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Tegelbruket vid Åby kvarn

 

av

 

Britt-Marie och Gunnar Carlstedt, Bengt Bengtsson, Göran Bengtsson

 

1 Introduktion

 

Ett gammalt tegelbruk har hittats.

Bengt Bengtsson, Åsby, upptäckte cirka 1956 en märklig kulle vid Him-
leån, några hundra meter nedströms Kvarnagården; cirka 20 meter lång 
och åtta á 10 meter bred. den passade på något vis inte in i landskaps-
bilden. 

När han grävde i kullen fann han mängder av tegel av medeltida typ.

1986 tog Bengt Bengtsson kontakt med förste antikvarie Henrik Jern, 
som konstaterade att högen är ett tegelupplag, ett riktigt stort lager. 
Stentypen konstaterades vara medeltida.

Henrik Jern konstaterade efter intensivt letande i bl a danska riksarkivet 
att fyndplatsen vid 1500-talets slut hette Åby kvarn (numera Kvarnagår-
den).

Han forskade vidare i "Kansliets brevböcker" och fann däratt Kungen 
hade i augusti 1640 "forundt Arnt Berntsen den konglige Teglovn ved 
Varbergs Slot... och at han nu begærer et lidet Bol, kaldet AAbye Kværn 
og liggende næst ved Tegloven, med tilliggende mælle".

Denna rapport är avsedd att ge en kort översikt över platsen.

 

2 Trakten

 

Tegelbruket är beläget i Var-
bergs kommun, Lindbergs 
socken, Getakärr 2:10.

Trakten karakteriseras av ett 
jordbrukslandskap. I detta rin-
ner en svagt meandrande Him-
leån.

Denna å flyter utan några fall. 
Strandbrinkarna är branta 
med en höjd på ca 1m.

Mitt för tegelbruket är strand-
brinken lägre och en stor ter-
rass bildas. Denna utgör 
tegelbrukets lertäkt och plat-
sen för tegelbruket.
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Den röda punkten anger 
tegelbrukets plats.
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3 Placering av objekten

 

Positionerna för de olika objekt är inmätta med koordinaterna enligt RT-
90 2.5gon W STH och höjdangivelse enligt MSL (mean sea level) och geo-
diden EGM-96. Koordinaterna anges för följande objekt, numren 
används för numrering på kartan:

 

nr benämning nordlig östlig höjd

 

1 lertäkt 6.345.833 m 1.304.801 m 137,4 m

2 ugn 6.345.832 m 1.304.811 m 135,6 m

3 kanal 6.345.833 m 1.304.838 m 142,0 m

4 tegelhög 6.345.839 m 1.304.845 m 146,5 m

1
2

3

4

+
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4 Tegelbruket

 

4.1  Lertäkt

 

Lertäkten har oregelbunden form, ca 70x42 meter, med ett största djup 
av 3,5 meter vid dess brink. Eventuellt kan så mycket som ca 4000 m
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lera ha tagets ut från lertäkten.

Foto Lars Arvidsson

 

4.2  Ugn

 

1986 anmäldes fyndet till Länsmuseet i Varberg. En mindre undersök-
ning utfördes därefter under museets ledning av Henrik Jern, Hans 
Bräuner, Ola Jensen samt Bengt Bengtsson. 

Två mindre sökschakt i kullen grävdes för hand. Schaktet i öster visade 
på flera långa rader av uppstaplat tegel med luftspalter emellan. I schak-
tet i nordväst öppnades en mindre yta där det påträffades stora flata 
hällar vilka bedömdes vara fundament till en eventuell tegelugn. 

Undersökningen beskrevs i Hallands Nyheter 14/6 1986.

 

4.3  Ränna

 

Från lertäktens norra del kan en grävd ränna med krökt form, huvud-
sakligen i nordlig riktning mot Himleån, iaktagas. Rännan har sannolikt 
tjänat som dräneringskanal av lertäkten.

