Hans Jørgen Kragh blev født den 24. september 1948 som søn af Edel og Arne Kragh, og Hans
købte Lindhaven i 1984 af Svend Sanvig. Han driver stadigvæk landbrug.
Søsteren Ellen og sønnen Peter Christian har overtaget nabogrunden Nygårdsminde, således Ellen har
huset, og Peter har marken. Peter har avlet pelsdyr og smågrise.

Oversvømmelser
Den tætte beliggenhed ved Skærum Å har givet anledning til dramatiske begivenheder i tidens løb.
Den 4. januar 1916, altså 4 dage efter nytåret, skrev Vendsyssel Tidende: Ved det voldsomme tøbrud
forleden fik man atter en forestilling om, at ådalene har kunnet præsentere sig som ganske antagelige
fjorde, der oven i købet i disse dage har været i et sådant oprør, at de var farlige at besejle. De vældige
ismasser skruede sig sammen ved Nygårds Mølle, hvor vandet steg og steg, brasede over stemmeværket
og gik lige op til broen, der fører over Tolne Vejen. Denne bro holdt, men stemmeværket ved Møllen
gik i kvas. Videre fortsatte den rivende strøm og lavede oversvømmelse både ved Kvissel Teglværk og
Sysselhaven Teglværk, hvor den bortrev broen, således at den nærmeste forbindelsesvej mellem Kvissel
og Rimmen stationer blev afbrudt.
Den 30. december 1925, altså dagen før nytåret, skrev samme avis: Det voldsomme tøbrud, den frosne
jord og den sidste nats regn har tilført begge åer ved Kvissel så store vandmasser, som sjældent er set
her, og da sne og is hindrede hurtigt afløb, gik åerne over deres bredder.
I begge teglværker stod vandet ind. Toppen af stenstablerne kunne ses over bølgerne. I Kvissel Teglværk var sæsonens brænding ikke afsluttet. Her var vandet trængt ind i fyret, og den hvide damp væltede ud af skorstenen og af lugerne over ovnen. Stenene, der var under brænding, var således truet af
ødelæggelse. Det samme gjaldt store stabler af rå sten, der stod rundt om ovnen.
Broen ved Sysselhaven var oversvømmet, men den nye betonbro kunne ikke flyde væk, så den kunne
passeres af fodgængere i lange støvler. Sådanne måtte i morges bære sygeplejersken over broen, da hun
kom for at gøre tjeneste hos værkføreren på Værket. Samme befordringsmiddel ventede ligeledes lægen
i Kvissel, som også skal til huset.
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Senere meddeltes det, at vandet nu ganske havde slukket fyret på Kvissel Teglværk. Her var skaden
altså betydelig.
Vendsyssel Tidende skrev den 20. september 1962, at ret store og generende oversvømmelser forekom
mange steder langs Skærum Å. Åen var et privat vandløb, hvor lodsejerne havde oprensningspligten,
men en oprensning havde ikke fundet sted i mange år. Grødevæksten var dette år meget voldsom. Oprensningen på det første stykke fra styrtet ved pumpestationen i Elling til Sysselhaven Teglværk havde
allerede medført, at vandstanden i å-løbene var sunket cirka 80 cm. Store arealer havde taget skade af
oversvømmelserne, og vandet stod mange steder op i kornet. På Kvissel Teglværk havde vandet ikke
generet ret meget, for produktionen havde været indstillet de sidste mange måneder, og kun bestyreren
var tilbage på Værket.

