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GAMLA BRUK 
 

Gamla Bruk var Bolagets första tillverkningsenhet. Placeringen av byggnaderna 

framgår av karta nr 2. Den var betingad av det faktum att här löpte de olika 

vagnvägarna från gruvorna i öster och söder samman, för att sedan fortsätta 

som en vagnväg till hamnen. Tillverkningen, som främst gällde eldfast tegel, 

startade 1825 enligt detta års bolagsstämmoprotokoll (1), men enligt Stawfords 

dagbok skedde den första bränningen 1826 (2). Byggnaderna var uppförda i 

korsvirke med halmtak, men ersattes successivt med tegelbyggnader med 

taktegel (3), båda material som Bolaget tillverkade. 

 

Den tilltagande efterfrågan på Bolagets eldfasta produkter gjorde att det blev 

behov av utbyggnad och nybyggnad. Denna försvårades av att Bolaget inte 

ägde marken. Först 1856 blev det möjligt för Bolaget att förvärva marken av ett 

dödsbo (4). Man köpte detta år tio tunnland till vad man då ansåg vara ett 

alldeles för högt pris. 

 

Utbyggnaden av fabriken skedde nu i östlig riktning och vinkelrätt mot de övriga 

fabrikerna och var givetvis betingat av ägoförhållandena. Detta är även orsaken 

till att Tre Kronor fick sin nuvarande placering. 

 

 

TRE KRONOR 
 

Byggnaden Tre Kronor kallades länge för Nya Längan. Det nutida namnet 

dyker upp i ett styrelseprotokoll från 1885 (18). Enligt bolagsstämmoprotokollet 

1857 (5), var grunden då redan lagd till denna byggnad. Den stod färdig 1858 

(6) och var då avsedd för 30 familjer enligt stämmoprotokollet. Placeringen av 

byggnaden var betingad av ovannämnda markköp och blev en mäktig pedang 

till den betydligt mindre Gamla Längan, en bostadslänga som finns med på den 

äldsta kartan över Gamla Bruk, (karta nr 1). År 1859 meddelas i 

bolagsstämmoprotokollet (7), att all inredning nu är färdig. Detta år står även 

svinbodar, bageri och tvättstuga färdiga. De var förlagda strax öster om 

bostadslängan. Tillgången till klart och rent vatten tillgodosågs genom att 



Bolaget ungefär samtidigt uppförde en vattenreservoar för den eldfasta 

tillverkningens behov. Här kunde således de boende hämta sitt behov av 

vatten. 

 

Slitaget på lägenheterna var tydligen stort, ty redan 8 år efter färdigställandet, 

d.v.s. 1866, meddelade styrelsen till detta års Bolagsstämma att lägenheterna 

blivit totalrenoverade (8). 

 

 

RINGS MODELLKAMMARE 
 

Konstnären Ferdinand Ring från Köpenhamn anställdes av styrelsen 1856 (4). 

Han skulle främst syssla med ornament och bildkonst, men även med 

utbildning i dessa ämnen. Olika ornamenter och statyer blev hans specialitet. 

Mycket beröm fick han av bolagsstämman 1861 för sin staty över ”Grefve” Eric 

Ruuth (9). 

 

Året efter Rings anställning uppfördes en särskild byggnad att inrymma Rings 

Modellkammare. Den var 17 alnar (= 10 m) bred och 61 alnar (=36 m) lång 

(10). Förutom modellkammaren rymde den även ett tunnbinderi och ett 

lerförråd. Hälften av denna byggnad, som således byggdes 1857 (samma år 

som Tre Kronor uppfördes), finns fortfarande kvar. Den andra hälften revs i 

samband med att Fabrik VIII började byggas 1901. 

 

Den kvarvarande hälften av denna byggnad i en våning, vilken då främst rymde 

Rings Modellkammare, utgör numera första våningen av den västliga delen av 

vinkelbyggnaden till Tre Kronor. Den är numera påbyggd med en våning. På 

gaveln syns tydligt teglen i den vägg, som antingen blev uppmurad i samband 

med rivningen av den ursprungliga byggnaden, eller utgjorde en innervägg i 

denna byggnad. Dessa tegel är av en betydligt ljusare sort än de tegel som 

använts till påbyggnaden (bild 15).   

 

I denna vår äldsta kvarvarande byggnad ligger idag (2005) Bolagets 

läkarmottagning. 
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År 1862 beslutar styrelsen om ännu en utbyggnad av Rings Modellkammare 

(11). Man bygger nu en tvåvåningsbyggnad i vinkel med den ovan nämnda 

långa envåningsbyggnaden (måtten finns ej angivna i stämmoprotokollet). 

