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Sammanfattning 
 

Syftet med uppsatsen har varit att beskriva hur tegeltillverkning har påverkat ett lokalt 

samhälle relaterat till industrialismen, samt att skapa en lokal historieskrivning inom ett 

eftersatt forskningsområde. Utifrån industriella teorier, som bland annat tar upp olika 

definitioner av begreppet protoindustri, görs en i huvudsak kvantitativ studie av 

mantalslängder och födelseböcker ur församlingarnas kyrkoarkiv samt statistik från 

kommerskollegiet. Därtill kommer analyser och tolkningar av nedtecknade minnen och 

fotografier från tegelbrukens tid. Den undersökta perioden sträcker sig ungefär mellan 1850-

1950 med olika begränsningar i tid beroende på bland annat vilken fråga som undersökts och 

att en del material ännu omfattas av sekretess. I resultatet diskuteras i vilken grad Enhörnas 

tegelbruk passar in i definitionen av protoindustri och ett nytt begrepp, cendumindustri, 

föreslås för att bättre beskriva tegelindustrin och på så sätt förfina teorier om industrialisering. 
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Förord 
 

Hur kan man välja att skriv en uppsats om en fyrkantig tegelsten och basera den på tabeller, 

diagram och statistik? Den frågan har jag fått höra i olika varianter många gånger under 

uppsatsens färdigställande. Jag har frågat mig själv samma sak ett antal gånger! Tegelslagning 

är inget lätt ämne, varken att utföra eller att skriva om. Men, lera, tegelstenar och 

tegelslagning är långt ifrån så fyrkantigt som man först kan tro, och tabeller och diagram 

säger mer än vad jag någonsin anat.  

Som barn gick jag och min familj varje vår ner till Sättraängarna och tittade på vårblommor, 

salamandrar och grodyngel. Ofta gick vi ut på åsarna mot Mälaren och kände på 

vattentemperaturen, kanske tog jag upp någon av de röda stenarna och kastade i vattnet som 

barn brukar göra. Att stenarna var tegelrester från ett bruk som inte lades ner för mindre än 

hundra år sedan förstod jag först senare. Idag måste man veta var man ska leta efter de röda 

tegelbitarna för att se var tegelbruken låg, både de fysiska lämningarna och minnet av den 

industri som var en stor del av Enhörnabornas vardag håller på att falla i glömska. Och de 

bortglömda tegelbruken är inte bara något som förekommer i Enhörna, det ser likartad ut för 

de flesta regioner. Tyvärr är tegelindustrins historia så eftersatt rent forskningsmässigt både 

nationellt, regionalt och lokalt att det är svårt att hitta någon som vill samtala kring ämnet, 

varför mina nära och kära fått stå ut med att dela mina tankar och funderingar. Tack till alla er 

som stått ut! Ett stort, varmt och uppriktigt, men tyvärr postumt, tack riktas också till Gustav 

Nilsson och Gunnar Wistedt för samlingen av brev med minnen från Enhörna, det är en 

vacker och underhållande läsning.  

Under 2012 och 2013 har varslen om uppsägning duggat tätt, framför allt är det 

pappersbruken som beroende på minskad efterfrågan tvingas till nedskärningar. I dagspressen 

kan vi läsa om hur de drabbade orterna försöker hantera den arbetskris som följer med 

neddragningar och avvecklingar. Fenomenet är dock inte så unikt för vår tid som vi kanske 

förledas att tro. För ungefär hundra år sedan var det tegelbruken som stod inför samma 

förändring, modernisera och marknadsanpassa eller lägga ner. Efterfrågan på tegel i 

Stockholm, som var den främsta mottagaren av tegel från Mälardalen, däribland  Enhörna, 

minskade kraftigt. I princip alla tegelbruken i Enhörnas bägge socknar valde att upphöra med 

verksamheten, de få som valde att modernisera sköt bara nedläggningen framför sig med 
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några tiotal år. De fysiska spåren från tegelbruken är idag svåra att se om man inte vet var 

man ska leta. Men det finns andra spår än tegelskärvor, den äldre ortsbefolkningen har 

fortfarande minnen och fotografier att dela med sig av, i olika arkiv finns också handlingar 

som berättar om livet på- och i skuggan av bruken. Det här är berättelsen om Enhörnas 

tegelbruk och vilka minnen de lämnat efter sig, men också en reflektion om industrialismen 

som teori. 

 

Inledning 

 

I Europa har industriromantiken blomstrat som inredningstrend ett tiotal år. Föremål från 

nedlagda industrier klubbas för ansenliga summor runt om på auktioner. Arbetsbänkar från 

fabriker blir köksbord, lampor från grisfarmar blir unika detaljer i någons vardagsrum och lite 

rost och slitage gör att föremålen ses som genuina. Först nu börjar vi se den här trenden i 

svensk inredning, och det är verkligen på tiden. Medan industriromantiken har blomstrat i 

Europa tycks svenskarna ha gjort allt för att glömma sin tidiga industri och de spår den lämnat 

efter sig. Det märks inte minst inom forskningen. Det finns en del arbeten som visar de olika 

företagens historia men det är ytterst få uppsatser eller avhandlingar som behandlat den tidiga 

industrin ur ett vardagsperspektiv, vissa näringsgrenar tycks dessutom ha glömts mer än 

andra. Kanske kan det nyväckta intresset för vår tidiga industri inom inredning medföra ett 

ökat intresse även inom den akademiska världen. Följande uppsats kom till för att fylla i en 

lucka i vår tidiga industrihistoria med förhoppningen att sprida ett intresse för densamma. 

Disposition 
 

Uppsatsen inleds med en kort bakgrund om tegeltillverkning och en beskrivning av Enhörna, 

befolkningsutvecklingen i Sverige för den aktuella perioden förklaras också för att ge en 

kunskapsgrund att relatera undersökningen till. Därefter förklaras forskningsläget, både 

gällande industrialismen i Sverige men främst forskningen om tegelbruk i Mälardalen. 

Beskrivningen av forskningsläget leder in i en diskussion om teorier och tolkningsmodeller 

som redogör för olika tolkningar av industrialism och protoindustrialism, Arnold Rentings 

tolkning av Franklin Mendels begrepp protoindustrialism utgör huvuddelen av den 
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diskussionen. De metoder och det material som uppsatsen grundar sig på redogörs för därefter 

och avslutas med rubriken syfte och frågeställningar.  

Den del av uppsatsen som redogör för själva undersökningen samt analyserar resultatet är 

uppdelad i flera sex underrubriker. Anställda vid bruken diskuterar vilka som faktiskt arbetade 

på tegelbruken i Enhörna och om de var från bygden eller kom utifrån. Hur stor andel 

anställda som var kvinnor och barn redogörs också för och resultaten ställs i relation till 

utvecklingen i Stockholm och industriella teorier. Under rubriken Arbetsplatsolyckor 

redogörs för antalet olyckor för ett slumpvis utvalt år, 1902, ett år som inte är unikt i 

källmaterialet. Därefter analyseras hur många barn som föds och vid vilken tid på året, under 

rubriken Konceptionsmönster. Diskussionen om antal födda barn leder till nästa rubrik, 

Invånarantal, där befolkningsutvecklingen i Enhörna relateras till densamma för Stockholm. 

Vad detta innebär diskuteras också under samma rubrik. Kapitlet avslutas med rubriken Och 

sen då? där tegelbrukens avveckling beskrivs och en Sammanfattning av undersökningen. 

Uppsatsen avslutas med en diskussion kring resultatet av undersökningen och vilka slutsatser 

vi kan göra. Vad resultatet innebär för industriell teoribildning ägnas särskilt intresse i den 

avslutande delen som följs av ett efterord med helt personliga reflektioner från 

uppsatsskrivandet. 

Bakgrund 

Befolkningsutveckling från 1800-talet 

För att till fullo förstå uppsatsen och de slutsatser som dras av undersökningen krävs att 

läsaren är någorlunda insatt i befolkningsutvecklingen för Sverige i stort samt landets 

industriella utveckling. 1800-talet var ett dynamisk och spännande århundrade inom svensk 

historia där landet gick från ett konservativt franskinspirerat u-land till ett tyskinspirerat i-land 

med begynnande demokrati. Tekniska framsteg gav en ökad produktion av järn, vilket bland 

annat förbättrade jordbruksredskapen, det tillsammans med det laga skiftet lede till ökade 

försörjningsmöjligheter för en stor del av Sveriges befolkning som växte lavinartat. 1818 hade 

Sverige 2,5 miljoner invånare, vid sekelskiftet 1900 var siffran mer än dubbelt så stor. 

Framför allt var det befolkningen på landet som ökade, främst i områden där jorden redan 

hade skiftats. Vid mitten av 1800-talet var ungefär 40% av befolkningen på landet jordlös och 

klasskillnader mellan jordägare och jordlösa blev allt mer synliga. Sverige var vid den här 

tiden jämförbart med vad vi idag skulle kalla för ett lovande u-land. Det fanns både gott om 

råvaror och billig arbetskraft. I och med industrialiseringens verkliga genombrott ser vi en 
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ökad inflyttning till städerna, trenden är synlig redan vid 1850 men slår verkligen igenom 

under 1870-talet. Vid 1800-talets början levde ca 90% av Sveriges befolkning på 

landsbygden, och efter 1920 bor det fler människor i tätorter än i glesbygden.
1
 

För den aktuella regionens del innebär den tilltagande urbaniseringen som följer i 

industrialiseringens fotspår att det framförallt är Stockholm som växer som stad, från 93 070 

invånare runt 1850 till 300 523 år 1900.
2
 På 50 år tredubblas befolkningen i Stockholm, något 

som medför en byggboom och en enorm efterfrågan på bland annat tegel. Hur märkligt det än 

kan tyckas vara, i den tid som oftast beskrivs som framåtskridande, sker fler kännbara 

byggkrascher under perioden och byggboomerna och krascherna avlöser varandra mellan 

1850 och 1910 för att därefter stagnera.
3
 Fram till 1950 har befolkningen i Stockholm "bara" 

dubblerats,
4
 vilket alltså i det här sammanhanget får ses som en stagnation. 

