Als Teglværk.
Als Teglværk eller vist nok benævnt “Justesens teglværk”. Værket lå nedenfor bakkerne ud mod
havet, ved den daværende vindmølle som forsynede Als med vand. Det er der, hvor Vendel Riisager
nu har bygget hus, og navne som Teglbakken, Teglgaardsvej og Teglvænget hentyder nok også til
omtalte værk. Man ved ikke ret meget om værket kun, at det var på sit højeste omkring 1880. Og
det har eksisteret til omkring 1918.
Værket skulle efter folks oplysninger, være ret moderne, idet man havde ”Rundovne”. Således at
man kunne sætte sten ind et sted, i næste fase blev de brændt og i sidste fase kunne de færdige sten
tages ud.
Det må antages at den gamle Teglgaarden var bygget af sten fra værket. En ting skulle være helt
sikkert, eftersom det er pastor Johansen som oplyser, at Hurup Kirke er bygget af sten fra
teglværket. Hurup Kirke blev bygget i 1900. En ting kan dog undre, nemlig at Teglgårdens sten var
gule eller brunlige, mens kirkens er røde.

På skrænten ses vindmøllen til
vandværket og nedenfor teglværket.

Anna Havn, som var født 1895, kunne huske, at hendes fader trillede sten til og fra ovnen på
teglværket. Hun mente, dette måtte være omkring år 1905. Så må man formode, det var i gang på
dette tidspunkt.
Billede af teglværksarbejdere. Det er nok taget omkring år 1900. Teglværksarbejderne var dels
lokale. Men der blev også antaget fremmed arbejdskraft, idet der blev beskæftiget teglbrændere.

Gamle folk kan huske, at der har boet teglbrændere på egnen.
Dette er Als Teglværk, som lå på strandkanten neden for bakkerne. Ovenfor lå vandmøllen, der
skaffede vand til byen. Vandværket er fra 1896, mens teglværket nok er fra ca. 1880. Det er oprettet
af gdr. Just Justesen og nok nedlagt omkring 1915. I dag findes næsten ingen spor af det, kun kan
man ane, hvor leret er taget ud af skrænten.
Jakob Østergaard (gartner) og Jens Aalborg har arbejdet der, og bla. Sjællænderen skulle også have
været der.
Øster Hurup kirke (1900) er bygget af sten fra teglværket.
Såfremt der er folk som ved mere om teglværket, vil Lokalhistorisk forening gerne høre fra dem.
Måske der har været nogen i familien, som har arbejdet på værket.

Teglværket.
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Teglgården med Justesens villa i
forgrunden. Her ligger plejehjemmet i dag.
På laden ses den typiske vindmølle som næsten alle gårde på den tid havde. Vindmøllen var indtil
elektriciteten kom, gårdenes eneste energikilde. Vindmøllerne havde den store ulempe, at de kun
kunne fungere, når der var tilstrækkelig med vind. Så på trods af, at elektricitet i trediverne var
meget dyrt, blev vindmøllerne revet ned og erstattet med el motorer og elektrisk lys.
Teglgården blev revet ned i 2005 og plejehjemmet “Teglgården” bygget på grunden.

