
Gardstegelbruket N~orp
-grundlade sodraFortuna-

Teglets farg bestamdes av lerans kemiska sammansaftning och
av branningsbetingelserna. "Mornades" den gula leran med
sand eller tegelkross blev teglen i allmiinhet rod, av den bldgrd
leran under stark briinning gul, -som tillverkades mest vid
Nytorpstegelbruk. Ovanstdende faktum ar kant, liksom aft det
val' Frk. Charlotta Lowenhielm som grundlade bruket dr 1840.
Ndgon vetenskaplig dokumentation over tegelhanteringen gar
ej aft jinna, -till skillnad mot Rya, Kyrkbacken, Orenas, Sundvik
etc. Foljande efterkonstruktion av Nytorpsbruket ar hiimtad
fran sf...Tijter,med metoder som "grannbruken" anviinde, men
iiven till en del fran Gabriel Jonssons bok /lUng mellan backar
och boljor".

Akem ovanfcir sodra Fortuna ,till horde till hiilften familjen
Lowenhielms agointressen, nar artalet 1843 var aktuell i alma-
nacken. Lagman G. A. Lowenhielm innehade fcirut Rydebacks
tegelbruk och Gamlegarden redan iir 1795. Dottem Charlotta
fortsatte att expandera over Fortunaviigen ar 1835 och utbytte
jord med pastoratet. Danned hade hon skapat fcirutsattningar
till ett strandnara tegelbruk. Lerans ypperlighet, inlastning av
stenkol och utskeppning av tegel lag 1843 pa hennes strand-
marker. Charlotta L. lat aven uppfcira cit. "dyra och herrskaps-
liknande byggnader", som fick Nytorp som adress.

I rask takt eller inom en tio ars period, skulle dom forsta
stugoma "betrada" strandmark'ip soderut. Strandbetet hlg nas-
tan ode pa hus vid den tiden, sa nar som pa en och annan
fiskarbod som fiskarbondema i GlumslOf slagit upp fcirredskap
och batupplaggning. Kunskap av tegeltillverkning lar Charlotta
ha inhamtat fran Rydebacks Tegelbruk, som redan da hade anor
fran 1620-talet.

Tegeltillverkningen var ett sasongsarbete, saledes kom tegel-
arbetama att ha flera yrken. Nar tjalen gick ur jorden och fram
till senhosten, var titeln tegelarbetare. Resterande arstid kunde
yrket vara fiskare eller skutskeppare. Bla.betalades stenfisket
med nagra oren per kubikfot, och det var manga hanmar som
behovde den varan vid mitten av fcirra arhundradet. Kopen-
harnns fcirsvars och harnnanlaggning, Helsingborgs harnn och
i Halmstad ,dar uppfcirdes vagskydd, liksom andra smahamnar
mellan stiidema liings kusten. Pa sodra Fortuna blev husen
befolkade av tegelarbetare/fiskare och inte sallan i fcirlangningen
av skeppare som kommit upp sej. Vilket som var slitsammast
kan vara -hugget som stuckit, det visar ett levnadsode som
Gabriel Jonsson nedtecknat om Nytorps tegelhantering.

PETER JONSSON BLEV "FORKNYTT"
Farfader till Gabriel Jonsson var Jons Jonsson. -Jons hade en

jakt somhette "Freden", ochmed denna lilla skuta fraktade han

tegel till Halsingborg fran bruket vid Nytorp, -strax invid det
norr om Alabodama belagna lilla fiskelaget Fortuna, dar en
vattenfylld lergrav annu paminner om tillverkningen. Last-
ningen gick till pa det sattet att teglet rullades pa "borar" av
kvinnfolk - eller i basta fall kordes med hast och vagn - ut i sjon
sa langt man kunde och sedan omlastades i pramar, som fcirdes
ut till segelskutoma, vilka lag fcirankrade ett stycke ut i det
tamligen langgrunda vattnet har vid "Salthammars Or".