 

Tegel  

 

Tegel är benämningen på de brända lerstycken som används som byggnadsmaterial och finns 

som både tegelsten, taktegel, och också i rörform, så kallat rörtegel. Soltorkad lera benämns 

också  tegel, men har sämre hållfasthet än den brända varianten. Beroende på olika 

föroreningar får teglet olika färg då det bränns. Teglet som bränns av lera från Enhörna blir 

ofta mörkt röda vilket tyder på kalkfattig men järnhaltig lera. Tegeltillverkningen skedde 

säsongsvis och mekaniserades först en bit in på 1900-talet. Leran grävdes fram ur lertäkter 

efter att tjälen gått ur marken. Därefter bråkades leran med hjälp av häst- eller oxdrivna 

valsverk, att bråka betyder att leran blandades med vatten och sand och ibland andra tillsatser 

som sågspån för att få rätt konsistens och i förlängningen rätt hållbarhet. Under slutet av 

1800-talet kom bråkor att drivas med hjälp av ångkraft på de flesta tegelbruk, så också i 

Enhörna. För att få leran att erhålla jämn kvalitet lagras sedan leran minst ett dygn i stora 

högar, det kallas för att sumpa leran. Tegelslagningen tar vid härnäst, vilket innebar att leran 

fördelas i formar och slås ned med hjälp av träklubbor för att få leran att fördelas jämnt i 

                                                           
1
 Lindqvist, Herman (2002) Historien om Sverige, från istid till framtid, Stockholm, Norstedts s:551-559 

2
 Befolkningen i Stockholm 1252-2005- från 1721 enligt stadens statistiska årsböcker, Stockholm stad, 

utrednings- och statistikkontoret s:55 
3
 Gustafson, Uno (1976) Industrialismens storstad, studier rörande Stockholms sociala, ekonomiska och 

demografiska struktur 1860-1910, Stockholm, monografier utgivna av Stockholmskommunalförvaltning, 

nummer 37 s: 30-47 
4
 Befolkningen i Stockholm 1252-2005- från 1721 enligt stadens statistiska årsböcker, Stockholm stad, 

utrednings- och statistikkontoret s:55 
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formarna. Leran får sedan torka något innan det slås ur formarna och lufttorka under ett antal 

dagar i stora torklador under tiden lerstyckena vänds. När leran torkat bränns den till färdigt 

tegel och kan därefter glaseras för att få en blank yta.
5
 De tidiga torkladorna kan beskrivas 

som ett tak på pelare där man hängde upp säckväv för att hindra solen att torka ut råteglet 

alltför raskt men tillät luften att cirkulera. Under 1900-talet kom dessa torklador att ersättas 

med det så kallade svedalasystemet, där råteglet torkas med hjälp av överskottsvärmen från 

det tegel som bränns. Svedalasystemet var inte bara ett torksystem utan både en skola där 

tegelmästare utbildades, en tillverkare av maskiner för tegelslagning, men man utvecklade 

också ritningar för moderna tegelbruk och skapade nya ugnstyper.
6
 Allmänt räknas 

höjdpunkten för antal tegelbruk och tillverkning av tegel i Mälardalen vara runt sekelskiftet 

1900. 

Bild 1, Lerviks tegelbruk 

 

 Bild 1, från Lerviks tegelbruk visar ett arbetslag vid en lertäkt vid Lerviks tegelbruk omkring år 1925.Arbetslag: Friman, 

Kalvsund, John Andersson, Över Gransta, Fredrik Fritz, Ruben Lindholm, Ossian Jansson, Linde, Karl Lindqvist, okänd. 

Källa: Enhörna hembygdsförings arkiv, bild 222 

 

                                                           
5
 Nordisk familjebok, uggleupplagan, nätversion genom: http://runeberg.org/nfch/0333.html besökt 2013-03-13 

6
 Frosterud-Jägerhorn, Åsa (1997) En tegelstens historia, bilder och berättelser från Almviks tegelbruk, 

Oskarshamn, Tjustgalleriets förlag s:8-11, 22f 
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Att framställa tegel är en fysiskt krävande process då leran under lång tid grävdes fram med 

hjälp av stålskodda träspadar och kördes i skottkärror till bråkningsplatsen. Även bråkningen 

skedde ofta för hand även om ångmaskinerna så småningom möjliggjorde mekanisering av 

den sysslan, också tegelslagningen kom att mekaniseras under 1900-talet. Den enda 

arbetsuppgift som inte var direkt fysiskt ansträngande var vändningen av tegel som låg på 

torkning. Det är lätt att få uppfattningen att de anställda vid tegelbruken var riktiga 

kraftkarlar, något som stärks i litteraturen med påståenden om att männen vanligen arbetade 

som skogshuggare under vintersäsongen då tegeltillverkningen låg nere. Hur stor del av 

arbetskraften vid tegelbruken som utgjordes av kvinnor och barn är ännu ett outforskat 

område, men vi vet att småföretag generellt sett haft en stor andel arbetande kvinnor.
7
 

 

 

Enhörna 

 

 

Enhörna är en udde eller mer en halvö i Mälaren nordväst om Södertälje. Fram till 1967 

tillhörde Enhörna Södermanlands län Selbo härad och var fram till 1962 delad i två 

kommuner Över- respektive Ytterenhörna kommun , därefter Stockholms län och Södertälje 

kommun.
8
 Men Enhörna har anor som går längre tillbaka än så. För ca 6000 år sedan stiger de 

första delarna av Enhörna upp ur vattnet efter den senaste istiden. Det finns ett antal fynd av 

bronsåldersboplatser runt om i Enhörna. Det är dock troligt att Enhörna var befolkat tidigare 

än så, men den del av Enhörna som är den mest troliga boplatsen, Malmen, är ännu mycket 

litet undersökt. Den första skrivna vittnesbörden om Enhörna  ser vi 1276 och 1281. I takt 

med att Enhörnaudden höjde sig ur vattnet ökade antalet bofasta och blev efterhand det 

bördiga jordbrukslandskap som vi ser idag. Enhörna har inga rika malmtillgångar, istället är 

det gruset och leran som varit och ännu är Enhörnas viktigaste naturtillgång. Hur länge 

tegelbruk har funnits i Enhörna är osäkert, vanligen  brände bönder eget tegel i bränngropar 

och när större herrgårdar anlades uppförde man ofta en tegelugn för att slippa skaffa material 

                                                           
7
 Awebro, Kenneth (1999) Tegelbruksprojektet, Luleå tekniska universitet s: 2 

8
 Enhörna hembygdsförenings hemsida http://u94303517.pwww.webhosting.telia.com/enhorna/index.htm besökt 

2013-04-13 
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utifrån.
9
 Idag bor det ca 2600 personer i Enhörna och området beskrivs som en levande 

jordbruksbygd med ett aktivt föreningsliv av Södertälje kommun.
10

  

Beskrivning av tegelbruken i Enhörna 

 

Det finns ett tiotal dokumenterade tegelbruk i Enhörna som varit i drift mellan 1400-talet fram 

till 1979. De flesta var dock verksamma från mitten av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. 

Tack vare Enhörnas form av en halvö var det möjligt att placera tegelbruken strandnära för att 

utnyttja vattenvägen som transport för den färdiga produkten. Det är också tack vare närheten 

till Mälaren som stora områden med lera som lämpar sig för tegelslagning bildats i Enhörna. 

Mälarens inverkan på etablering av tegelbruk syns tydligt om vi tittat på karta 1, där Enhörna 

med omgivning finns med. I början på 1900-talet var minskningen av tegelbehovet märkbar, 

vilket ledde till prisdumpning på den färdiga produkten och minskad lönsamhet för bruken. 

Flera tegelbruk i Enhörna var ännu 1902 kopplade till någon av de större gårdarna i området 

och utvecklades troligen från produktion för husbehov till en avsaluproduktion under 1800-

talets byggboom i Stockholm. Gårdarna fick genom sin ökade tegelproduktion ytterligare en 

inkomstkälla vid sidan av jordbruket. Flera tegelbruk i Mälardalen gick samman i den så 

kallade Tegelringen för att gemensamt möta utvecklingen, 1914 bytte man namn till AB 

Mälardalens tegelbruk och i samband med detta lades flera mindre lönsamma tegelbruk ned. 

Som mest ägde aktiebolaget 24 tegelbruk i Mälardalen, i Enhörna ägdes bland andra Lervik 

och Lövsta arrenderades. Tegelindustrin i Enhörna och övriga Mälardalen påverkades kraftigt 

av de konjunktursvängningar som var vanligt förekommande i byggsektorn runt förra 

sekelskiftet. De tegelbruk som låg sjönära och därmed hade tillgång till relativt billigt 

transportsätt klarade ofta kriserna bättre än inlandsbruken, om bruken var gårdsägda antas 

bruken varit mindre konjunkturkänsliga då arbetsstyrkan kunde omfördelas till andra 

uppgifter.
11

 På nästa sida återges Christer Cederbergs utmärkta karta över Enhörna och 

Södertäljeområdet med tegelbruken utsatta med siffermarkeringar, för Enhörna gäller nummer 

21-31 

 

                                                           
9
 Schnell, Ivar (1982) Enhörna kommun, Enhörna hembygdsförening, första utgåva gavs ut 1966 som en skrift i 

samarbete mellan Enhörna kommun och Södermanlands hembygdsförbund 
10

 Södertälje kommuns hemsida: http://www.sodertalje.se/Stad-miljo--boende/Kommundelarna/Enhorna/ besökt 

2013-04-13 
11

 Cederberg, Christer (1969) Tegelbruk i Södertälje-trakten, uppsats vid seminarium för folklivsforskning i 

Stockholm, Stockholms universitet s: I, 7ff, 11, 40 
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Karta 1.  Enhörna och Södertälje med tegelbruk markerade  

 

Källa: Cederberg, Christer (1969) Tegelbruk i Södertälje-trakten, uppsats vid seminarium för folklivsforskning i 

Stockholm, Stockholmsuniversitet s:3  
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Forskningsläge 
 

Speciellt svårt att finna litteratur som på något sätt berör tegel är det inte. Det finns däremot 

inte speciellt mycket skrivet om den svenska tegelindustrins utveckling  och avveckling. 

Forskningen har koncentrerats kring mer byggnadstekniska frågor än sociala-, kulturella- och 

ekonomiska perspektiv när det gäller tegel. Vanligt är också att man träffar på beskrivande 

arbeten som visar tegelbrukens placering och utseende, tillverkningsmängd, antal anställda 

och leveransområde. I den nämnda genren återfinns huvuddelen av det som författats om de 

svenska tegelbruken, detta gäller oavsett vilket område eller landskap vi tittar på. Mälardalen 

utgör inget undantag, ett stort antal tegelbruk har bevarats, återupptäckts och beskrivits. Ett 

stort antal av de arbeten som gjorts är arkeologiska- och eller geografiska-, inte historiska 

undersökningar, även om gränsen ibland är diffus. Det är troligen just det arkeologiska 

perspektivet som lett till att tegelbrukens och lokalsamhällets relation hamnat i skymundan. 

En studie av det ekonomisk- geografiska slaget är William Brunos doktorsavhandling 

Tegelindustrin i Mälarprovinserna 1815-1950 vid Uppsala universitet 1954. Avhandlingen 

fokuserar på tegelbruken i Stockholms- och Uppsala län, de bruk som är belägna i 

Södermanlands län nämns bara i förbigående. Brunos beskriver i sin studie vilka bruk som 

producerade hur mycket och vart och hur det levererades. Avhandlingen är följaktligen inte en 

studie av den lokala situationen på produktionsplatsen. Brunos avhandling är intressant, även 

om inte Enhörna står i fokus. Med hjälp av tabeller, kartor och diagram diskuterar Bruno 

varför tegelbruken uppstått där de gjort, villkoren för tegeltillverkning, betydelsen av 

Stockholms tillväxt för tegelindustrin och Mälarens betydelse för transport.
12

 Bruno kommer 

fram till att det är tillgången på lera och lerans kvalitet tillsammans med möjlighet till 

avsättning för det färdiga produkten som främst har haft betydelse för etablering av tegelbruk. 