 

4.4  Tegelhög

 

Ruinkulle, ovalformad 24x10 meter samt 0-5,4m hög Storaxelns riktning 
är 320 gon. Ruinkullen har en osymetrisk form, sluttande från dess 
södra del. Kullen är belägen omedelbart vid åkantens sydvästra del med 
direkt anslutning till omgivande lertäkt. Slänterna är rikligt bemängda 
med jord och tegelrester, huvudsakligen frameroderade mot åsidan i nor-
dost. Tegelrester samt hela tegelstenar kan dessutom iaktagas i åvat-
tnets botten.
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Foto Lars Arvidsson

Foto Lars Arvidsson

 

5 Historiskt material

 

Varbergs Historia av Albert Sandklef [14]

 

sidan 183:

 

Den bekante slottsskrivaren Arent Berntsen hade, i likhet med garniso-
nen, börjat driva affärer i Varberg. 1640 arrenderade han slottets tegel-
ugn emot en avgift av 50 slette daler för år. Kungen gav honom "Livsbrev" 
på denna ugn, och samtidigt stadgades att han fick bränna så mycket 
tegel han förmådde, dock att han skulle leverera slottet vad där årligen 
behövdes. Vidare fick han inte besvära bönderna med arbete i högre grad 
än vad tidigare varit fallet. Han ålades vidare att hålla ugnen i gott stånd.  
(KB 12.8.1640) 

 

sidan 345:

 

År 1667 gav generalguvernören order till landshövdingen att låta Var-
bergs stad få tegelugnen fritt på sex år jämte Åby kvarn för den åsatta 
avgiften. (Generalguvernörens resol. 26.4.1667. Ibid.) Men härvid hade 
generalguvernören förbisett att kungl. maj:t år 1646 hade överlämnat 
samma tegelugn till förutvarande slottsskrivaren i Varberg, dåvarande 
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rådmannen i Köbenhavn, Arent Berntsen. (RR 3.4.1646.) När denne fann 
att Varbergs stad lagt beslag på tegelugnen, klagade han hos kungl. 
maj:t för att få rättelse. (RR 16.4.1670.) 

 

sidan 402:

 

(ur en räkning för Varbergs Hospitalsmedel år 1696).
En englycka wed gamble Tegellugnen, 50:- 

 

anteckningar från Jordeböcker:

 

år 1647

 

 [9.32]

 

:

 

Åby qwarn. Arend Berentsson hafver denne gård frij under Warbergs 
Tegelladas arende 

 

år 1650

 

 [9.130]

 

:

 

Åby qvarn. Denne gårds Ränta ähr förlänt under Tegelladans Arende ved 
Warbergh som Arend Berntson ved macht Håller der på Kongl. Maijts 
bref.

 

år 1660

 

 [10.86]

 

:

 

Åby qwarn. För Arenderat Under Warbergs Tegelladuen Ähr behållit 
förmedelst Bruket ähr Ödhe 

 

år 1738

 

 [11]

 

:

 

Ett Nytt tegelbruk på Skattehemmanet.
Åbyqwarns ägor. Enligt Högl: Kongl: Commercia Collegie Nådgunstige 
Priwilegium af den 19 Junii 1733.

 

år 1742 

 

[12]

 

:

 

Ett Nytt tegelbruk på Skattehemmanet.
Åbyqwarns ägor. Skatterätten af Hemmanet, samt tegelbruket; till Kongl. 
Maijt och Kronan Indragit, ock andagit på Krono befallningsman Jonas 
Lindbergs ballans. Anno 1736 den 3 Maii kiöpt till Skatte. 

 

1744-50 

 

[13]

 

:

 

Ett Nytt tegelbruk på Skattehemmanet Åbyqwarns ägor.
oskattlagdt. Upbygdt af afledne Casseuren Arf. Dragstedt samt Crono 
Befallningsman Lindberg, enligt Högl: Kongl: Commercia Collegie 
Nådgunstige Privilegium af den 19 Junii 1733, nu indragit till Kongl. 
Maijt och Cronan på på ofwan bemälte Crono Befallningsman Balance.