Arbejdere og arbejdet på Teglværket
Formningen af mursten skete ved håndstrygning. Man smækkede leret ned i en ramme med stor kraft
for at få hjørnerne ordentlig udfyldte. Det overskydende ler blev afstrøget med en lineal. Til arbejdet
annoncerede man i 1916 efter 5 teglværksarbejdere, som kunne få vellønnet akkordarbejde; to dygtige
teglstenstrygere i 1918; to pålidelige stenkuske, som har aftjent værnepligten ved hestefolkene ville blive
foretrukket og En tagstensstryger, med eller uden partner. En 2-værelsers lejlighed med have var disponibel i 1924; en ædruelig og pålidelig stenkusk fik tilbudt en 2-værelses lejlighed for en gift mand i 1924;
en dygtig og ædruelig tagstensstryger, som også kunne rulle ud, kunne få stadigt arbejde i 1927; en øvet
murstenshåndstryger søgtes for sæsonen i 1940 og to fratrillere kunne få plads straks i 1943; en dygtig
håndstryger eller anden øvet teglværksmand kunne få en god akkord, og eventuelt en lejlighed for en
gift ansøger var til rådighed i 1946.
Til fremstillingen af mursten kræves energi, og den fik man fra tørv.
Karl Jensen (1832 - 1920) i Grusbjerg i Elling Sogn levede af at grave tørv. Han købte 70 tønder land af
hedejorden, der hørte til Ellinggård. Karl Jensen vidste nemlig, at der kunne graves en mængde tørv ude
i heden, og med købet for øje havde han endvidere fået tørveleverancen til Kvissel Teglværk, som på
den tid var ejet af en indvandret tysker, der i almindelighed kun holdt tyske arbejdere.
Og så begyndte han da at grave tørv i Heden fra april måned til hen i august-september. Drengene, der
efterhånden voksede til, hjalp ham troligt, og han gravede således i almindelighed cirka 1 million tørv
hvert år.
Karl Jensen havde også anskaffet sig et par stude, men fik snart to spænd, for han leverede selv tørvene
på Kvissel Teglværk. De tørv, som Karl Jensen leverede til Teglværket, var knoptørv af den almindelige
størrelse.
Senere solgte Teglværket tørv, idet de, der ønskede tørv af produktionen for sommeren 1918, bedes
bestille inden 1. marts. Og tørvearbejdere kunne få godt akkordarbejde til foråret, annoncerede
O. Christoffersen og Jens Madsen i februar 1918.
Akkord på gravning af 500.000 tørv i Dvergetved Mose blev udbudt i 1924.
Senere kom der nye tider og ny ejer, og indførte energikilder blev taget i brug. Ved industritællingen i
1935 indberettede Charles Hegelund, at Teglværket havde brugt 100 tons kul eller koks, 4.000 kg
brændselsolie og 400 kilowatt-timer elektricitet i det seneste driftsår.
Under Den 2. Verdenskrig i 1943 ønskede man at købe tørt ladegemt tørvesmuld, som kunne afhentes,
eventuelt med bil.
Ved industritællingen i 1948 indberettede Charles Hegelund, at der blev brugt 5 tons kul eller koks,
80 tons tørv, 60 tons brunkul, 2.000 kg brændselsolier og 1.020 kilowatt-timer elektricitet. Sæsonen var
fra første maj til første oktober, og i den tid beskæftigede teglværket 10 - 20 arbejdsmænd
Teglsten fremstilles ved brænding af ler. Man fik leret fra teglværkets grund til at begynde med. Når det
var brugt op, købte man retten til af grave ler på andre grunde. Nabogrunden mod vest, Nygårdsminde,
blev købt, fordi man kunne grave efter ler på gården.
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Markedsføring af mursten
Annonceringen for salg af mursten var ringe i Vendsyssel Tidende.
Peter Lotz skrev i 1894: De forskellige sorter røde mursten haves på lager ved Kvissel Teglværk og fås
ved henvendelse til Frederikshavns Savværk og Tømmerhandel; og i 1895 og i 1896, at prima røde mursten i forskellige kvaliteter haves på lager ved Teglværket; og han skrev i 1898, at røde maskinsten
kunne leveres fra Kvissel Teglværk ved henvendelse til Savværket.
Charles Hegelund skrev i 1920, at Teglværket tilbød fra lager 1. klasses røde facadesten, nummer 1 og
nummer 2 samt indvendige sten, og prima håndstrøgne tagsten.
I 1924 blev røde håndstrøgne facadesten, røde maskin-facadesten, røde håndstrøgne tagsten og indvendige sten tilbudt tørre fra tørværket.
Næsten 30 år senere, i 1953, var annoncen: ... Gennem generation de smukkeste røde facadesten, almindelige massive og mangehul facade og håndstrøgne tagsten.