Andra faktorer som tillgång på arbetskraft, drivkraft och klimat har spelat en underordnad 

roll. I sin sammanfattning nämner också Bruno den personliga företagsamheten som en 

avgörande faktor för tegelbrukens tillkomst, detta gäller främst de tegelbruk som var av 

herrgårdskaraktär dvs. tegelbruk som drevs av en gård med hjälp av anställda. Bruno 

argumenterar för att tegelindustrin under 1800-talet utsattes för påverkan av 

konjunktursvängningar, vilket ledde till att den största nyanläggningen av tegelbruk sker 

1840-65 och därefter minskas antalet något medan den totala produktionen ökar. Från 1904-
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1906 sker en stagnation och sedan en kraftig minskning av både av antalet tegelbruk och 

produktion då andra byggnadsmaterial tar över. Beroende på vilken produkt man tittar på har 

spridningsområdet varierat menar Bruno. För murtegel har till exempel den huvudsakliga 

marknaden funnits runt Mälaren där 95%avsattes, medan endast 10-20% av takteglet avsattes 

i regionen resten spreds över landet. Avsättningen för rörtegel har enligt Brunos avhandling 

främst varit lokal.
13

 

1969 skrev Christer Cederberg en uppsats vid Stockholms universitet om Tegelbruk i 

Södertäljetrakten. Cederberg beskriver hur tillverkning av tegel gick till, vilka arbetsuppgifter 

som fanns vid ett tegelbruk, hur rekryteringen gick till, hur mycket en tegelarbetare tjänade 

och hur man levde ur ett socialt perspektiv. Främst bygger Cederbergs uppsats på uppgifter 

från informanter men också på arkivmaterial. Cederberg gör ingen källkritisk granskning, men 

förbehåller sig rätten att distansera sig från vissa uttalanden som är alltför tendentiösa. Det 

gäller bland annat exempel där tegelarbetarna talar om vad andra människor tänkte och tyckte 

om just tegelarbetarna.
14

 Cederbergs uppsats lades fram vid seminarium för folklivsforskning 

i Stockholm, något som kan förklara den oerhörda skillnaden mellan Cederbergs och Brunos 

arbeten. Cederberg diskuterar nämligen tegelbrukens arbetare i relation med ortens 

befolkning, och kommer fram till att det i många fall är densamma, vilket står i stark kontrast 

mot Brunos tabeller och diagram. Några särskilda seder och bruk som skulle kunnat ha 

utvecklats för identitetsskapande upptäcker inte Cederberg, som menar att detta beror på 

gruppens heterogena sammansättning både gällande kön, ålder och geografiskt ursprung.
15

 

Problemet i Cederbergs forskning ligger som synes i den uppenbara motsatsen att det delvis 

förkom arbetskraft utifrån men att det till stor del var lokalbefolkningen som arbetade på 

tegelbruken, dels att den totala gruppen var för blandad sett till geografiskt ursprung för att 

själva skapa en identitet som yrkesgrupp. Cederberg presenterar siffror som visar att ca 50% 

av de anställda var från orten.
16

 Likaså tar Cederberg upp att tegelbruksarbetarna i regel inte 

festade tillsammans med gårdens övriga anställda, den enda kontakt som förkom var den vid 

en direkt försäljning av mjölk och andra förnödenheter.
17

 Det verkar inte troligt att den 

arbetskraft som vintertid arbetade med gårdens skogsbruk och under sommartid på 

tegelbruken skulle undvika kontakt med övriga anställda. De 50% av brukens anställda som 

                                                           
13

 Bruno, William (1954) Tegelindustrin i Mälarprovinserna 1815-1950, med särskild hänsyn till Stockholm som 

marknad, Uppsala, skrifter från Upsala universitets geografiska institution s: 259-266 
14

 Cederberg, Christer (1969) Tegelbruk i Södertälje-trakten, uppsats vid seminarium för folklivsforskning i 

Stockholm, Stockholms universitet s: 29, 34 
15

 a.a s:42 
16

 a.a s:29 
17

 a.a s:42 



14 
 

antas komma från brukets omedelbara närhet bör rimligen varit lika deltagande i gårdens 

fester som andra boende i området. Möjligen har den del av arbetslaget som säsongsanställts 

eller endast tagit anställning för någon vecka valt att inte delta i gårdens fester.  

I övrigt finns det en projektrapport av Kenneth Awebro, docent och lektor vid Södertörns 

högskola, kallad Tegelbruksprojektet, utgiven 1998 vid Luleå tekniska universitet, den berör 

tegelindustrin i stort men inte Mälardalen eller Enhörna. Projektrapporten är ändå viktig då 

den inledningsvis har en förnämlig lägesbeskrivning av tegelindustrins historia i Sverige. 

Awebro kan, liksom jag själv redan gjort, konstatera att tegelindustrin är dåligt utforskad.
18

 

Våren 2004 kom Tegelbruksprojektet II, en samling uppsatser skrivna vid Södertörns 

högskola våren 2003 med Awebro som redaktör. Till skillnad från den första delen handlar 

del II om tegelbruk i och omkring Mälardalen. Två av uppsatserna är geografiskt beskrivande 

arbeten om Haga och Tyresö tegelbruk, två uppsatser handlar om tegelbruks grund- och 

nedläggning, en uppsats är en studie av rapporteringen kring en brand på ett tegelbruk och en 

är en studie rörande kvinnor på Tyresö tegelbruk 1900-1914. Samtliga uppsatser i samlingen 

har koncentrerat sig på en tidperiod som i huvudsak ligger efter 1900 vilket gör att de till viss 

del ligger utanför ramen för denna uppsats. Uppsatsernas syften och teman gör också att de 

inte direkt kan refereras till för denna uppsats, ändå är läsningen av uppsatserna intressant. 

Flera av arbetena skapar en bra grund för en vidare förståelse av tegelbruk i regionen och 

vilka problem de ställdes inför.
19

 Kenneth Awebro har också författat en artikel," 

Tegelbrukshistoria i Stockholm, ett eftersatt forskningsområde" publicerad i Stockholms Lilja: 

stadshistoriska studier tillägnade professorn i Stockholms historia Sven Lilja 23 juli 2007 red. 

Lars Nilsson, som fungerat som referensläsning för denna uppsats. Artikeln berättar om 

översiktligt om tegelbrukshistoria i Stockholm med Djurgården i fokus där utvecklingen 

förankras i ett politiskt skeende.
20

 

I skuggan av Lövsta bruk, Järnbruksrörelsens inverkan på agrarsamhället i norra Uppland 

1630-1930  av Arnold Renting som forskar inom historisk geografi med ekonomisk 

förändring i fokus, från 1996, är en rapport som fokuserar på hur lokalsamhället påverkades 

av den tidiga industrin och dess utveckling. Rapporten är till stor del kvantitativ, där den 

lokala ekonomin samt bebyggelse- och befolkningsutvecklingen studeras för att beskriva hur 
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jordbruksbefolkningen knöts till järnbruket mellan 1600-talet fram till 1920. Även om 

Rentings  rapport avser att behandlar järnbruk och inte tegelbruk är rapporten intressant då 

Renting problematiserar begreppet protoindustri som en del i den industrialistiska 

teoribildningen. Renting undersöker i sin rapport hur gårdarna i närområdet utvecklas och 

skiftas, hur banden mellan bruken och lokalbefolkningen ser ut samt beskriver 

befolkningsutvecklingen i området. Detta för att beskriva hur ett område påverkades i början 

av industrialiseringen. Renting visar på en omvandling från självägande  bönder till en näst 

intill total kontroll och ägande av mark av ett företag, vilket lämnat sina spår rent geografiskt 

men också ekonomiskt. Dessutom visar Renting i rapport att hemmansdelning blev ett resultat 

av den ökade försörjningsmöjligheten som i sin tur innebar lägre giftemålsåldrar och fler antal 

födda barn. I slutsatserna beskriver Renting maktförhållandena mellan bruksägare och 

lokalbefolkning som en feodal struktur som i förlängningen kommit att påverka 

ägarförhållanden på gårdarna i Lövsta bruks närhet.
21

 

Det finns således en, eller snarare två, luckor inom forskningen som den här uppsatsen 

försöker fylla ut. Dels gäller det att fylla i tomrummet för den saknade och efterlängtade 

forskningen om tegelbruken i Mälardalen, dels handlar det om att fylla i den tomma luckan 

om industrialismens på- och inverkan på ett lokalsamhälle, Enhörna. Någon tidigare forskning 

liknande den undersökning som görs i denna uppsats har inte gjorts tidigare, varken på 

tegelbruk generellt eller lokalhistorisk forskning om orten. 

 

Teoretiska överväganden och tolkningsmodeller 
 

Det finns många teorier att välja mellan när man studerar tegelbruken och dess påverkan på 

ett lokalsamhälle, men många teorier blir alltför generaliserande i detta sammanhang. Till 

exempel skulle en studie om tegelbruken i Enhörna med en socialhistorisk teori kräva att ett 

klassbegrepp i någon form appliceras. Då avsikten inte är att studera olika sociala gruppers 

förhållande  till varandra blir en sådan teori allt för vid och intetsägande. Gustav Nilsson var 

en man som på sin ålders höst skrev ner sina minnen från Enhörna, där han bott merparten av 

sitt liv, i form av brev som sändes till vännen Gunnar Wistedt. Brevskrivandet pågick mellan 

                                                           
21

 Renting, Arnold(1996) I skuggan av Lövsta bruk, järnbruksrörelsens inverkan på agrarsamhället i norra 

Uppland 1630-1930, Rapporter från Barknåreprojektet, meddelanden nr 96, Kulturgeografiska institutionen, 

Stockholms universitet 



16 
 

september 1978 och juni 1984. 1986 valde Enhörna hembygdsförening att trycka upp 

brevsamlingen och förse den med ett sökordsregister. Gustav Nilsson kallar sig själv för 

statare i sina brev, men protesterar samtidigt mot den allmänna beskrivningen av statare i ett 

brev från den 13/5 1979.
22

 Och han har en poäng, Gustav Nilsson, den vedertagna 

klassindelningen, som ordval som statare medför, blir vag när det appliceras på Enhörna. Det 

skulle krävas både en klassindelning inom det lokala samhället och en indelning som jämförs 

med åtminstone regionen för att en sådan teori skulle bli intressant överhuvudtaget. Frågan är 

också vad en liknande indelning skulle säga om hur samhället påverkades? I ett medvetet val 

att inte politisera uppsatsen kommer klassbegreppet inte att diskuteras eller appliceras. 

Istället för generaliserande teoribildningar som delar upp människor i olika grupper kommer 

den här uppsatsen att studera tegelbruken i Enhörna ur ett industriellt perspektiv. Vilket i och 

för sig också kan sägas vara generaliserande när man beskriver ett större område, uppsatsen 

begränsas dock till ett lokalsamhälle. Lokala studier av en process kan, utan att sätta sin 

stämpel på en allmän utveckling, ändå vara viktiga och allmängiltiga för samhället i stort,  det 

hävdar bland andra Arnold Renting i sin avhandling I skuggan av Lövsta bruk, 

järnbruksrörelsens inverkan på ett lokalsamhälle i norra Uppland 1630-1930.
23

 Följande 

uppsats om tegelbruken i Enhörna är just ett exempel på den typen av forskning som Renting 

talar om. Tegelbruken i sig har knappast lämnat några djupare avtryck vare sig geografiskt, 

socialt eller kulturellt men kan ändå representativa för en allmängiltig princip, 

industrialisering. 