 

anteckningar från domböcker:

 

1668-02-18

 

 [3]

 

:

 

Hr Befahlingsmannen lodh forkynde Hr Landshöfdingens order och 
befahling Anlangandhe hvad Indkomst, Arendt Berendtson i Kiöpenhafn 
hafde Åhrligen till tegelbrucket; så vell om Noget forut af Almogen 
upbarss, och at Skafe tingsbeviss, om hand Söcker Lagl: At Almogen 
Skulle framskafe det dem borde, med Widere det Indholt Lest och 
påskrefven

Dat: Halmstadt dhen 1 Februari 1668:
Och thilspurdhe Hr Befahlingsmanden samptlig Almogen, om dhe 
hafdhe Udgifvet nogen penge eller Ved till Warberg Tägelons fortset-
tandhe, sidhen Contracten eroprettadt; 

     Dher till Menige Almogen så mange som tilstedhe Wahr svaredhe, at 
dhe Indted hafver gifvet der till Nogit Endten penge eller ved, sidhen dhe 
18 Dr. blef lagt på gårdhen; 
Och elliest dhennom tilspurde om Arendt Berendtsson, Endten till Her-
radh eller Landtsting, dheelte dennom for nogit det tegelbrucks fort-
setthende, siden de 18 Dr: blef lagt på gårdhen; dher till de samptligh 
svaredhe Neij;
Nest tilspurdhe Endydermeere Almogen till om det icke er for dhen Åhr-
sagh tegelofuen er blefven ödhe, at icke Wedh och Andet dess fornödhen-
hed, er fremkiordt, som af Åldher hafver Werit; dher till dhe svarede, at 
det nocksom er mugeligt, thi nu gifver de 18 Dr: hvilcket de icke giordhe 
på dhe tidr der de sådhant Skulle fremskafe, 

     Nock tilspurdes Almogen om de icke tilforn hafver Udgifvet ent. af går-
den till thegelofuens opbyggelsse, och Reparation.
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     Dher till de svarede, at dhet åhr som tegelladhen blef Arenderet till 
Arendt Berendtsson, da blef dhe forligt med hans fuldmegtige, der om, 
och gaf af gårdhen 18 och så Skulle hand sielf opbygge tegelladen, och de 
Indted der med sig skulle befatthe; 
Dogh foregaf dhen tid att Were fri for dhe 18 Dr: som för er sagt; 

 

1742-11-11, nr 
58 

 

[4]
en undersökning huruvida Inspektör Giöran Lindberg kommer att hålla 
sitt utfästa löfte, att han skall bli ansvarig för den brist, som Kronan, 
efter tre års förlopp, emot förmodan skulle sakna. på den av hans bror 
Kronobefallningsmannen Jonas Lindberg utlovade köpeskilling för skat-
terättigheten av Åby kvarn och de därstädes upsatta Tegel och Pottma-
karebruken, vilka blivit från Kronobefallningsmannen ifrånkände och till 
Kronan indragna.

 

1749-02-22, nr 
40 

 

[5]
angående besiktning som gjordes 1748-10-28 på de förbättringar som 
Kronobefallningsmannen Jonas Lindberg låtit göra på Åbykvarns Tegel-
bruk vid Varberg, sedan samma tegelbruksbyggnad genom ett överväl-
digt stormväder år 1744 blivit till större delen fördärvad.

 

1750-10-23, nr 
1

 

 [6]
Åby kvarn och det därpå anlagda priviligierade Tegelbruk (på Tegel-
lyckan) säljs av Jonas Lindberg till frälseinspektör Erik Lindgren. Erik 
Lindgren övertar även alla Brukets inventariepersedlar med oxar och 
hästar.

(Utrag: alldenstund den så kallade Tegellyckan, varpå Tegelbruket förr 
stod, men förmedelst brist på tjänlig lera, blev flyttat in på Kvarnegårds 
grund, av mig varit possiderad och nyttjad till dragarnas underhållande 
vid bruket, intill år 1739 då den vid auktion över min egendom blev skild 
ifrån bruket och gården, ehuruväl den till brukets nödiga underhållande 
och drift var alldeles omistlig, i anseende till den ringhet Kvarnagårds 
ägor för en åbo består av, vilket ock oförgripeligen bland annat var 
huvudorsaken varför bruket vid samma auktion ej kunde inbringa 
samma summa det var värderat till.) 