Brugen af teglstenene
Der var en stor forøgelse af befolkningstallet, mens teglværket var i produktion, og røde teglsten var
det foretrukne bygningsmateriale. Det er ikke muligt at vide hvilke huse, der blev bygget med disse teglsten.
I år 1900 blev der igangsat nyt skolebyggeri.
Åsted-Skærum Kommune afholdt licitation over transporten af mursten fra Kvissel Teglværk til Kvissel
Skole, over transport og levering af kampesten til Kvissel og Trøderup Skoler samt over transport af
tagsten (fra et andet teglværk?) fra Kvissel og Tolne Stationer til de fire ny skoler i kommunen. Licitationen foregik i Åsted Skole onsdag den 6. juni 1900.
Senere samme måned var det Elling Kommunes tur. Licitationen foregik på Elling Fattiggård den
27. juni 1900, og licitationen var over kørslen af 113.000 stykker mursten fra Kvissel Teglværk til Napstjært, Holmen, Bratten og Strandby Skoler, tilligemed over leverancen af kampesten.
Kvissel Kirke, som blev indviet i november 1919, var bygget af munkesten, tilvirkede på Kvissel Teglværk. Kirken er kalket hvid, så man kan ikke set munkestenen. Tagstenene var fra Sysselhaven Teglværk.

Tørreladerne ved Kvissel Teglværk. Kilde: Jørgen Rasmussen og Ole Meyer, Gamle Teglværker (1968)
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Avlscenter for Svin
Før 1950-erne var det almindeligt, at gårdenes drift var ”lidt af hver”, det vil sige køer, grise, heste til
trækkraft og forskellige markafgrøder. Efter ejerskiftet i 1925 skulle det satses på svineavl, da der var en
givtig eksport af bacon til England.
Den første annonce for salg af grise og ung-søer var den 10. juli 1926, og det første dyrskue, hvor grisene blev udstillet, var Dyrskuet i Frederikshavn i slutningen af juni 1930. En so med stor familie samlede en beundrende tilskuerskare ifølge Vendsyssel Tidende.

Lindhaven, Avlscenter for Svin, 1954. Kilde: Hans Kragh
De to svinestalde øst og vest for den firelængede gård blev bygget i 1930. Stalden mod øst er i to etager.
I stalden mod vest blev der indrettet 20 farebokse og stald til det tilsvarende antal faresøer, og der var
mulighed for opvarmning af denne stald.
Den 24. april 1931 blev der annonceret efter en dygtig landmandsfamilie til at passe og malke besætningen på Lindhaven. En mand, som havde særligt kendskab til og interesse for svine-opdræt (avlscenter)
blev foretrukket. Avlscentret Kvissel Teglværk blev anerkendt den 31. august 1931, og ”Kvissel Teglværk” blev benyttet som varemærke for svineavlen. På dette tidspunkt var der yderligere følgende anerkendte svineavlscentre for landracen i Hjørring Amt: I Rakkeby ved Hæstrup, i Dansbjerg ved Hørby,
hos forstander Møller Nørgaard Vrå Højskole, i Ny Thirup og i Margrethesminde ved Hjørring.
Det første avlscenter for svin i Danmark blev oprettet i 1896 på Sjælland, og i 1914 var der kun 1 avlscenter for landracen i Vendsyssel. Formålene med disse centre er at forbedre svinenes ensartethed, ydeevne, frugtbarhed og kvalitet. Antallet af statsanerkendte Svineavlscentre var i 1938 i alt 253, heraf 15
for Yorkshire og 238 for den danske landrace. Avlen blev kontrolleret ved at sende smågrise til en Kontrolstation. Ornerne skulle have præmie ved dyrskuer, for at de kunne bruges til avl. Incitamentet for
ejeren af gården var, at han kunne få flere penge for svinene, og midlerne var at købe gode svin og avle
videre på dem.
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Den første annonce for salg af grise fra Centerstammen var den 2. marts 1931, da det blev annonceret,
at der fra vores præmierede, tuberkulinprøvede Centerstamme sælges nogle 1. og 2. lægs søer, der straks
skal fare. Ordet ”Avlscenter” blev undgået, da anerkendelsen først kom et halvt år senere. I de følgende
år blev der annonceret for salg af svin i cirka hver uge, og annoncerne havde samme indhold i cirka et
år. Ornerne var bedækningsdygtige, og søer skulle snart fare. Udtrykket ”Avlscentret Kvissel Teglværk”
blev først benyttet i juli 1935 i annoncerne.
Andre svineavlere brugte svin fra Kvissel Teglværk til videre avl. Alle disse annoncører skrev ”indkøbt
fra Kvissel Teglværk”. Den første annonce var fra januar måned 1932, og den sidste var fra januar
1940. Disse avlere var fra Flaget i Skærum, fra Store Stendet ved Frederikshavn, fra Børglum, fra Måstrup i Mosbjerg, fra Linderum i Mølgård, fra Østenkær i Tversted, fra Sundstedgård i Vrensted, fra
Mejlinggård, fra Ny Mølle og Nibstrup Mark ved Brønderslev, fra Guldager, fra Vadet i Skærum, fra
Høyrup i Horne, fra Bouet i Mosbjerg, fra Houstrup Østergård i Tårs og fra Jerslev Mølle. Derfor
havde Avlscentret på Kvissel Teglværk betydning for svineavlen i store dele af Vendsyssel, ikke blot
omkring Frederikshavn.
Udstilling på Dyrskuer var dels markedsføring og dels et sted, hvor man kunne se og købe avlssvin fra
andre besætninger. På dyrskuet i Frederikshavn juni i 1932 sagde Møller Nørgaard fra Vrå Højskole ved
Dyrskuemiddagen, at ”den største forskydning på Dyrskuet er dog den, at medens der for få år tilbage
kun var enkelte svinefolde, så har Frederikshavn nu en af de største udstillinger af svin, og på det område er det Kvissel Teglværk, der præger skuet. Det er utvivlsomt gode dyr, der kan forbedre egnens
svinebestand. ” Udtrykket ”Avlscenter Kvissel Teglværk” blev først benyttet ved Dyrskuet i Hjørring i
juli 1932.
Svinene blev udstillet ved mange dyrskuer i de følgende år, og svinene fra Avlscentrene tog, ikke uventet, de pæne præmier.
Udtrykket ”Avlscenter Kvissel Teglværk” blev benyttet de sidste gange ved dyrskuerne i Frederikshavn
og Brønderslev i slutningen juni og i begyndelsen af juli i 1939. Derfor er ophøret af avlscentret sat til
1939. Svineavlen fortsatte dog indtil cirka år 2010.