Vad är då ett industriellt perspektiv? För det första måste skillnaden mellan den industriella 

revolutionen som begrepp och industrialism som teori tydliggöras. Den industriella 

revolutionen är ett begrepp som används för att beskriva de ekonomiska, sociala och 

teknologiska förändringar som ledde till att världen industrialiserades. För att studera och 

beskriva dessa förändringar i samhället har teorier om industrialismen utvecklats, idéer om 

protoindustrialisering är en fördjupning av industriell teori.
24

 Ett industrialistiskt perspektiv 

innebär följaktligen att de teoretiska modellerna som finns tillgängliga tillämpas och 

diskuteras. 
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Industriella teorier handlar vanligen om att man ser utvecklingen som en kedjereaktion som 

innefattar fem stadier; det traditionella samhället, förberedelser för "take off", "take off", 

vägen till mognad och slutligen masskonsumtionsstadiet. Teorin förutsätter därmed att alla 

förindustriella samhällen var i stort sett lika och därmed också att utvecklingsländernas 

framtid går att förutspå.
25

 Teorier eller tolkningsmodeller av industrialisering kan förutom de 

fem utvecklingsstadierna för ett samhälle också beskrivas med hjälp av fem strukturella 

förändringar formulerade av ekonomihistorikern Arnold Toynbee i slutet av 1800-talet. I 

introduktionskapitlet i The industrial revolution  redigerad av Doty, C Stewart presenteras de 

fem strukturella förändringarna enligt följande: En kraftig befolkningsökning totalt men en 

minskning av antalet bönder, ökade ekonomiska klyftor, ökad jordbruksproduktion beroende 

på skiftesreformer, rotation av grödor och förädling av grödor och boskap och fabriker som 

ersätter egenproduktion vilket ger ökad handel.
26

 Under 1960-talet kom dock teorier som 

pekade på att det fanns en skillnad mellan industrialiseringen och dess förutsättningar i 

Europa och i resten av världen, men också mellan olika samhällen i Europa. I samband med 

de nya teoribildningarna blev det protoindustriella begreppet en central beskrivning av 

förutsättningarna för industrialismen under den förindustriella- och "take off" fasen i 

Europa.
27

 

En vidareutveckling av industrialismens teorier sker med hjälp av begreppet protoindustri som 

i sin definition utvecklas till en egen teoribildning. Arnold Renting, som är forskare inom 

historisk geografi där han studerar hur den industriella utvecklingen påverkar lokalsamhället, 

diskuterar olika tolkningar av begreppet protoindustri, främst lutar Renting sig mot 

ekonomihistorikern Franklin Mendels definition av protoindustri. Mendels teori om 

protoindustrialisering har sedan den lanserades 1972 i en artikel med titeln 

"Protoindustrialization: The First Phase of the Industrialization Process" publicerad i Journal 

of Economic history blivit omdiskuterad och ifrågasatt.
28

 Enligt Rentings tolkning av Mendels 

definition orsakas protoindustrialisering av vidgad handel från lokal till världsmarknad, 

penningekonomins genomslag vilket leder till ökad betydelse för marknaden, statens ökade 

kontroll av ekonomin och befolkningsökning som skapar såväl konsumenter som arbetskraft. 

Protoindustrialisering är alltså en process i industrialiseringens början, där protoindustri är en 
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tillverkning under hantverksliknande former i fabriksliknande miljöer eller strukturer med en 

produkt avsedd för en vidgad marknad. Renting menar att en protoindustri till stor del 

tillverkade varorna i eller kring sina hem och att det på många platser var detta som utgjorde 

grunden för industrialiseringen. Detta skulle enligt Rentings tolkning av Mendels teori 

innebära att det uppstår en grupp i samhället som i allt högre grad börjar lönearbeta och på så 

sätt skapas också behov av en livsmedelsmarknad. Det bör också, enligt teorin, gå att se en 

ökad kontroll och reglering av marknaden med bland annat skatter och lagstiftning, man bör 

också kunna se en befolkningsökning dels beroende på en ökad efterfrågan på arbetskraft, 

vilket skapar inflyttning, men också på att familjer med försörjning inom protoindustrin 

gynnas av att ha fler barn som kan arbeta inom produktionen. Giftemålsåldern antas också 

sjunka då fler yngre kan försörja sig själva, något som leder till fler reproduktiva år för 

kvinnorna vilka alltså får fler barn. Renting tar också upp att det enligt en studie av Medick 

bör gå att se förändringar i konceptionsmönstret, där konceptionerna blir mer jämt fördelade 

över året i ett protoindustriellt samhälle än ett agrarsamhälle.
 29

  

Andra definitioner av begreppet protoindustri förkommer också. Bland annat från Isacson & 

Magnusson i deras studie av smidet i Eskilstuna och Hedemora. Renting sammanfattar 

Isacson & Magnusson definition av protoindustri som "ickereglerad avsaluproduktion som 

skedde utanför skråväsendet, företrädesvis på landsbygden men också i vissa 

stadsområden."
30

 Isacson & Magnusson väljer den vidare definitionen av begreppet 

protoindustri efter att ha diskuterat kritiken mot Mendels i sin skrift Vägen till fabrikerna, 

industriell tradition & yrkeskunnande i Sverige under 1800-talet. I det sammanfattande 

kapitlet resonerar Isacson & Magnusson om vilka förändringar i Eskilstuna som gör att vi kan 

tala om smidet som en protoindustri. En viktig faktor är här att protoindustrin antas spela en 

avgörande roll för Eskilstunas "riktiga" industrialisering.
31

 

Kritiken mot Mendels teorier, som Isacson och Magnusson tar upp, rör bland annat att 

protoindustrin beskrivs som enbart ett landsbygdsfenomen men också att protoindustrin är och 

var en konsekvens av befolkningsökningen. Enlig Mendels kom befolkningsökningen att 

skapa stora grupper av fattiga och jordlösa människor, vilka kunde anställas till låg kostnad 

inom protoindustrierna. Flera kritiker hävdar att protoindustrin istället för att klassas som ett 
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effekt av ökade klassklyftor ska ses som en konsekvens av stigande välstånd. Också de delar 

av Mendels teori som handlar om befolkningsökning beroende på sjunkande giftemålsålder 

har ifrågasatts, undersökningar på andra håll i Västeuropa har visat att det snarare var tvärtom. 

Den tyngsta kritiken av Mendels rör ändå att teorin inte förklarar varför vissa områden 

utvecklade "riktig" industri ur protoindustrin medan andra avindustrialiserades, om 

utvecklingen kan gå åt båda håll tappar inte då Mendels teori sitt värde? Peter Kriedte 

försökte under 1970-talet förfina Mendels teori genom att kartlägga de faktorer som var 

verksamma i de områden som avindustrialiserades istället för industrialiserades. Kriedte kom 

fram till tre faktorer, nämligen; konkurrensen mellan olika protoindustrier gjorde att den slogs 

ut i vissa områden men blomstrade i andra, "riktig" industri kom till stånd främst i de områden 

som hade dåliga förutsättningar för ett kommersiellt jordbruk och att det fanns problem med 

att flytta arbetskraft mellan protoindustrins hantverksliknande former och den "riktiga" 

industrins kultur.
32

 

Kritiken till trots, i den här uppsatsen används begreppet protoindustri, främst Mendels 

tolkning  men där också andra tolkningar diskuteras. Genom att se i vilken mån Enhörnas 

tegelindustri runt förra sekelskiftet passat in i de teoretiska modeller som industrialisering och 

protoindustrialisering innebär kan vi förstå hur bygden påverkades. Ett möjligt resultat är 

självfallet att tegelindustrin inte kan anses passa in i den industriella teorins underkategori, 

protoindustrialisering men ändå kan anses vara en del av industrialiseringen, och att vi därför 

har ett behov av ett nytt begrepp för den typen av industri som tegelbruken representerar. 

 

Metod 
 

Uppsatsen bygger på en jämförande analys av kvantitativa studier, något som troligen är helt 

oproblematiskt inom socialt och ekonomiskt inriktade studier, frågan är vad denna uppsats ska 

och bör tolkas som.  Uppsatsen rör sig i utkanten av fältet för ekonomisk och social historia, 

avsikten är att beskriva hur tegelbruken påverkade den lokala befolkningen och hur vi bör 

förhålla oss till resultatet. Då material som ger information kring den enskilde familjens 

ekonomi saknas, kan inte den ekonomiska utvecklingen utredas. Istället diskuteras i uppsatsen 

vilka, utifrån ett inomsocknes respektive utsocknes perspektiv, som faktiskt kunde dra nytta 
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av den försörjningsmöjlighet som tegelbruken utgjorde. Detta betyder inte att vi bör se 

följande uppsats som en social studie i dess vanligaste form, någon klassificering av 

människor i större grupper förekommer inte mer än att utröna om de anställda var från bygden 

eller utsocknes. Någon social uppdelning mellan arbetstagare och arbetsgivare och relationen 

dem emellan utreds inte. Uppsatsen bör inte heller ses som ett inlägg i genusforskningen. 

Tabellerna visar förvisso hur många av de anställda som var män respektive kvinnor, men det 

bör ställas utanför genusdebatten och istället tokas som ett svar på frågan vilka ökade 

möjligheter till inkomst som tegelbruken gav och för vem. Med andra ord kan vi betrakta 

uppsatsen som en del av vår svenska industrihistoria med en dragning åt social och 

ekonomisk historia, uppsatsen kan också ses om en lokal historieskrivning.  

Mer kvalitativa metoder används för att tolka innehållet i Gustav Nilssons brev, minnen från 

Enhörna 1890-1980 och till viss del också för att tolka fotografierna från tegelbruken. 

Kvalitativa undersökningar baserat på minnen är minst sagt problematiskt. Vi vet inte vad 

som är minnen eller vad som är återberättat, inte heller vad det är fotografen egentligen avsåg 

att visa. I uppsatsen görs ändå ett försök att tolka Gustav Nilssons minnen så som de berättas i 

hans brev, där vem som egentligen minns inte är det avgörande utan mer vad som faktiskt 

berättas. Fotografierna får däremot främst en beskrivande, estetisk funktion i uppsatsen. I den 

mån fotografier får vara en del av undersökningen handlar det främst om att visa vilka 

namngivna personer vi ser på fotografiet och var de kom ifrån. Resultaten av dessa tolkningar 

står inte för sig självt på något sätt, utan får ett innehåll då de ställs mot och jämförs med 

resultaten från den mer kvantitativa undersökningen. Tillsammans kan de kvalitativa och de 

kvantitativa studierna ge oss en ökad kunskap om lokalsamhället och därigenom bidra till en 

förståelse av större, globala, nationella och regionala strukturer. Jag kan redan här passa på att 

säga att det vore önskvärt med fler kvalitativa studier av tegelbruken i Enhörna och andra 

platser, tyvärr är källäget minst sagt något bristfälligt. Många av de människor som levt 

samtida med tegelbruken har för länge sedan gått ur tiden, och det verkar som att endast 

fragment av deras minnen och berättelser har bevarats. Gunnar Wistedts initiativ att bevara 

Gustav Nilssons brev är ett enormt bidrag för förståelse av Enhörnas historia och utveckling 

under modern tid. 

För att knyta samman metod med teori och frågeställning så görs en jämförande analys av 

demografiska förändringar i Enhörna mellan 1860-1948 och liknande förändringar i 

Stockholm under samma period. Detta för att visa på eventuella skillnader mellan ett 

industriellt samhälle och den typ av samhälle som Enhörna representerar. Det görs också en 



21 
 

studie av när på året det föds flest barn i Enhörna under den aktuella perioden, detta för att se 

om Rentings tolkning av Medicks studier stämmer. Vilka som arbetade på tegelbruken sett till 

kön, ålder undersöks för att visa vilka nya försörjningsmöjligheter som skapades av 

tegelbruken, men också för att analysera om det är en protoindustri enligt den tolkning som 

presenterats. En annan del av undersökningen är att utröna var inflyttade till Enhörna kom 

från, detta för att se om tegelbruken var en del av den större industrialiseringen och 

folkomflyttningen eller om vi behöver betrakta tegelbruken som något annat. För att i någon 

mån tydliggöra motiven bakom ett beslut att ta anställning vid ett tegelbruk undersöks hur 

många skador som skedde vid bruken. Ett par stickprov görs också inom perioden i 

socknarnas dödsböcker för att se vad tegelbruksarbetare dog av och vid vilken ålder. 