 

1762-11-02, nr 
54 

 

[7]
Bokhållaren Börje Asp, huruledes arbetet vid den så kallade Åby kvarns 
Tegelbruk till en stor olägenhet så väl för Varbergs fästning och stad som 
lantborna till större delen avstannat, varöver allmänt klagas, ehuruväl 
ett ansenligt förråd på rått och obränt tak och murtegel finns färdigt, 
men förmedelst brist på tillräckligt bränsle av ved och torv omöjligt skall 
kunna bli färdigt. Till förekommande av en så kännbar saknad för den 
allmänna nyttan anhåller Bokhållaren om utsyning. Nämndemännen 
som synat de till Tegelbruket hörande gärdesgårdar hade befunnit att: 
160 famnar gropvallar innevarande år är till en del omlagda och uppren-
sade, förutan 50 dito stengärdsgård omkring berörde Tegelbruk.

 

Lindbergs Död och Begravningsbok [2].

 

Anno 1693 12 Martij Gunne Börjesson wed Tegelungnen, som gudeligt 
lefwat uthi 63 åhr.

Anno 1694. 3 p Epiph Kierstin Olufsdotter från Tegelungnen, som oför-
argeligt lefwat i 73 åhr.

Anno 1715 27 Marts drängen Alf på Tegelungnen. 40 åhr

 

Hallands Historia och Beskrivning, av S. P. Bexell år 1818 [8].

 

Träslöf.

Åbykwarn eller Qwarnegården, 1 hemman kronoskatte, förmedlat till 1/
?. Äger tegelbruk och tullkvarnar i den förbiflytande Himbleån. Har 
vackra åbyggnader, trädgårdsanläggningar och dagsverkstorp. Jordmå-
nen är växtmylla, dels på lerbotten dels även på sandbotten. Äges och 
bebos av löjtnantan baron Ullric Falkenberg.
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Bidrag till Hallands Historia af P. von Möller [1]

 

sidan 313

 

Om Ny-Warbergs kloster känna vi icke mera än följande bref af den 12 
:Oktober 1481

"Alle Men thztæ breff see eller høre læsse Helsær Jegh brodher Niels cris-
tiernsson, prior prouincialis ower Jomfrvæ Maries ordhens closter j Dan-
mark Som kalles ordo beate Marie virginis De Monte Carmeli, prior oc 
alle menighe conuentus brødræ j ny-worbergh samme ordhens kærligha 
meth guth.