Ansættelse af personale
At man havde brug for ”dygtige karle” og ”flinke piger”, er ikke så mærkeligt. Nogle annoncer er påfaldende, læst mange år efter.
I 1920: Malkekone. En enke uden børn eller ældre pige kan få plads straks. Egen Lejlighed.
I 1922: Gift landmand uden børn eller med et større barn, som kan være til nytte på gården, kan få
plads 1. november. Ansøgere, som har aftjent værnepligt ved rytteriet eller træn (de dele af en
hær, hvis opgave det er at transportere udrustninger eller forsyninger), foretrækkes.
I 1924: Bestyrerpladsen på Lindhaven er ledig 1. juli. Kan søges af et par dygtige folk uden børn eller
med 1-2 store børn, som kan være til nytte på gården.
I 1929: En dygtig landmand, hvis kone vil malke 10 - 20 køer samt deltage i forefaldende arbejde på
mindre gård, kan få plads 1. juni.
I 1933: Chauffør. Gift ung mand, som er dygtig til at passe svin og køer, og som kan køre lastbil, kan
straks få fast plads.
I 1934: En ældre, dygtig karl til at følge og passe heste søges.
I 1935: En arbejde-familie med højst 1 barn kan til 1. maj få plads. Lille 2-værelses lejlighed. Nærmere
ved personlig henvendelse.
I 1937: Gift fodermester kan få plads straks.
I 1941: 2 Karle søges. Den ene passe og følge heste, den anden 15 - 16 år.
I 1943: Lindhaven søger 2 karle til 1. november, en 18 - 20 år til at passe og følge heste, en 16 - 17 år til
hjælp i staldene og forefaldende arbejde
I 1946: Gift, yngre landarbejder kan få plads straks. Lejlighed nær gården. En karl, cirka 18 år, søges ligeledes til Lindhaven.
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Ikke alle var tilfredse med arbejdsbetingelserne på Kvissel Teglværk, og de søgte en anden plads:
I 1948: Gift familie søgte plads som medhjælper, helst hvor konen ikke skulle deltage i arbejdet, og
hvor lejlighed kunne fås. God anbefaling.
I 1952: En ung mand på 32 år søgte plads som sygehusportør eller bagerikarl. Han havde været ved bagerfaget i 2 år. Gode anbefalinger.

Køer
Det fremgik af en avisannonce den 18. august 1931, at der også var anskaffet nogle specielle køer, idet
”nogle fine røde tyrekalve af vores præmierede fynske besætning var til salg”. Der var også køer til salg i
1932.
Disse køer blev også vist frem på dyrskuer fra 1930 til 1934.

Lindhaven i 2017, foto: Bjarne Haugaard Madsen

Nyere luftfoto af Lindhaven. Kilde: Hans Kragh
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