Material 
 

Gustav Nilssons brev, minnen från Enhörna 1890-1980 är en mycket rik källa när det gäller 

information om tegelbruken i Enhörna ur ett vardagligt perspektiv. Gustav Nilsson brevväxlar 

med Gunnar Wistedt mellan åren 1978 och 1984, i sina brev berättar Gustav om Enhörna som 

han minns det. Gustavs brev har bevarats av brevvännen Gunnar som 1986 lät få dem 

nedskrivna med skrivmaskin och försedda med register, i detta format gavs samlingen på ca 

580 sidor ut av Enhörna Hembygdförening 1989. Samlingen med brev är i sig ett fantastiskt 

bidrag till historien. Gustav tecknar med stor känsla en bild av en bygd i omvandling, inte 

sällan kan vi läsa in en viss förnumstighet mellan raderna. Rent källkritiskt är det ett problem 

att Gustav skriver ned sina minnen så sent som han gör, han är trots allt över 90 år när han 

skriver. Normalt sett skulle en sådan källas trovärdighet minska då minnet vanligen ändras 

eller försvinner med åldern. Vi vet inte heller om det verkligen är Gustavs minnen eller sånt 

som han har hört berättas och sedan vill återberätta. Ändå är Gustav Nilssons brev en 

värdefull källa, dels är det den enda egentliga samtida röst som finns bevarad om Enhörnas 

tegelbruk från ett vardagligt och egenupplevt perspektiv, dels tycks Gustav inte på något sätt 

vara förvirrad när han skriver breven. Gustav skriver klart och tydligt, om än med en för oss 

ovan stavning, han upprepar sig sällan, eller aldrig, om inte berättelsen kräver det. Gustav 

Nilsson framstår som klar och redig och med en genuin vilja att berätta och bevara minnet av 

en värld som han uppfattade den. En värld i förändring. 

I uppsatsen används också fotografier från tegelbruken, samtliga är hämtade från Enhörna 

Hembygdförenings samlingar. Fotografier utgör ofta ett problem då vi inte vet i vilket syfte 
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eller sammanhang bilder togs. I denna uppsats har bilderna främst en estetisk funktion och bör 

ses som en del i ett försök att teckna en tydligare bild av Enhörnas tegelbruk. Varför dessa 

fotografier en gång togs blir därför inte en viktig fråga utan vi kan istället koncentrera oss på 

vilka som syns på bilden. Fotografierna kan i sig inte ge svar på någon av frågeställningarna, 

men tillsammans med övrigt källmaterial vidgar de vår förståelse för människorna som levde 

samtida med tegelbruken och kan på så sätt bli en del av undersökningen. Uppgifter från en 

informant i Enhörna, kallad informant A, används också. Uppgifterna används främst för att 

fylla i luckor i källmaterialet och för att illustrera ett skeende. Det är för uppsatsen inte 

avgörande om det återberättas korrekt in i minsta detalj, utan det intressanta är att det berättas. 

Informationen som framkommer av informant A står inte heller för sig själv, utan ställs i 

relation till annat källmaterial och tidigare forskning för att på så sätt få fram en större bild av 

Enhörnas tegelbruk. På så sätt går det också att undvika de vanliga källkritiska problemen 

som muntliga källor annars medför exempelvis minnesfel och förändring av attityder. 

För att få fram siffror på antalet anställda och skadade, i vilken mängd bruket producerade 

och ägarförhållanden används handlingar från kommerskollegiet statistiska avdelningen för 

handlingar äldre än 1902 och Kommerskollegiet avdelningen för näringsstatistik, primärtal 

från fabriker för handlingar efter 1902. Kommerskollegium är ett statligt ämbetsverk med 

anor från 1600-talet, uppgiften var att främja handel, sjöfart och industri. Kollegiet är idag en 

myndighet för utrikeshandel men har genom tiderna haft ansvar för allt från tullverksamhet 

till statliga utredningar om näringsverksamhet.
33

 De siffror som finns tillgängliga från 

kommerskollegium får anses trovärdiga i och med att de kommer från ett statligt ämbetsverk, 

någon egentlig anledning att falsifiera statistiken kan knappast ha förkommit från den 

enskilde tjänstemannen. Oavsett trovärdighetsgrad diskuteras i vilken mån siffrorna visar en 

sann bild av verksamheten mer i uppsatsens utredning. 

För siffror om antal invånare i Enhörna under perioden har församlingarnas kyrkoböcker varit 

den primära källan. Kyrkoböckerna har också används för att få fram antalet födda barn, 

antalet in- och utflyttning till orten samt var de kom ifrån, men också tegelbruksarbetarnas 

dödsorsaker. Handlingarna i kyrkoarkivet är en tydlig, strukturerad och välbevarad källa som 

innehåller mer information än vad som krävs för denna uppsats. Många händelser är både 

noterade och kommenterade av kyrkoherdarna i ortens båda församlingar. Normalt sett är 

kyrkoböckerna en starkt tendentiös källa, men då syftet varit att få fram siffror till statistik går 
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det att bortse från detta faktum. Ett problem för undersökningen har varit att få fram material 

ur församlingarnas arkiv. Somliga perioder har Ytterenhörna församlings kyrkoarkiv förts in 

och dokumenterats i Överenhörna församlings arkiv, i alla fall gällande en del längder. 

Gällande mantalslängderna saknas också dokument för några år, där har det år som legat 

närmast fått ersätta i diagrammen. Problemen med församlingarnas arkiv är inte av den art 

eller omfång att de kan påverka resultatet mer än marginellt. 

Statistiska centralbyrån, SCB, är en oumbärlig källa då det gäller att få fram siffror och 

tabeller för jämförande analyser rörande förhållandena i Enhörna sett till riket i stort eller 

regionen. SCB tillhandahåller också ett flertal rapporter och utredningar i PDF-format, fritt att 

läsa på nätet. Rent källkritiskt finns inte mycket att säga om SCB, de tillhandahåller 

information i form av siffror, tabeller och statistik. Lokala avvikelser kan förvisso bli osynlig i 

den mängd data som SCB tillhandahåller, något som inte innebär något hinder i denna 

uppsats. Förutom att det naturligtvis kan förkomma mätfel, måste SCB liksom 

Kommerskollegium betraktas som trovärdiga källor i detta sammanhang. Det är också de enda 

källor som erbjuder den här typen av mätdata i någon större omfattning. 

Syfte och frågeställning 
 

I inledningen nämns de spår som Enhörnas tegelbruk lämnat efter sig. Med utgångspunkt i de 

minnen som bevarats muntligt och om tegelbruken och den statistik som finns tillgänglig görs 

en studie av hur tegelbruken påverkade lokalsamhället mellan ca 1850 och 1950. Syftet är 

främst att komplettera teorier om industrialisering och protoindustrialisering, men också att 

beskriva en lokal utveckling kopplat till en större omvälvning i det globala samhället. Kanske 

kan vi också, ur detta lokala exempel, lära oss något om vad som händer på lång sikt när en 

industri ut- eller avvecklas.  

Uppsatsen avser att beskriva Enhörna och dess tegelbruk för att utröna om vi kan betrakta 

bruken och orten som en protoindustri respektive ett protoindustriellt samhälle, för att på så 

sätt tydliggöra skillnaderna mellan protoindustrialisering och industrialisering. För att kunna 

besvara den övergripande frågan om hur vi ska betrakta tegelbruken i Enhörna, vilken 

inverkan på lokalsamhället de hade och vilka spår de lämnat efter sig görs studien utifrån flera 

delfrågor. Dels undersöks om vi kan se någon befolkningsökning som går att koppla till 

tegelindustrin. Dels undersöks vilken tid på året som barnen föds, detta görs med 50 års 
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mellanrum under den aktuella perioden för att se en eventuell förändring. En annan viktig del 

är att undersöka vilka som arbetade på tegelbruken, både rörande kön och ålder men också 

geografiskt ursprung. För att ytterligare belysa hur det lokala samhället påverkades, och vilka 

risker det kan ha inneburit om man förändrade sin eller familjens försörjning, görs en studie 

av antalet skadade vid tegelbruken. Ett par slumpmässiga nedslag i församlingarnas 

dödsböcker görs också för att få svar på vad tegelbruksarbetare dog av och vid vilken ålder. 

Svaret på den avslutande frågan: Vad minns befolkningen i Enhörna av sin tegelindustri och 

stämmer minnesbilden med den bild vi får genom de mer kvantitativ arkivstudierna får vi 

genom att jämföra utsagorna i Gustav Nilssons brev, minnen från Enhörna 1890-198034 med 

de siffror som vi ser i statistiken. Allt detta sammantaget resulterar i en avslutande diskussion 

där resultatet av studien ställs mot teorier om industrialisering där protoindustrier är en viktig 

del. 

Den övergripande frågan är vilken påverkan tegelbruken hade på lokalsamhället för att 

därefter diskutera vilket begrepp som kan vara gångbart för att beskriva utvecklingen av 

detsamma. Den frågeställning som ligger till grund för uppsatsen kan sammanfattas enligt 

följande: 

 Kan vi se någon befolkningsökning i Enhörna beroende på migration som går att 

koppla till tegelbruken? 

 Går det att se ett ökat antal födda barn i de båda församlingarna under den undersökta 

perioden? 

 Ändras konceptionsmönstret mellan 1800 och 1900 i det lokala samhället? 

 Vilka arbetade på tegelbruken i Enhörna och var kom de ifrån? 

 Hur vanligt var det med arbetsplatsolyckor på tegelbruken i Enhörna? 

 Vad dog tegelbruksarbetare av? 
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Undersökning 

Anställda vid bruken 

Tabell 1: Enhörnas tegelbruk 1902 

Tegelbruk 

 
Produktion 

 
Anställda 

    

Drift Ägare Tot. 