Denna byggnad låg i den östra delen av ovan nämnda länga. I denna 

tvåvåningsbyggnad inkorporeras Rings ursprungliga envånings  

modellkammare. I den nya byggnaden inrymdes även verkstäder och en 

rundugn (11). 

 

Denna år 1862 tillkomna byggnad står fortfarande kvar och är till det yttre helt 

oförändrad. På en bild från 1895 syns tydligt de dekorativa valvbågar i utfällt 

tegel som pryder den södra gaveln. De inre delarna är numera kontoriserade, 

medan vinden har sitt ursprungliga utseende, bortsett från de fläktar som nu 

står där. 

 

Vi skall i en kommande rapport återkomma till byggnadens fortsatta 

användning, efter det att Ring slutat 1869 (12). 

 

 

BYGGNADEN  ”SERVUS” OCH GAMLA FINKERAMISKA 
 
Strax bakom nuvarande Centrallaboratoriet ligger en kontorsbyggnad, som fått 

identifieringsnamnet Servus. Byggnaden Servus stod färdig 1918. Den utgör 

den sista resten av de byggnader som kallas Gamla Finkeramiska. De första 

byggnaderna i Gamla Finkeramiska tillkom 1828 (13). Karta nr 2 och 3 ger en 

bild av det färdigbyggda komplexet, som i väster började vid 

Centrallaboratoriets västra gavel och som slutade där nuvarande HB-Hallen 

ligger.  

 

1827 beslutade styrelsen (13) att bolaget även skulle starta tillverkning av 

fasadtegel och takpannor. Den första fabriken stod färdig 1828 och låg där 

nuvarande HB-Hallen ligger. Man beslöt även att starta lerkärlstillverkning (13). 

Fabriken för denna tillverkning var klar 1833. Redan 1827 hade man börjat 

diskutera tillverkning av saltglaserat stengods (13). På grund av tekniska  
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svårigheter och andra prioriteringar skulle det dock dröja till 1835 innan denna 

tillverkning startade (14). 

 

Sett från Bruksgatan låg de finkeramiska fabrikerna närmast gatan (Bild 0), 

medan fabriken för saltglasering låg bakom, således strax norr om (Karta 3 

samt Bild 2 och 3). Av bild 3 framgår att byggnaden för saltglaserat var en 

långsträckt byggnad, klädd i brädor och delvis reverterad. 

 

Den västra delen av denna byggnad är angiven som magasin. Här på denna 

plats ligger idag Servus eller som byggnaden till att börja med hette; Nya 

Kärlmagasinet. Just magasinering av färdigställt finkeramiskt gods hade många 

gånger varit ett problem för bolaget. Man hade t.ex. varit tvungen att hyra 

utrymmen utanför bolaget. Till och med revisorerna hade påpekat problemet. 

Gamla Kärlmagasinet stod färdigt 1836 (15). 

 

1890 är i ett styrelseprotokoll antecknat att man nu tömt Tre Kronor på familjer 

som bott där (16). I den norra delen, alltså delen mot Bruksgatan, fanns redan 

då brukskontoret inrymt samt en utställningslokal för ornament och 

kärlprodukter. I delar av resten av byggnaden ordnades nu lager för 

finkeramiskt gods. Ett förmodligen både stort och bra lager. År 1917 beslutar 

styrelsen att man behöver ökat utrymme för Brukskontoret (17). Men, man har 

även i protokollen börjat diskutera en flyttning av huvudkontoret i Helsingborg 

till Höganäs. 

 

Det nya Kärlmagasinet står färdigt 1918 och byggs på platsen för det tidigare 

betydligt mindre kärlmagasinet, vilket således var en del av den länga som 

innehöll fabriken för saltglaserat gods. Gamla finkeramiska fabriken revs 1946-

47, med två undantag: dels fick Fabrik III i den östra delen stå kvar, dels fick 

Nya Kärlmagasinet (= nuvarande Servus) stå kvar. 

 

Nya Kärlmagasinet har ett väldokumenterat ritningsmaterial (se bilagor) och är 

till det yttre välbevarat. På västra gaveln finns ett nytt yttre trapphus. På södra 

långsidan fanns tidigare tre stycken godsintag. Av dessa är två stycken 

igensatta, endast det tredje finns kvar. Inredningen av huset är helt förändrad, 
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detta för att passa den nya funktionen som kontor. På vinden finns dock den 

gamla inredningen kvar. 