Nagra tusen .1mursten" kunde skutoma lasta, och de gjorde en
tur pa en dag, om vadret inte lade hinder i vagen. Besattningen
pa Freden bestod av tva man: Jons Jonsson sjalv och Peter
Jonsson. Den fcirre ficki inkomst fcirfrakten kr 2:50 fciregen del
och lika mycket fcir skutan, och Peter Jonsson fick 2:50 i
fcirtjanst.

Peter Jonsson sedermera Gabriel Jonssons far var elva ar da
han slutade skolan, det var da fcirtiden inte sa noga omman gick
dar eller ej - fick genast hjalpa till med att ta emot teglet, nar det
langades fran pramen ombord i baten, och likasa med att langa
upp det pa kaj en i Halsingborg. Genom detta slit tog han skada
till kroppen och blev forknytt, han fick med tiden en puckel pa
ryggen. Det boJj ade med att han blev fcirlamad i benen, forlam-
ningen kom pa en gang, man maste bara honom hem. Han hade
da hunnit bli femton ar och ga fram fcirprasten - som den langste
av de manliga konfirmandema. Under de fcirsta aren som
halvvuxen hade han ocksa varit bade starkare och kvickart'< i
vandningen an sina kamrater, bla kunde han "sla varmolla", dvs
hjula, anda fran tegelugnen pa Nytorp till det sydligaste huset
pa Fortuna, dar han da hade sitt hem - en stracka pa ett par
hundra meter ungefar. Huset hade fadem kopt.

DEN FORSTA HANDELSBODEN pA FORTUNA
Vid ar 1870 nar Peter jonsson var 16-17 ar satte han upp en

. liten affar tillsammans med sin syster i Imset pa Fortuna, den
inrymdes i en liten skrubb av en fcirstugas storlek ungefar. Det
boJjade med att han skrev en fcirteckning pa yarer som skulle
kopas, att sedan skaffa pengar dartill var dock inte lika latt. En
utvag anlitades emellertidmed hjalp av en sergeant Silfverstrand,
som var tjansteman pa Nytorps tegelbruk - denne satte ihop en
skriftlig vadjan om insamling till startkapitalet, och skrivelsen
bOrjade sa har: "Arade allmanhet. Anse icke som en tilltagsen-
het att j ag litar pa alia manniskors valgorenhet och vander mig
till Eder med en anhallan. Saken ar den etc. "Och sa stod det
vidare bara att pengama skulle vara Peter Jonsson till hjalp i
hans ofardighet och sjukdom. En kvinna pa Fortuna gick
omkring med listan, och insamlingen gay 108 kr, vilket ansags
vara ett gott result at. Folk var fattiga pa den tiden i den trakten,
de levde pa att fiska och segla med sten, tegel alltsa. Anda hade
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Kartbeskrivningen fran 1870 heirLeder tegeLpLatsen vid Nytorp. Utskeppningen av tegLet underlattades med tiden av stenpirens
jOrliingda trabrygga.

somliga gert hela tva kronor, och det tyckte man var forvanande
frikostigt.

Tack yare ytterligare bistand fran en grosshandlare i Halsing-
borg somlanade ut 200 kr, kunde varor inkopas, och sa startades
den !ilIa diverseaff<iren i det farstuliknande rummet utat vagen
vid det forblasta fiskelagets strand. Det val' mest specerier som
siHdes, och de tva syskonen kunde forsorja sig pa den lilla
rorelsen och dessutom aterbetala de lanade pengama redan
efter ert halvt ar. Berartelsen om Peter Jonsson kan fortsartas
med art han fick skota den lilla affaren med nagerlunda krafter
i fyra -fern ar framat, (sannolikt till ar 1883) da aff<irsrorelsen
overfordes till Alabodama. Den ar nu bevarad som museial
lanthandel.

HUR TILLVERKADES TEGLET?
Det exakta svaret pa rub}jken gar inte art finna. Sakerligen

skilde sej inte Nytorpsbruket fran dom ovriga tegelbruken
langs Oresund. Ar 1840 nar tegelbranningen borj ade vid Nytorp
val' en expansiv tid da stadema vaxte fort i storlek. Husbyggan-
det gjorde art det snabbt blev virkesbrist, vilket medforde hogre
virkespriser men ocksa art teglet blev ett prisvart alternativ.