Gør vydherlicht alle nær:de och kom:de mz thztæ vort opnæ breff, At Wij 
hawæ annamz mz een samtickeligh viliæ oc radh Oc nw annamæ och vit-
taghe j forsaght wort ordhen ok closter nyworbijergh, At holde daglighe 
dagh een swnghen mæssæ som daghen till hører, Anthen de festo eller 
feria fore hederligh oc velbyrligh mantz siell her Aghe Axelsson riddere, 
som vor førstæ fundator samme steetz j nyworbyergh, Oc fore hederligh 
ok velbyrdigh quinnæ ffrwæ merethæ beintzdotter, som hans kære hus-
frvæ wor, hwes siælæ guth nadhe, bbægge there forældhernæ, barn ok 
effterkomme till ewigh tiidh, vor frwæ loff Som ær Alma redemptoris 
siwngend før een mæssen begynnes, Jhesus Christi nostra salus sub 
eleuacione, Ok Aue regina effter messen mz collecther.   Daglige dagh 
æffter affthensangh Gaude Maria mz prosis, Inuiolata och collecther, 
Och hwert aar firæ begengelsær mz mæssær oc vigiliis oc læsæ Commen-
daciones ower there graff mz gutheligheet, som vor hæligæ ordheus 
regell inne holdher.   Then førstæ begengilsæ hollende Vigilia ascencio-
nis, Then annen vigiilia assmpcionis, Then trediæ vigilia omnium sanc-
torum, Then fierde mitfastæ Gud till loff och Jomfrvæ marie Och allegutz 
hælighen, Them oc alle cristnæ sielæ till ewigh hielp trösth ok lysæ till 
ewig tiidh.   Meth swadanth vilkaar ok skeel, At wij scullæ hawe till for:de 
wort closter ny-worbyergh fore forsawdhe tienistæ Alt thz, samme gotz-
seth, Som hederligh oc velbyrdeligh man her Erik aghesson riddere 
høffwitzman paa worbergh oss skøth hawer paa vorbergs lantztingh 
jnnen firæ tingstockæ, paa sin kæræ modhers brödræ oc sytzskenæ 
vegnæ her hans agesson riddere oc høffwitzman paa ørsteen, Jørghen 
agesson, bbeinth agesson, Claus agesson aff væpæn, ffrwæ elynæ ages-
dotther, her tordh bonde effterleffwerske, ffrwæ jngeburgh, her steen 
stwre husfrvæ, riddere oc swerige forstannere: Som ær een gordh och 
Qwern liggenge østhen oc syndhen wz nyworbyergh, hvilken som kallas 
Aabij qwern mz alle synnæ tilligelsæ hws oc jordh gordh oc grwndh 
Agher och Engh, Strøm oc fiskevatn, dam ok dambondh bæggæ sydher 
wedh Aaen, ffiern ok nær encthz vndentaghende, som hwn nw ær oss at 
nydhe ok brwghe closther till een Awls gordh till ewigh tiidh.   Jtem en 
gordh liggende j vestræ lymbergh, som Asmwnd i boor, Oc giffuer arlige 
aar till landgille xij p:de smør.   Item en gordh j claxtrop, Som kalles gor-
dekrigh, mz møllæ faldh ok aalæ fiskæ som Jens j boor ok giffwer x p:de 
smør.   Jtem een gordh j tryninghe som torbern læff j boor, giffwer viij 
p:de smør, Meth there grwndh ok gordstædh, Møllæ oc vatn faldh, fyske-
rij, Agher Engh, woth oe tiwrth, skow oc mark, fægangh och oredreff. Ok 
een lyckæ, som lygger nordhen nyworbyergh, som nw æræ j alle there 
wærelsæ fran segh ok synnæ mz arffuinghe Och Jntill for:de Jomfrwæ 
maries closter i nyworbyergh, Quith ok frij till ewinnelighe eyædom 
Eyæskullende som forescriffuz staar.   Jtem vore thz ok swa, at for:næ 
gotz een deell eller Alth bleffwe for:de closter affwndeth mz nogell hande 
ræth gangh, anthen mz werdhens ræth eller kyrkens ræth, Tha scall 
for:de velbyrdigh man her Erik agesson, riddere, her hans agesson, Jørg-
hen agesson, bbeinth agesson, Claus agesson, ffrwæ elynæ agesdotther, 
ffrwæ Jngeburgh agesdotther, the ok there effterkomere ok mz arffu-
inghe fulth gøre for:de closter Swagoth gotz swa vell beleylight Jnnen 
halfft aars dagh nesth effterkommende wordher.   Jtem skall ok for:de 
gotz aldregh affhende aff priærer eller brødræ the som nw æræ j for:de 
closter eller kommæ skall mz køp Salæ eller pantsættæ, J nogræ hande 
mode, Men ewicht till at bliffwe som fore scriffuz staar, Jtem vore thz oc 
swa, thet guth forbywdhe, at priærer eller brødræ som nw ære eller 
kommæ scullæ, bliffwe forsømmelige j for:næ tienistæ hwn ey bleffwe 
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swa fulkommelige hollen som fore scriffuz staar, Tha scall for:de heder-
ligh ok velbyrligh man, her Erik agesson ok hans mzarffuinghe, være ful-
mechtighe i geen attaghe for:næ gotz fra for:de closter ok læggæt een 
annen stæd till gutz tienistæ fore there kære fader oc modher siælæ, her 
Aghe ok frwæ merethæ, hwor som them selffwe løster.   At thztæ scall 
stadicht oc ewicht bliffwe som forescriffuz staar Tha hengher Jegh mith 
prouincia:tus æmbede Jndseijlæ, mz sigillo officij conuentus vorbergen-
sis hengend, fore thztæ breff Datum Anno Dominj Mcdlxxxi then fredagh 
nesth effter sancte birgitte dagh vidue & sponse Christi" (den 12 Oktober 
1481)

Nedanför hänga 2 andeliga sigill, skadade.
Å baksidan: "Jutha Breffh" - "1481" - Nijworbergz Cl. i Danmark" 
(Orginalet förvaras i Riks-Arkivet)

 

sidan 342:

 

Jörgen Brahes förläningsbref på Warbergs slott och län.   Dat. Köpen-
hamn d. 5 Maj 1591.

