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videre identisk med sine milliarder af mursten, men de tegner sig for det væsentligste bidrag til vores

bygningskultur i alle dens afskygninger, og teglet skulle på tværs af tiden indgå i den danske selvforståelse,
der indbefatter Københavns Rådhus og Grundtvigskirken. Det begyndte engang omkring 1150, hvor den
unge Valdemar, siden ´den Store´, besluttede sig til at lade sin magt fremstræde i en dragt af teglsten. Han

kaldte dem selv for bagte sten, og her er de fulgt fra Ringsted og Dannevirke til befæstningen af Vordingborg
og Kalundborg. Tidlige kirker som Fjenneslev er inddraget, og præsentationer fortsætter over de store

herreborge, Vallø, Borreby og Rosenholm for at nå frem til, at enevælde ikke ville vide af de teglfacader, der
insisterer på mængden af individer, medens den ensartede bygningsblok fastholder herskeren og systemet.
Det betød til gengæld, at demokratiet svælgede i teglet, der med afsæt i vores middelalderbyggeri skulle

komme til at præge andelsbyggeriet og højskolerne.
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