Ur lertakten gravdes leran bort med hacka (korp) och skyffel,
ett manga ganger riskfyllt arbete, eftersom stora sjok oftast
slappte. Arbetskraft fanns det gott om, anda maste tegelbruket
placeras sa nara lertaget som mojligt.

Leran kunde med fordel "vintergravas If, vilket skedde pa
hasten, och laggas ut i "rabatter" av tva meters bredd och en
halv meters hojd. Sa gjordes for att vader och vind skulle gora
leran mer lartarbetad nar tillverkningen kom igang pafoljande
val', men aven en sommarupplaggning hade en gynnsam inver-
kan pa lerans konsistens.

Nytorpsbruket val' ett "tidigt" bruk. Saledes skedde hela
processen utan maskiner. Leran fick rullas pa "borar" langs en
tegelkladd stig, fran lergraven till tegelplatsen ovanfor ler-
gravarna. Dar lades leran i rabatter, och blev "mornad".

PafOljande val' kunde tegeltillverkningen sa lartare komma
igang. Den "mornade" leran flyttades till en skalfol].11adgrop i
marken och blandades ut med en lamplig mangd sand eller teg-

elkross for art fa rart konsistens. Pa Nytorpsbruket kan det ha
funnits ert par eller flera sadana gropar dar barn ledde runt
hastar i en trostlos vandring och dar hasthovama astadkom
inblandningen. Hastspillningen fick ovillkorligen plockas bort
for att inte teglets kvalitet skulle fOrsarnras. Denna "magring"
med sand eller tegelkross medforde att leran gick art forma vid
ett lagre vatteninnehiill vilket i sin tur hade en stor betydelse for
den efterfoljande torkningen och darmed torrkostnadema.
Formning

Den magrade leran gravdes upp fran gropen och fordes till ett
enkelt skjul dar "tegelslagaren" fOr hand fyllde leran i fuktiga
sandbestrodda formal', i kast om tva tre tegel. Overflodet "stroks
bort" med en sticka och formen tomdes pa en bradlapp. Ler-
stenama fick torka pa bradoma tills dom var transport-torra.
"Trillarna" transporterade rastenen vidare till torkladan dar den
stalldes pa kant. En duktig tegelslagare kunde komma upp i
2000 stenar/dag.

I torkladan skulle lerstenen sta tills ca. 20% av dess vikt hade
avdunstat. Tiden val' beroende av rMande temperatur och
luftfuktighet. Tegelmastaren bedomde nar "rastenarna" val'
klara for branning.
Branning

Branningen pa Nytorps tegelbruk skedde med storsta sanno-
lilmet i en sk. "periodisk ugn" dar en period uppgick till ca. 12
dagar, som utgjordes av tre dagar:5 insartning, fyra dagars
branning, tre dagars avsvalning och tva dagars uttag. Ugnens
storlek kunde variera; kanske var den 10 meter lang och 7 meter
bred. Hal' sattes rastenen i "blad" , underforstart i kors mot
varandra, sa att det uppstod eldningshil mellan stenarna.
"Brannaren" oste ned stenkolen i dessa branningshil. Brann-
ingen val' mycket noga, blev det for varmt kunde flera stenar
branna ihop. Det kallades "Honga If. In och utgangama till
ugnen som teglen kordes igenom, val' igenmurade under
branningstiden.
Utlastning

Man lastade nybrand tegel fran ugnen i tva dagar, som val' sa
varm att man fick anvanda "hantlar" -ett slags lader -eller
gummiskydd pa handflatoma, for att inte branna sej fOrdarvad.
Helt genomsvett rullade man sitt tung a lass ut genom den tran-



ga, Higaporten, ut i kylan och lastade av pa stenplatsen. Lagom
nedkyld var det bara att ge sig in i den varma ugnen igen. Sa hall
det pa i tva dagar nar ugnen var avsvalnad. 25 000 stenar kunde
ugnen innehillla. Vid en lyckad branning kunde man fa 15 000
av forsta klass, de ovriga saldes som andra eller tredj e sortering.
Utskeppning

