
Ringovnens arbejdszone 
 
I den ene ende af arbejdszonen blev der sat tørrede sten ind. Det foregik efter særlige principper, så kul, 
varm luft og røg kunne passere mellem stenene. Når et kammer var blevet fyldt, lukkedes det: et papirskot 
blev sat op foran stenene, og åbningen i ydermuren muredes til. billedet viser, at man har påbegyndt ind-
sætning af tørrede sten i et nyt kammer foran det netop opsatte papirskot. I det forseglede kammer be-
gyndte foropvarmningen, og til sidst nåede ildzonen frem, og stenene blev brændt.  

I den anden ende af arbejdszonen bliver de 
færdigbrændte sten kørt ud og stablet i 

afskibningslader ved vandet eller under 
åben himmel. 



Ringovnsloftet 
 
Brændingen blev styret fra ringovnsloftet, der var bemandet døgnet rundt. Indens farve, som brænderen 
kunne se, når han løftede dækslerne af fyrhullerne, fortalte, hvor høj temperaturen var, og om der var 
brug for at hælde mere kul ned. Med håndtagene styrede han ringovnens indre varmekanal (smøgekanalen), 
samt fra hvilke kamre, der skulle være udtræk til den 43 meter høje skorsten. I 1930'erne blev brændin-
gen delvis automatiseret med såkaldte kulstokerfyr. Kul skulle dog stadigvæk køres op ad kulslisken. Var-
men på loftet tiltrak farende svende og omstrejfende fruentimmere, der kunne få lov at overnatte, f.eks. 
mod at køre lidt kul op for brænderen. 



Ringovnens funktion 
 
Luften kommer ind i ovnen gennem de åbne porte, hvor også brændte mursten tages ud og rå sten sættes 
ind. Skorstenen trækker luft gennem ovnens kamre og kanaler. Kamrene med ubrændte sten er adskilt af 
papirskot, så den kolde luftstrøm udefra kun kan trække gennem de brændte sten. 
 
Den kolde luft afkøler de brændte sten. Når den kommer til brændzonen er den allerede mange hundrede 
grader varm. Noget af den varme luftstrøm trækkes inden brændzonen ind i en såkaldt smøgkanal, som går 
hele ovnen rundt. Den varme smøgeluft trækkes uden om brændzonen og videre til de ubrændte sten, som 
forvarmes. Ilden brænder papirskottene til de nærmeste kamre med ubrændte sten, og man flytter indfy-
ring af kul og åbner skorstenstræk til de næste kamre. Forbrændingsgasserne trækkes gennem de nærme-
ste forvarmede kamre og ind i røgkanalen til skorstenen. 
 
Ringovnen blev patenteret i 1858 af F.E. Hoffmann. 



I forgrunden ses en bygning indeholdende tre arbejderboliger. 
 
I baggrunden - bag Swend on the Road - anes direktørboligen næsten skjult i træerne. 

Om ikke andet så havde 
arbejderne en dejlig udsigt 

over Broager Vig 
fra deres boliger. 



Egen indgang og egen køkkenhave. 



Arbejderbolig 1890’erne 
 
 
 
Priser, timeløn og arbejdstid for uddannet 
arbejder i 1900 
 
1 kg rugbrød 0,14 kr. 
1/4 kg smør 0,50 kr. 
1 l mælk 0,14 kr. 
1/2 kg kaffe 1,80 kr. 
1 pilsnerøl 0,11 kr. 
Timeløn 0,40 kr. 
Ugentlig arbejdstid 60 timer 



Arbejderbolig 1930’erne 
 
 
 
Priser, timeløn og arbejdstid for uddannet 
arbejder i 1930 
 
1 kg rugbrød 0,19 kr. 
1/4 kg smør 0,71 kr. 
1 l mælk 0,25 kr. 
1/2 kg kaffe 1,94 kr. 
1 pilsnerøl 0,28 kr. 
Timeløn 1,61 kr. 
Ugentlig arbejdstid 48 timer 



Arbejderbolig 1960’erne 
 
 
 
Priser, timeløn og arbejdstid for uddannet 
arbejder i 1960 
 
1 kg rugbrød 0,72 kr. 
1/4 kg smør 1,79 kr. 
1 l mælk 0,76 kr. 
1/2 kg kaffe 9,09 kr. 
1 pilsnerøl 0,83 kr. 
Timeløn 7,33 kr. 
Ugentlig arbejdstid 45 timer 