    

Män över 

18 år 

Män 

under 

18år 

Kvinnor 

över 18 år 

Kvinnor 

under 18år 

    

Ekensbergs  

 
1 000 000st murtegel 

 
30 

    

16hk 

ångmaskin 
  

Hallsta, Ahl 

 

800 000 st murtegel 

 
24 2 

   

20hk 

ångmaskin Arvid Kumlin 

 

Hornsättra 

 

300 000st murtegel 50 

000st rörtegel 

 
15 4 2 

  

80hk 

ångmaskin 

Hornsättra 

tegelbruksAB 

 

Löfsta 

 

485 000st murtegel 

30.000 taktegel 

 
24 

 

2 2 

 

10hk 

ångmaskin 

Friherre Axel 

Nordenfalk 

 Sandviken 

(Väsby) 

 

22.000st murtegel 35 
taktegel 

  

4 

   

6hk 
ångmaskin C.J Pettersson 

 

            
Summa 

   
93 10 4 2 

   
109 

Källa: Kommerskollegium avdelning för näringsstatistik,  primärtal från fabriker, SA/RA/420132/11/H/I/aaa, volym 3, Riksarkivet 

Stockholm 

Tabell 1 redogör för tegelbrukens verksamhet, antal anställda, vilken drift bruket har och vem 

som är ägare till bruken. Tabellen redovisar år 1902, ett slumpvis utvalt år under den period 

som flest tegelbruk bör ha varit i drift samtidigt nämligen 1885-1904. Andra år har studerats i 

källmaterialet och 1902 är lika representativt som något annat år under perioden, skillnaderna 

i primärtalen är små under perioden. Med Ekensbergs tegelbruk avses i detta fall troligen 

Jurstabruket, eller Nya bruket som det också kom att kallas, som var i drift mellan 1885 och 

1906. Ekensberg, gamla bruket, Lurbruket var i drift mellan 1790 och 1885, och är således 

inte med i tabellen. Inte heller är Stora Madan tegelbruk med i tabellen, då det bruket inte 

finns med i källmaterialet från det aktuella året. Säkra uppgifter rörande mellan vilka år Stora 

Madan var i drift saknas i källmaterialet, men det lades troligen ner till förmån för de andra 

bruken i gården Ekensbergs ägo. Det Hallsta bruk som visas i tabellen är bruket Hallsta som 

tillhör gården Ahl i Ytterenhörna och som är i drift fram till 1910. Hallsta bruk var för övrigt 

det första bruket i Mälardalen som hade ångmaskin. 1946-1979 kom Hallsta att användas som 

namn på tegelbruket tillhörande Sundsviks Bruks AB. Mer förvirrande kan det tyckas bli av 

att det i samma område också låg ett äldre tegelbruk som kallades Sundsviks tegelbruk, 

tidigare Sundsör, vilket var i drift mellan ca 1650 fram till 1948. Varför detta tegelbruk inte 

syns i kommerskollegiets statistik är oklart.  

Rörande Sandvikens bruk (Väsby) avses det äldre bruket, vilket lades ner 1904. Det 

Sandvikens bruk som man vanligen nämner när man talar om tegelbruk i Enhörna kom i drift 

först 1935 och hade en produktion som var betydligt större än vad det Sandviken i tabellen 



26 
 

uppvisar, vilket föranleder slutsatsen om att det är det äldre bruket som avses. Ett bruk som 

helt saknas i källmaterialet är Lerviks tegelbruk vid Kalvsund. Lervik var i drift från någon 

gång på 1870-talet fram till 1932 och bör alltså finnas med i Kommerskollegiets statistik. Det 

finns ingen rimlig förklaring till varför siffror från Lervik saknas. Andra siffror som kräver en 

förklaring är produktionen vid Hornsättra tegelbruk den angivna året. Hornsättra var ett av de 

större tegelbruken i Mälardalen och hade vanligen en produktion på ca 1 miljon murtegel, vad 

1902 års låga produktionsantal beror på är osäkert. Tegelproduktion var beroende av många 

faktorer, bland annat vädret. Övriga tegelbruk i området visar inte liknande avvikelser för år 

1902 varför den låga produktionen för Hornsättra måste bero på andra orsaker. 

Även om det saknas mätdata från minst två tegelbruk, Lervik och Sundsvik, är siffrorna 

intressanta. Dels framgår det tydligt att det främst var män som fick en möjlighet till 

anställning vid tegelbruken, dels visar tabellen att det faktiskt var en relativt liten del av 

befolkningen i Enhörna som kan ha arbetat vid bruken, 103 män av de 725 som bodde i de 

båda församlingarna, 6 av 713 kvinnor gör totalt att 109 av 1438 personer kunde arbeta vid 

bruken. Vid en jämförelse av statistik från Stockholms län, vilken bland annat Cederberg 

refererar till, bör det nämnas att de redovisade åren inte är detsamma, 1902 i denna uppsats 

och 1875 i Cederbergs. Det märks ändå en tydlig skillnad mellan Enhörna och Stockholms län 

som diskrepansen av år inte kan förklara. Av 297 anställda totalt var 73 kvinnor och totalt 

101anställda var under 18 år för Stockholm.
35

 Av totalt 109 anställda i Enhörna var 6 kvinnor 

och totalt 12 var under 18 år, enligt tabell 1. Omräknat i procent innebär det att 24% av de 

anställda var kvinnor och 34% var under 18 år på tegelbruken Stockholms län, medan 5% var 

kvinnor och 11% var under 18år i Enhörna. Det finns förvisso en liten mätosäkerhet då de 

jämförda åren inte är samma, men uppgifterna från kommerskollegiets statistiska avdelning 

skiljer sig mycket litet åt för Enhörna oavsett vilket år man undersöker. Tegelslagning i 

Enhörna var främst en syssla för vuxna män och alltså inte en del av den familjebaserade 

hemproduktion som i Mendels teori utmärker protoindustrialisemen. Huruvida vi kan betrakta 

tegelbruken som en fabriksliknande miljö lämnas öppet för tolkning. 
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Bild 2, Horn-Sättra 

  
Tegelarbetare Horn-Sättra tegelbruk omkring 1902, Okänd fotograf 

 Källa: Enhörna hembygdsförenings arkiv, bild 100 

På bild 2 kan vi se tre kvinnor där den unga damen längst till höger på den nedre raden enligt 

uppgiftslämnare är Aina Kjellin sittandes i knät på sin far August Kjellin.
36

 Enligt 

kommerskollegiets uppgifter som redovisas i tabell 1 arbetade endast 1 kvinna på bruket 

1902. Om bilden är tagen att annat år eller om en av kvinnorna på bilden inte är anställd 

alternativt anställd för en kort period är osäkert. I tabell 1 framgår också att 4 män ska vara 

under 18 år om bilden är tagen 1902, de två männen i bildens framkant stämmer in på den 

beskrivningen och möjligen kan ett par av männen i den bakre raden också passa in. Noterbart 

är att det är totalt 26 personer på bilden medan kommerskollegiets uppgifter gör gällande att 

det fanns 21 anställda vid bruket 1902. Är det rätt år som angivits kan den större samlingen på 

bilden jämfört med statistiken förklaras med den tillfälliga arbetskraft som enligt samtliga 

källor förekom inom tegeltillverkning. 

Vilken betydelse de 109 anställda av de totalt 1438 invånarna i de bägge församlingarna i 

Enhörna har för det lokala samhället är inte självklar, det finns en osäkerhet i siffran 109. 

Enligt Gustav Nilsson kom en hel del arbetare som säsongsanställdes till bruken: 

Vi skall ha´ minst 30 man. Jo då! Dom kommer så smått, framemot den 5te maj, så komer det 

minst 12 st: grabbar från Småland. Ja, det kan nog bli flera! Till dessa sommararbetare, finns 2st: 

baracker, var och en rymmande 6 man, 3 i vart rum. Jag behöver bara beskriva ett rum. Dom är 
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ej av så (hög standar) Nej! Men så mycket, att gubbarna har någonstans att Bo i 4 månader, & 

kunna laga litet mat.
37

 

 Denna kringflyttande arbetskraft syns inte i Kyrkoarkivens mantalslängder, men kan ha 

utgjort en betydande del av arbetskraften vid bruken, eller i alla fall en mindre del som vi kan 

ana på bild 2. Vidare skriver Gustav Nilsson:  

[...]här ska skrivas "luffarhistoria" så att det blir "solförmörkelse". Ja, Luffar Ja. [...] Dom här 

luffarna, dom sköt allting framför sig, (arbetssökande), i mer eller mindre omfattning. Dom kom 

på afton till bruket, sökande arbete. Jo vars! det fanns. [...] Den här sortens luffare, fanns på alla 

Mälardalens tegelbruk, före 1950. Dom kunde arbeta så där en 5 dagar & även en hel Löning 14 

dagar, & sen Puts veg!
38

 

Den tillfälliga arbetskraften, som Gustav Nilsson hänvisar till i sina brev, beskrivs som vanligt 

förekommande på alla tegelbruken i regionen. Men beroende på den korta 

anställningsperioden är det inte troligt att dessa arbetare syns i brukens statistik. Någon större 

del av arbetslagen kan knappast heller ha utgjorts av dessa "luffare" då det skulle göra 

produktionen alltför osäker, det är mer sannolikt att denna flyttbara arbetskraft var en 

förstärkning av ett redan etablerat arbetslag eller en ersättare vid eventuell sjukdom.  

Cederberg uppskattar antalet anställda som inte var från orten till ca50%
39

 vilket i siffror 

skulle innebära att det fanns ca 55 anställda vid tegelbruken som kom från orten och lika 

många som kom utifrån. 
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Tabell 2: antalet in- och utflyttade för 1860 för Överenhörna och 1861 för Ytterenhörna. 

Inflyttade Män Kvinnor Total 

Överenhörna 36 31 67 

Ytterenhörna 32 27 59 

Total 68 58 126 

Utflyttade 

   Överenhörna 21 21 42 

Ytterenhörna 29 20 49 

Total 50 41 91 

    Netto total 18 17 35 
Källa: Överenhörna församlings kyrkoarkiv SE/SSA/6018/A1/13  

samt Ytterenhörna församlings kyrkoarkiv SE/SSA/6035/B/1, Stockholms stadsarkiv 

Tabell 3: Över- och Ytterenhörna församlingar, in- och utflyttning för året 1902. 

Inflyttade Män Kvinnor Total 

Överenhörna 44 35 79 

Ytterenhörna 55 51 106 

Total 99 86 185 

Utflyttade 

   Överenhörna 39 29 68 

Ytterenhörna 65 52 117 

Total 104 81 185 

    Netto total -5 5 0 
Källa: Överenhörna församlings kyrkoarkiv SE/SSA/6018/B/2  

samt Ytterenhörna församlings kyrkoarkiv SE/SSA/6035/B/3, Stockholms stadsarkiv 

En jämförelse mellan tabell 2 och tabell 3 visar främst att den inflyttning som sker till orten är 

jämnt fördelade vid 1860 men att den främst koncentreras till Ytterenhörna vid 1902. 

Tabellerna visar också en större rörlighet bland män än bland kvinnor om vi ser till både in- 

och utflyttning. Märkbart är också att den inflyttning vi kan se sker under 1860 snabbt vänder 

och blir ett nettounderskott. Under rubriken invånarantal och diagram 2 visar siffrorna att 

befolkningsminskningen sker redan under 1870-talet. Antalet in- och utflyttade är med andra 

ord svår att relatera till tegelbrukens utveckling annat än att det faktiskt sker en ökad 

inflyttning på 1860-talet när många tegelbruk tas drift. Befolkningsminskningen i Enhörna 

börjar dock innan tegelbruken läggs ner, vilket därför föranleder slutsatsen att tegelbruken 

inte påverkade antalet in- och utflyttade in någon större omfattning. Slutsatsen förstärks av att 

det trots nedläggningar av flera tegelbruk sker en liten befolkningsökning beroende på 

migration under 1918, vilket framgår av tabell 4. 1918 var flera tegelbruk redan nedlagda, 

ökningen kan således inte kopplas till tegelbruken just detta år, möjligen kan ökningen vara en 

följd av första världskriget som fick många att söka sig bort från städerna. Sett ur ett längre 

perspektiv minskar dock befolkningen i Enhörna. 
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Tabell 4: uppgifter för in- och utflyttning i Över - och Ytterenhörna församlingar år 1918. 