 

Nya Kärlmagasinet är inte på något sätt vår äldsta byggnad, men ett intressant 

tidsdokument, då den en gång varit en del av de gamla finkeramiska fabrikerna 

och saltglaserat. 
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Referenser 
 
 
Bolagsstämmoprotokoll 
 
(1)   1825    Se kopia 
(2)  (13)  1827 ” 
(3)  1832 ” 
(14)  1835 ” 
(15)  1836 ” 
(4)  1856 ” 
(5)  (10)  1857 ” 
(6)  1858 ” 
(7)  1859 ” 
(9)  1861 ” 
(11)  (3 b)  1862 ” 
(8)  1866 ” 
(12)  1869 ” 
(18)  1885 ” 
(16)  1890 ” 
(17)  1917 ”  
 
 
 
Till referenserna i handskrivna protokoll har bifogats en avskrift där modern stavning har 
använts.  
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UTDRAG UR 1856 ÅRS BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL 
 

Den vid Tegelbruket beslutade påbyggnad av en av ladorna samt tillbyggnad för att 

kunna åstadkomma en större tillverkning, sedan rekvisitionerna allt mera tilltaga, är 

nära nog fullbordad – det är endast en ny byggnad för lerkrossningsmaterialen som 

ännu återstår samt en större lada för förvaring av lera. 

 

Större delen av Gruvans Tegelbruk är uppförda på mark som icke tillhör Gruvan, 

denna olägenhet har varit förknippad med många svårigheter, framför allt när det 

varit fråga om utvidgning av byggnaderna. Styrelsen har flera gånger, fast förgäves, 

sökt att få köpa denna jord. Först nu har genom ett tajmat dödsfall, tillfälle yppats att 

kunna bliva ägare till jorden. Styrelsen har därför icke tvekat att inköpa tio tunnland, 

fastän det höga priset av kronor 5.000 betalts före betinget och har därför i dagarna 

genom en laga klyvningsförrättning denna jord skilt från Stamhemmanet och blivit 

försedd med mantal. 

 

Som en duglig modellör för utförande av de arbeten som numera ständigt förekomma 

vid Tegelbruket och dels för utbildande av den yngre personalen vilka på den väg 

kunna befinnas skickliga och skulle kunna vara till nytta för verket, har styrelsen i 

detta avseende vidtalat Herr Ring från Köpenhamn, vilken förklarat sig villig att 

åtminstone för ett års tid mot ett årligt honorar av 700 Riksbanksdaler Dansk och fritt 

husrum. Bolaget fann detta förslag nyttigt och bra och uppmodade därför styrelsen 

att med Herr Ring i detta avseende uppgöra överenskommelse. 

 

 

UTDRAG UR 1857 ÅRS BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL 
 

Ett envåningshus och en större skorsten har uppförts av tegel, 18 alnar långt och 16 

alnar brett inrymmande den nya ångmaskinen samt en retort för gasverket. 

 

Ett tvåvåningshus har uppförts av tegel, 25 alnar långt och 17 alnar brett inrymmande 

de tvenne nya krosskvarnarna och en siktinrättning. 
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Ett envåningshus uppfört av tegel 61 alnar långt och 17 alnar brett, inrett dels till 

förlagsrum för malen eldfast lera, dels till tunnbinderi och modellverkstäder. 

 

Utom ovannämnda arbeten är grundlagt ett 84 alnar långt och 20 alnar brett 

boningshus för bruksarbetare, samt en vattenreservoir uppsatt vid slamverket i 

Lerkärlsfabriken samt en större reparationsställ å vattenschaktet, varest ny 

förbyggnad till 19 alnars djup blivit uppmurad i eldfast tegel istället för den gamla i trä. 

 

 

UTDRAG UR 1858 ÅRS BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL 
 

En länge påtänkt stor arbetareboning är utförd vid Tegelbruket i vilken 30 familjer 

kunna inlogeras. Det har varit styrelsens omtanke att få så enkelt som möjligt kunna 

hysa arbetarpersonalen i rymliga och sunda lokaler. Ännu har det hänt att två familjer 

måst bo tillsammans, detta hoppas man nu vara frånbyggt. Man skulle väl kunna 

förebära att denna byggnad är uppförd med nog lyx, men det är mera förenligt med 

tiden att uppföra byggnaden i någon slags stil än att jämt fortsätta i vår gamla 

svenska stela fyrkant. 