Allt tegel fraktades sjovagen. Biltarna var jakter och utan
motorer pa "Nytorpstid", och lastade hogst ett par ton. Det
lastades och lossades for hand, kast for kast ( 1 kast, ca 10 kg=
3 tegel). Det behovdes en kedja pa fyra man for att na botten av
lastrummet fran bryggan. Speciellt utformade rulleborar var
forsedda med jarnskodda hjul, kordes fran tege1p1atsen ovanfor
lergravarna pa den tegelkladda stigen till utlastningsbryggan.
Det var en langre trabrygga som kom till senare. Pir-resterna ar
kvar fran bryggan som ar forlangningen av badhuset. Tidigare
igen prammades teglet som Gabriel Jonsson sa detaljerat be-
skrev det. Det lilla gardstegelbruket hade troligtvis inte spar-
bundna vagnar. Produktionen var nog allt for liten i forhilllande
till kostnaderna. Arbetskraft var antagligen lonsammare.

TEGELPLATSEN
Hela bruket lag i blickfanget fran Nytorpgard. Kartor som

bekraftar det, har sparats. Tege1bruket var aven privat utan
andra intressenter. Motsvarande bruk i trakten var oftast bo1ag.
Forutom tegelrester vid strandbrynet och dom stOIa averbli vna
dammarna, gar det att skymta rester efter ugnen ute i akem,
mittfor utlastningsbryggan. Plogen blottlagger fortfarande var
och host, ugnens grastensfundament.
Tegelmastarbostaden var placerad norr om tegelplatsen. Hu-

set revs efter sekelskiftet. Byggnadema bef31IDSvara i daligt
skick, sa rivning var oundvikligt. Handlerskan Lovisa pa Fort-
una var en kort tid agare till bostallet da hon arbetade som
kokerska pa Nytorp, efter det att tegelbruket var nedlagt 1890.
Huskopet atertogs emellertid snart.

Forutom tegelmastarens bostalle har en torklada i travirke, och
ett enkelt traskjul fOr ugnpassning funnits, forutom den perio-
diska ugnen. Brannugnens gt:Und var av grasten, eftersom
vaggarna var utsatta for stort tryck och varmebelastning, maste
de muras av eldfast sten och vara tjockare an vanliga tegel-
murar. Hagt over ugnen, tillrackligt for att inte antandas, fanns

Carl Axel Andren, Nytorps agare, ar pel sondagsutflykt med
barnbarnen pel Fortuna.

ett tak av tegel pa lakt. Den som ar kunnig, kan sakert urskilja
ugnens eldfasta murstenar langs med strandskoningen.

Ungefar efter denna beskrivning -kan tegelbruket en gang ha
gestaltat sig. Atminstonde far det galla sa lange, tills ev. annan
fakta kommer idagen.

LERGRA VARNA - MINNER OM EN SO-ARIG EPOK-
Idag ar dom gamla lerbrotten en naturlig del av stranden.

Bevaxtmed omgardande buskar och trad i branterna, vassruggar
i det stillastaende vattnet, bildas en saker och skon oas for
fagellivet, och oss betraktare. -Ja, har har till och med varit
parkanlagt, med en brospang mellan dammarna, ledande stigen
runt vattnet. Foralskade par har "kuttrat" pa den undanskymda
stenbanken -sa an idag, om an mera svartillgangligt.

Flertalet hus pa sodra Fortuna byggdes troligtvis med tegel
fran "Nytorpsbruket". Tydliga ar tegelresterna vid lergravarna
intill stranden, - men det gar aven att finna "Hong or" i
strandlinjen; misslyckade ugnsbranningar - omfanmande te-
gelstenar, utlagda som strandskoning, och oskiljaktiga for
framtiden. -Hurvida de foralskade paren blev lika oskiljaktiga
eller brand a som stenarna, far sta skrivet bland stjarnorna ...

BildfOrklaring: Badhusbilden pa forsta sidan ar tagen o~.
1940, med den unga damen Anna-Greta Hultberg/Andersson.

. Make blev masterlotsen John Andersson (F-p 1-97).