Inflyttade Män Kvinnor Total 

Överenhörna 30 30 60 

Ytterenhörna 97 88 185 

Total 

  

245 

Utflyttade 

   Överenhörna 25 29 54 

Ytterenhörna 86 78 164 

Total 

  

218 

    Netto total 

  

27 
Källa: Överenhörna församlings kyrkoarkiv SE/SSA/6018/B/2  

samt Ytterenhörna församlings kyrkoarkiv SE/SSA/6035/B/3, Stockholms stadsarkiv 

Om vi relaterar tabellerna till Cederbergs uppskattning att ca 50% av arbetskraften vid 

tegelbruken hämtades från annat håll än det rent lokala innebär det att vi måste ställa det 

totala antalet inflyttade i Enhörna 1902, 185 personer, mot antalet anställda vid tegelbruken 

samma år, 109 personer. Det finns förstås en teoretisk möjlighet att 109 av 185 personer fick 

anställning vid tegelbruken, men jämförs siffrorna för respektive kön är det lätt att se att så 

inte var fallet. Totalt arbetade 103 män och 6 kvinnor vid tegelbruken, men endast 99 män 

och hela 86 kvinnor flyttade in på orten. Vi ser också att det under 1902 inte sker någon 

folkökning alls beroende på in- och utflyttning utan att grupperna tar ut varandra. De anställda 

på tegelbruken i Enhörna kan därför antas ha rekryterats från orten och den inflyttning som 

sker beror troligen inte enbart, eller ens alls, på tegelbruken. 

 I kyrkoarkivens mantalslängder framkommer också att den inflyttning som sker är i första 

hand mellan de båda församlingarna i Enhörna och omkringliggande församlingar som 

Taxinge, Södertälje och Mälaröarna. 1860 i Överenhörna sker en inflyttning av 9 personer 

från Jönköping
40

 och 1861 i Ytterenhörna 1 person vardera från Göteborg och Gotland samt 3 

personer från Kalmar
41

, kanske är de sist nämnda de i Gustav Nilssons brev omtalade 

Smålänningarna? Mönstret med lokal folkomflyttning ser likartad ut oavsett vilket år man 

undersöker under den aktuella perioden. Bild 3 visar ett antal arbetare vid Lövsta tegelbruk 

där flertalet personer är namngivna och där det framkommer vilken gård man kommer från. 

Förutom de okända och tegelslagare Beck kommer alla från gårdar i Enhörna. De två 

kvinnorna på bilden som uppges arbeta på tegelbruket är tegelslagare Becks döttrar, något 

som kan förklara deras arbete inom en annars, för Enhörna, mansdominerad sysselsättning. 

 

                                                           
40

 Överenhörna församlings kyrkoarkiv SE/SSA/6018/A1/13, Stockholms stadsarkiv 
41

 Ytterenhörna församlings kyrkoarkiv SE/SSA/6035/B/1, Stockholms stadsarkiv 
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Bild 3, Lövsta tegelbruk 

  
 Lövsta tegelbruk omkring år 1915. Kvinnorna skilde tegel. Fr.v.:1.Okänd. 2-3. Elna och Elvira Beck, döttrar till tegelslagare 

Beck. 4. Oskar Jansson, Linde. 5. Harald Andersson, Gransta. 6. Söderström, Lövsta. 7. Christiansson,  Lövsta. 8. Ragnar 

Lundin, Kvarnberga. Sittande fr. v.: 1.Tegelslagare Beck. 2. Halvar Pettersson, Lida. 3. Okänd. 4. Elof Wahlström,  

Rothugget. Den förste av pojkarna heter Sven Karlsson, Lövsta. Han och hans bröder arrenderade sedermera Elgö. Den andre 

pojken är okänd. Uppgifter lämnade av Harald Jansson. Okänd fotograf 

Källa: Enhörna hembygdsförenings arkiv
, 
bild 278 

 

Kopplingen mellan Småland och tegelbruksarbetare är ett sidospår som är intressant. Gustav 

Nilssons bror, Hjalmar, är född i Småland 1888 vid Fågelfors bruk i Kalmar län. Någon gång 

mellan 1888 och 1892, då Gustav föds, flyttar familjen till Ahls gård i Ytterenhörna. Gustavs 

far har tidigare varit anställd vid Fågelfors bruk men det framkommer inte vad han arbetat 

med, Gustav beskriver dock sin far som lantarbetare. Hjalmar följer inte i sin faders fotspår, 

till faderns förtret, utan går istället i lära hos olika smeder i Taxinge och Turinge. Efter någon  

tid kommer Hjalmar att arbeta på först på Hallsta- sedan på Lövsta tegelbruk, där han bland 

annat tog hand om brukets maskiner på sommaren och arbetade i smedjan på vintern. 1919 

började Hjalmar arbeta på Lerviks tegelbruk. Gustav skriver att Lervik var ett modernt bruk 

sett till maskinparken men att byggnaderna och avståndet till lertäkten gjorde det svårarbetat. 

Lervik ska enligt Gustav Nilsson också ha haft så mycket sten blandat i leran att den i bästa 
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fall skulle duga till murtegel
42

. Om den perioden skriver Gustav Nilsson följande i brev 

daterade 3djedag jul 1981 och 13/10 1983: 

Men 1919, så hade i alla fall "Mälarbolaget", samsat sig så pass, att Lerviks tegelbruk, skulle 

sätta igång. Så Hjalmar flytta dit som maskinist ja jag var där jag med. Men Lervik, var inget 

vidare bruk. Alldeles för Mycket med "Småsten" i leran. Rör & taktegel vart inget bra "objekt" 

Det skall vara Fin lera, om Man ska göra annat än Murtegel. Ja nu var Hjalmar där några År, jag 

vet inte hur många. Arbetet gick lunkt & stilla bra. Men så blev självaste HIN lös. det har ju 

alltid varit så här i värden, att "Fred", skall inte få råda. 

Så vart även på Lervik. Nu är jag för "Smidig" karl, att utskriva några namn. Men om jag säger 

att Lervik vart "nerbefolkat", med Djävulska häradskrivare så räcker det bra. Falska, rävaktiga, 

lögnhallsar, & framför allt Spritfarbröder, pluss "käringar". Ja dom här "Utvalda" Guds Änglar? 

dom koka hop en soppa, så att Hjalmar måsste flytta från arbete & bruk.
43

 

Därefter hamnar Hjalmar på Kälve och får hjälp med både det dagliga behovet och med arbete 

av Gottfrid Wallin i Pettersberg. Riktigt varför Hjalmar tvings lämna Lervik framkommer inte 

i breven, men det finns andra uppgifter som tyder på att bland annat Lervik hade problem med 

arbetarnas spritkonsumtion. Följande citat kommer från en informant i Enhörna som återger 

vad hennes mormor berättade rörande tegelbruksarbetare i Enhörna: 

Min mormor föddes på Söder i Stockholm år 1900. När hon var 7 år gammal flyttade familjen 

till Källbo i Överenhörna. Huset är beläget några hundra meter från Mälaren, mellan dåvarande 

tegelbruken Lervik och HornsSättra. 

Min mormor berättade följande: ”På lördagskvällarna hände det att vi på långt håll hörde rop 

och skratt, skrik och skrän, det var tegelbruksarbetarna som kom. De vandrade mellan Lervik 

och Horns Sättra, de gick till varandra och söp. Vår mamma ropade snabbt in alla ungarna i 

stugan och reglade dörren. Vi var tvungna att gömma oss under köksbordet och sitta helt stilla 

och tysta. Ibland stannade någon onykter och knackade på dörren, men vi var helt tysta så de 

skulle tro att ingen var hemma. Jag minns inte att de tog eller förstörde något när de drog förbi. 

Mamma tyckta alltid att det var obehagligt och vi ungar var ganska rädda.”
44

 

Berättelsen om familjen vid Källbo som gömde sig för tegelbruksarbetarna är äldre än den om 

Hjalmar, så det är uteslutet att Hjalmar var en av dem som gick förbi gården på 

lördagskvällarna under 1907. Möjligen gick man ännu till andra tegelbruk och drack ännu 

1919. Just HornSättra beskrivs som ett av de värsta i Södertäljetrakten gällande 

                                                           
42

 Nilsson, Gustav (1986) Gustav Nilssons brev, minnen från Enhörna 1890-1980, Enhörna hembygdsförening  

s: 276, 468 daterade 3djedag jul 1981 och  13/10 1983 
43

Nilsson, Gustav (1986) Gustav Nilssons brev, minnen från Enhörna 1890-1980, Enhörna hembygdsförening  s: 

276 daterat 3djedag jul 1981 
44

 Informant A, mejl 2013-15-15 23:01 
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brännvinsförtäring och superiet anges ofta som orsak till att bruket lades ner. Tegelbruken 

längst ut på Enhörnalandet hade en större möjlighet att införskaffa brännvin än andra bruk, 

dels beroende på närheten till Kalkudden och Mariefred där man kunde köpa alkoholen men 

också för att man enkelt kunde kliva på någon mälarbåt vid Horns brygga för att kliva av 

någon minut senare vid Ekensbergsbrygga efter att ha köpt brännvin ombord.
45

 Om Hjalmar 

fick sluta för att han var begiven på brännvin eller om det var andra orsaker går inte att få 

fram ur materialet, men att det söps på tegelbruken råder ingen tvekan om. 

Även om Hjalmar är ett intressant sidospår är det för den här uppsatsen mer intressant att 

Gustav Nilsson i sina brev visar att det finns en koppling mellan Enhörna och Småland, 

främst Kalmar län. Kanske är det ingen slump att det kommer tegelarbetare från just den 

delen av Sverige till Enhörna, en möjlighet är att det helt enkelt beror på kontakter förmedlade 

av inflyttade, bofasta släktingar. Om inte annat visar Gustav Nilsson med sin familj som 

exempel att en del av de inflyttade inte alls kom som arbetare till tegelbruken utan som 

lantarbetare till de större gårdarna i Enhörna. 

Sett ur industriellt perspektiv är det anmärkningsvärt dels att inflyttningen till orten är så liten, 

dels att den avstannar och att utflyttningen sedan ökar. Det är, vid en jämförelse av tabellerna, 

tveksamt om tegelbruken kan ses som en protoindustri vilket är en del i den industriella 

teoribildningen. Tegelbruken tycks inte dra till sig någon större andel arbetare, mer än de från 

orten, som bland annat bild 3 visar, även om en del långväga resenärer väljer att flytta till 

Enhörna. Även om det inte har gått att få fram några exakta siffror på antalet anställda på 

varje gård i Enhörna finns det anledning att tro att det främst var här arbetstillfällena fanns, 

inte på de säsongsbetonade tegelbruken. De inflyttade från Småland kan ha varit anställda på 

tegelbruk, men då de väljer att skriva sig i Enhörna tyder detta på att de antingen har erbjudits 

en möjlighet till försörjning året runt och därför hämtat familjen, eller att de bildat familj i 

Enhörna. Det normala var annars att mannens familj var kvar och tog hand om familjen torp 

medan mannen drygade ut kassan med arbete på annan ort. Något som gör resultatet osäkert 

är de hänvisningar till den mer tillfälliga arbetskraften, luffare, som Gustav Nilsson pekar på i 

sina brev. Det är nära nog omöjligt att uppskatta hur stor del av arbetsstyrkan vid ett tegelbruk 

som var anställd under kortare perioder. Det bör dock tilläggas att det för Enhörna kan finnas 

anledning att tro att den tillfälliga arbetskraften var färre än på andra håll. Enhörnas form av 

                                                           
45

Cederberg, Christer (1969) Tegelbruk i Södertälje-trakten, uppsats vid seminarium för folklivsforskning i 

Stockholm, Stockholms universitet s:40 
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en halvö gör att det saknas naturliga genomfartsleder varför de flesta resande arbetare troligen 

aldrig bemödade sig med en avstickare ut på udden. 