 

För att skaffa nödigt vatten till en ångmaskin har en vattenreservoir uppförts framför 

anförda byggnad, men icke nog med att vatten till maskinerna därigenom anskaffats, 

men de därkring boende erhålla därigenom ett rent och klart vatten för sina 

hushållsbehov. 

 

 

UTDRAG UR 1859 ÅRS BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL 
 

Som byggnadsornament och andra prydnader av lera alltmera kommit i bruk var den 

förra lokalen för modellering och sakernas uppställning alltför inskränkt. Denna lokal 

har numera blivit betydligen utvidgad, vardan man nu är i tillfälle att på ett ställe 

kunna se vad här kan åstadkommas i ornament och andra prydnader i lera. 
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UTDRAG UR 1860 ÅRS BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL 
 

En med varje år tilltagande avsättning av lerkärl har givit styrelsen anledning att 

ytterligare utvidga de därtill erforderliga byggnader, genom att ett hus i två våningar 

22 alnar långt och 19 alnar brett blivit uppfört och i detta hus har en ny brännugn 

blivit uppförd med eldstäder efter ny metod, på samma gång har anskaffats utrymme 

för flera nya drejskivor, men för nu i samma mån kunna skaffa tillräcklig bearbetad 

slimmad lera har en lerältningsmaskin blivit satt i förbindelse med den ångmaskin 

som krossar lera, vilken maskin nu i full gång framskaffar lera till ett betydligt dagligt 

kvantum, varigenom besparas minst tre arbetshästar. 

 

 

UTDRAG UR 1861 ÅRS BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL 
 

Under årets lopp är uti en nybyggd torklada ytterligare en brännugn uppförts efter 

samma konstruktion som tvenne förut uppförda. 

 

Särskilt anser styrelsen sig böra vitsorda bildhuggaren Rings utmärkta nit och 

konstnärliga skicklighet, som bäst röjes uti den av honom modellerade och i eldfast 

lera utförda statyn av Grefve Eric Ruuth. 

 

 

UTDRAG UR 1862 ÅRS BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL 
 

Rekvisitioner på ornament, koner (?) eller med ett ord sagt allt som formats har varit 

jämnt stigande, det blev därför ansett nödigt att få denna inrättning av 

lerfabrikationen inrättad på ett tillfredsställande sätt, vardan en tvåvåningsbyggnad 

med tillhörande ugn och rymliga verkstäder blivit uppförd så att numera denna fabrik 

kan anses som en särskild del av Lerbruket. 

 

De äldsta ugnarna med därtill hörande korsvirkeshus som begagnats alltifrån 

tegelbrukets anläggning voro numera så utbrända och icke så konstruerade som de 

borde vara, vadan de blivit nedrivna och platsen rensats för att i deras ställe uppförts 

Stawfordska Sällskapet                                                      Rapport 1. 2005                                                   Sidan 4 av 5 
 



en större ugn, vartill foten och grunden blivit lagd och kommer denna byggnad att 

snarast möjligt bliva fullbordad för att komplettera tillverkningen. 

 

  

UTDRAG UR 1863 ÅRS BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL 
 

Ett nytt torkhus av grundmurat tegel är uppfört i vilket en tegelugn är anbragt. I denna 

liksom i övriga ugnar äro trapproster insatta, som visar en förnämlig besparing av 

kolåtgången. 

 

 

UTDRAG  UR 1865 ÅRS BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL 
 
 
Lerfabrikationen har, som tablån visar, bedrivits ungefär lika med föregående åren. 

En förut icke känd tämligen vit fin lera har funnits i schaktet Besväret. Till fina Lerkärl 

är den utmärkt och man har all anledning hoppas att framledes den lera som nu 

hämtas vid Pålsjö och vilken faller sig tämligen dyr, skall kunna umbäras. 

 

 
UTDRAG UR 1866 ÅRS BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL 
 

För övrigt har den stora arbetarbostaden genomgått en fullständig reparation. 

 

 

UTDRAG UR 1869 ÅRS BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL 
 

Då ornamenttillverkningen icke kunnat drivas med fördel, och avsättningen alltmer 

försvårats genom det allmännare användandet av cement till byggnadsornamenter, 

har denna tillverkning sedan den sista november icke bedrivits på annat sätt än att 

ingående beställningar, som med vinst kunnat utföras, blivit effektuerade. 

Föreståndaren för ornamenttillverkningen1 har lämnat sin befattning och platsen 

kommer ej att återbesättas 

                                                 
1 Ferdinand Ring (vår anm.) 
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