Wij Christian sc. Gjör alle witterlig, att wij aff wor synderlig gunst och 
naade saa och for troschab och willige thieniste som oss Elsk. Jörgen 
Brahe thill Gundestrup wor mand och thiener oss och riget her thill 
giortt och beuist haffuer, och her effther throligen giöre och beuisse maa 
och scall, haffue wndt och forlehnet och nu med thette wort obne breff 
wnde och forlene for:ne Jörgen Brahe wor och kronens slott och lehen 
Wardberg slott och lehen, saa och Aass Closter med thess thilliggende 
bönder och thienere aldelis inthet wnderthagit j nogre maade, effthersom 
affgangne Anders Bing thes nest for hannem wdj forlening haffdt haffuer, 
att, schulle haffue, niude, bruge och behollde thill saa lenge wij anderl 
dis ther om thilsigendis worder, och scall hand aarligen her effther maa 
bekomme thenne epther:ne genantt ther aff slottid thill at wnderhallde 
sig, sine suenne och slottens daglige folck med, saa well som och vj 
bösseskiötter som allthid schulle were ther paa slottid, j:m mk nu gaar, 8 
lester 3 pund rug 15 1/2 lester, 3 pund byg och malltt, regnet 48 thön-
ner paa huer lest rug och biug, och ther som jordbogens indkomst aff 
rug eller miell icke saa höigtt kand belöbe, skall hand wdj thett sted for 
huer thönne rug mue anamme en t:e biug, 16 skpr biuggryn, 700 thön-
ner haffre, 21 thönder 5 pund smör, 134 suin, 50 1/2 kiör, 261 faar och 
lamb, 257 giess, 318 par höns, 4 t:r sallthid lax, 9 spege lax, 16 pund 
aaell, och saa mögen weed och neffuer som jordbogen formaar. Samme-
ledes maa och schall hand for sin thieniste och wmag bekomme thend 
thridie partt aff alld olldengielld, sagefald, gaardfestning, dröfft, föreloff, 
och anden wuisse renthe som ther wdi lehenit bleffuer anammitt och 
oppeboritt, och for thet offrihe aff samme lehens indkomst, thett were sig 
wist eller wuist saa well som alld thold siisse och wrag ther wdj lehenit 
kand sig thilldrage, skall hand giöre oss gode rede och regenschab fore, 
och thett alldene att komme oss till beste, dog schall hand beholde alld 
afflen och affödningen aff ladegaarden ther for slottid quit och fri sig 
sielff thill nötte och fordiell, och ingen omkostning thill schriffue oss ther 
paa enthen med bögning eller andet wdj nogre maade, och schall hand 
stallde oss paa samme ladegaard huis gaardfestning och sagefallds öxen 
oss ther wdj lehenit kan thillfallde, ther som wij thet lade befalle, 
huilcken for:ne regenschab och genantt schall beggudis och angaa fra 
Phiilippi 1590, och endis thill aars dagen ther nest effther aar sc. 1591, 
och saa fremdelis siden her effther aarligen forföllgis emeden wij hannom 
med samme lehen naadigst forlehene wille, skall och for:ne Jörgen Brahe 
thiene oss och rigett aff for:ne Wardberg lehen med xii gerust heste inden 
riget paa hans egen och wden riget paa wor omkostning huor hannem 
thillsiges, ej heller maa hand thillschriffue oss nogen bekostning paa sig 
sielff hans suenne, schriffuere eller andre, huor the wdj wore erinder her 
wdj rigett forreigssendis worder, och schall hand were forplichtt att 
hollde slottid wdj en slottzs loug oss och rigett thill throer hende som en 
erlig oprichtig riddermandtzsmand eigner och bör, effther thend eed och 
plichtt hand oss och sitt federne rige plichtig er; och thill att wnderholde 
thett anthall forordnide knechte och befeligs heber med saa mange som 
affgangne Andres Bing nest for hannem hollditt haffuer ther paa slottid 
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effther for:ne nders Bings offuergiffne och indlagde siste regenschabs liu-
delsse, maa Jörgen Brahe bekomme thenne effther:ne fethallie, foruden 
huis hannem thillforn effther som for:uit staar beuillget er viii lester 
biug, xx t:r homble 10 1/2 t:e v pund smör, 384 sider flesk, 48 nöde 
kropper och 96 thönder biug wdj stedit for iiii lester silld, 288 daller, saa 
well som och 170 allne gemeentt klede. Offuer thenne for:ne genantt maa 
hand oss alldelis inthet thill samme knechtis lön och wnderholding aff-
korthe wdj nogre maade, medens thennom ther med saa löne och 
besollde, at ingen klagemaal ther offuer kommer. Ther nest maa och 
schall for:ne Jörgen Brahe niude och behollde Aass closters auffuell och 
fördielen som ther aff falde kand wden alld regenschab sig sielff thill 
beste, dog med thenne willckor aff samme closters auffuell 60 gode gam-
ble daller och aldelis ingen omkostning thillschriffue oss eller wdj nogre 
maade wdj regenschabitt affkorthe huis samme auffuell at driffue kand 
belöbe och koste, och thienerne thill closteritt liggendis herforuden nu 
saa well som thillforn att suare och föllge, oss och kronen effther gott och 
klartt regenschaps liudelse.   Skall ocksaa for:ne Jörgen Brahe holde 
teillgaarden paa hans egen omkostning wed machtt, och thill thess 
bohoff bruge thend wed som hannem aff jordbogen er thillagdt, saa wiidt 
thend kand forslae, och huis steen ther wdj bliffuer brendt, ther aff 
schall halffparthen komme oss thill beste, och thend anden halffue partt 
maa hand thill sin fordiell niude och beholde, och ther som nogen 
merckelig bögning paa slottid schall forethagis, will wii thett sielff lade 
bekoste, medens, huis smaa bögning ther sig begiffue kand paa the 
husse som bygdt ere effthersom hand thennom nu annammit haffuer, 
schall hand oss icke thill regne; skall hand och holde godtzit thill slottid 
och closteritt liggendis er, wid god heffd och macht, och bönderne ther 
paa boendis ere, wid loug skiell och rett, och ingen aff thennom wforrette 
emod lougen eller med nogen ny indfestning eller anden wseduanlig paa-
legge besuerge, skall hand och frede jachten och ej forhugge eller for-
hugge lade nogen the skoffue ther tilligger thill wplichtt i nogre maade,   
Cum inhibitione solita.   Actum Haffniæ 5 May A:o 91.

(Skaanske Registre, A:nis 1588-96 f:lio 66. Dsk. Geheim.-Arkiv.) 
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De historiska dokumenten visar att 1640 har ugnen arrenderats av 
Arent Berntssen, Den tillhörde slottet och var placerad vid Åby kvarn. 
Befolkningen skulle sedan gammalt leverera ved till anläggningen.

1588 skulle Jörgen Brahe hålla tegelgården vid makt. Hälften av stenen 
skulle levereras till kronan.

På 1570-talet reparerades slottet. Fästningen byggdes omkring 1600.

Ca 4000 m

 

2

 

 lera kan ha tagits ut från lertäkten, vilket räcker till ca 
1.900.000 tegelstenar av medeltida typ. Årsförbrukningen år 1610 under 
uppbyggnaden av Varbergs Fästning var 80.000 st stenar [14.277]. Bygg-
nationen tog 24 år i anspråk. Den sammanlagda produktionen vid tegel-
bruket bedöms därför räcka till en stor del av dessa.

Sannolikt har ugnen därför levererat en omfattande del av slotts- och 
fästningsbyggenas behov.

1481 finns en omfattande och noggrann angivelse av olika resurser som 
fanns i socknarna. I denna lista finns inte något tegelbruk omnämnt. Av 
den anledningen är det sannolikt att tegelbruket är uppfört senare.
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