Arbetsplatsolyckor 

 

Det framgår av Kommerskollegiets statistik att det under 1902 inte förkom några 

arbetsrelaterade olyckor tegelbruken i Enhörna. I hela Gripsholms fögderi arbetade 289 

personer vid olika tegelbruk under 1902, men endast en arbetsskada finns inrapporterad, en 

tegelbruksarbetare från Berga bruk i Åker.
46

 1902 är inget ovanligt år gällande antal skadade, 

utan är en del i ett mönster som tydligt framgår i materialet från kommerskollegiet, som visar 

att gällande arbetsskador var tegelbruken en relativt säker plats. Det finns enstaka skador som 

rapporterats i primärtalen, men inga från Enhörna och färre än en skada/år. Slumpmässiga 

nedslag i kyrkoarkivens dödsbok ger liknande resultat. 1808, som i och för sig ligger utanför 

uppsatsens huvudsakliga tidsperiod, utmärker sig med hela fyra  dödfall där den avlidne 

uppges vara tegeldrängar och två avlidna barn vars föräldrar uppges vara tegelarbetare. Inget 

av dödsfallen sker på eller under arbete. En av de avlidna tegeldrängarna avlider "af 

ålderdoms bräckliheter nära 70 år gammal".
47

  De övriga vuxnas död uppges bero på häftig 

feber, något som uppges som dödorsak på flera avlidna under detta år. Det är med andra ord 

inte arbetet i sig som orsakar dödsfallen. Möjligen kan hårda arbetsvillkor vara en bidragande 

orsak till sjukdom och senare död, men i så fall borde det inte gälla endast ett år utan vara 

något återkommande i källmaterialet, vilket det alltså inte är med den frekvens som  gäller för 

1808. Just året 1808 är det troligen någon form av influensa eller liknande som bidrar till 

dödfallen i feber som drabbar både vuxna och barn. Det skulle också förklara varför det kan 

tyckas vara påfallande många tegeldrängar som avlider, eftersom smittosamma sjukdomar lätt 

sprids i nära umgänge. 

 

 

 

 

                                                           
46

 Kommerskollegiet avdelning för näringsstatistik, primärtal från fabriker Hiaaa volym 3, Riksarkivet, 

Stockholm 
47

 Överenhörna församlings kyrkoarkiv SE/SSA/6018/C1 volym 3,5,8, Stockholm stadsarkiv 
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Konceptionsmönster 

 

Tabell 3, Konceptioner 

Antal födda barn 
           

 
1800 

   
1850 

   
1894 

   

 

Över Ytter Total Kvartal Över Ytter Total Kvartal Över Ytter Total Kvartal 

Jan 3 1 4 

 

2 1 3 

 

1 4 5 

 
Feb 1 

 
1 

 
1 3 4 

 
0 3 3 

 
Mars 2 2 4 9 1 4 5 12 4 1 5 13 

April 2 3 5 

 

2 1 3 

 

1 1 2 

 
Maj 2 1 3 

 
1 1 2 

 
0 1 1 

 
Juni 1 4 5 13 0 2 2 7 2 1 3 6 

Juli 2 2 4 

 

2 2 4 

 

2 1 3 

 
Aug 1 3 4 

 
1 

 
1 

 
1 3 4 

 
Sept 2 2 4 12 1 1 2 7 1 3 4 11 

Okt 2 2 4 

 

2 

 
2 

 

0 2 2 

 
Nov 1 1 2 

 
2 1 3 

 
4 2 6 

 
Dec 3 1 4 10 0 1 1 6 0 4 4 12 

Sum 

  
44 

   
32 

   
42 

 Källa: Överenhörna församlings kyrkoarkiv SE/SSA/6018/C1 volym 3,5,8, Stockholm stadsarkiv 

samt Ytterenhörna församlings kyrkoarkiv SE/SSA/6035/C1 volym 3,5,7, Stockholm stadsarkiv 

Tabell 3 visar antalet födda barn i Över- och Ytterenhörna församlingar åren 1800, 1850 och 

1894. Nedslagen med ca 50 års mellanrum har valts för att om möjligt se en långsiktig 

utveckling i lokalsamhället. 1800 valdes som en starpunkt då året ligger utanför en egentlig 

industrialiseringsprocess och därmed bör ha kvar det äldre mönstret av barnafödande. Att 

1894 får vara slutår istället för det väntade 1900 förklaras med att senare material omfattas av 

sekretesslagen beroende på kyrkoböckernas omfång i tid. För 1900 finns endast siffror från 

Överenhörna församling, dessa avviker inte heller från det mönster vi ser i tabellen. 

Den tydliga ökning av antalet födda barn, som enligt Mendels teori om protoindustrialisering 

bör ske, är inte märkbar. Mendels teori bygger på att i takt med att ett samhälle 

industrialiseras gör de ökade försörjningsmöjligheterna att giftemålsåldern sjunker vilket i sin 

tur leder till fler reproduktiva år för kvinnorna och ett större antal födda barn.
48

 Antalet födda 

barn ligger på en relativt stabil nivå sett till denna nära hundraåriga period. Med ledning av 

det mönster som visas i tabell 1 kan vi inte finna några tecken på att tegelbruken skulle 

påverkat samhället enligt det vi kan förvänta oss av en protoindustri. Några direkta 

folkökningar beroende på ökat antal födda barn går det inte heller att se vid studier av 

fotografier av skolklasser som finns utställda i Enhörna hembygdsförenings museum i 

                                                           
48

 Renting, Arnold (1996) I skuggan av Lövsta bruk, järnbruksrörelsens inverkan på agrarsamhället i norra 

Uppland 1630-1930, Rapporter från Barknåreprojektet, meddelanden nr 96, Kulturgeografiska institutionen, 

Stockholms universitet s:24ff, 28 
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Överenhörna. I uppsatsen redovisas två bilder, dessa har valts bland de övriga 20-talet 

fotografier då de är bland de bäst bevarade. Antalet barn är relativt konstant på alla 

fotografier, men speglar den totala befolkningskurvan sett över en längre period. Barnen är 

också likvärdigt klädda på fotografierna, några spår av den  fattigdom som ibland tillskrivs 

bland annat tegelbruksarbetare går inte att se. Det är ytterst få fotografier där alla barn är 

namngivna och någon spårning av föräldrarnas titel eller socio- ekonomiska ställning i 

samhället har inte gjorts. Det finns å andra sidan ingen anledning att tro att skolklasserna inte 

motsvarar de socio- ekonomiska olikheter som vi normalt kan förvänta oss i ett samhälle. 

Barnens klädsel kan dessutom vara missvisande då de kan var uppklädda enbart för 

fotografering. En jämförelse mellan fotografierna av skolklasserna, bild 4 och 5, och bild 6 

låter oss ändå ana att skolbarnen har mer vardagliga kläder. Fotografierna föreställande 

skolklasserna säger oss egentligen bara att vi inte med blotta ögat kan se någon socio- 

ekonomisk klassindelning och att antalet barn följer den demografiska kurvan för 

lokalsamhället. 

 

Bild 4, Skolklass Överenhörna och  

Bild 5, Skolklass Ytterenhörna. 

   
Bild 4, till vänster,  visar en skolklass vid  Storskolan i Över-Enhörna. Omkring 1900. Bland barnen finns ”Stora Johan” från 

Jursta och framför honom Birger Andersson, L:a Björklunda, okänd elev, Albin Sahlin, Björkboda. Övriga identifierade är: 

Rut Gustafsson gift Mejer, Nykvarn, Sigrid Tunborg, som hade kafé i Stockholm, Tage Ljungberg, son till barnmorskan. I 

förgrunden skollärarens barn. Okänd fotograf. Källa: Enhörna hembygdsförenings arkiv, bild 307.  Bild 5, till höger, visar en 

skolklass vid Vallaskolan i Ytterenhörna 1900-talets början. Okänd fotograf. Källa: Enhörna hembygdsförenings arkiv, bild 

304 
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Enligt den studie av Medick som bland annat Renting hänvisar till bör vi se en förändring i 

vilken tid på året barnen föds om Enhörna går från ett jordbrukssamhälle till ett mer 

industriellt samhälle.
49

 Enligt Medicks teori bör barnen också födas mer jämt fördelade över 

året i takt med att samhället industrialiseras, om vi ska betrakta tegelbruken som en 

protoindustri bör vi kunna se en likartad utveckling i Enhörna. Tabell 1 visar på ytterst små 

förändringar i antal födda barn, och viktigare, de förändringar vi ser visar att barnen föds 

jämnare fördelade över året vid den undersökta periodens början än vid slutet. Mot slutet av 

perioden syns en tydlig förändring av antalet födda barn under årets andra kvartal jämfört med 

periodens början. För Enhörna råder följaktligen en motsatt utveckling än den förväntade 

gällande konceptionsmönster. 

Bild 6, Tegelmästare Karlsson 

   

Tegelmästare Karlsson med familj. Bruket Ekensberg år 1900. Hanna och Per Karlsson i mitten. 

 Övre raden: Gustav Karlsson t.v. och Augusta Karlsson t. h. Okänd fotograf 

 Källa: Enhörna hembygdsförenings arkiv, bild 274 

                                                           
49

 Renting, Arnold (1996) I skuggan av Lövsta bruk, järnbruksrörelsens inverkan på agrarsamhället i norra 

Uppland 1630-1930, Rapporter från Barknåreprojektet, meddelanden nr 96, Kulturgeografiska institutionen, 

Stockholms universitet s:24ff, 28 
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Invånarantal 

 

Diagram 1, folkmängd i Enhörnas båda församlingar 1860-1947 

  
Källa: Överenhörna församlings kyrkoarkiv SE/SSA/6018/G volym 1, Stockholm stadsarkiv  

samt Ytterenhörna församlings kyrkoarkiv SE/SSA/6035/G volym 3, Stockholm stadsarkiv 

 

Diagram 2, folkmängd i Enhörna 1870- 1947 

 
Källa: Överenhörna församlings kyrkoarkiv SE/SSA/6018/G volym 1, Stockholm stadsarkiv 

samt Ytterenhörna församlings kyrkoarkiv SE/SSA/6035/G volym 3, Stockholm stadsarkiv 
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Diagram 3, folkmängd i Stockholm 1860-1950 

 
Källa: Historisk statistik för Sverige del1 befolkning 1720-1967, andra upplagan, Statistiska centralbyrån 

 

Diagram 2 visar den folkmängden i Enhörnas båda församlingar sammantaget enligt de 

mantalsskrivningar som gjorts mellan 1860 och 1947. För både diagram 1 och 2 är gäller 

1860 för mätdata för Överenhörna församling, beroende på luckor i källmaterialet har 

folkmängd för år 1862 fått användas för Ytterenhörna församling. I diagram 1 och 2 är det år 

1872 som redovisas, inte 1870 som i diagram 3, även detta beroende på luckor i 

kyrkoarkivens mantalslängder.  Det är också 1947 som angivits som slutår i diagram 1 och 2, 

inte 1950 som i diagram 3, beroende på källornas omfattning. Diagram 3 visar folkmängden i 

Stockholm under samma period, men här är det enligt de folkräkningar som gjorts. Skillnaden 

mellan antalet invånare mellan mantalslängder och folkräkningar visar att mantalslängderna 

saknar som mest 2% av den faktiska befolkningen, detta under perioden 1860-1880, från 1890 

är skillnaden mellan antalet i mantalslängder och folkräkningar försumbar. De 2% som 

möjligen saknas i diagram 2 skulle utgöras av säsongsanställd arbetskraft som inte 

kyrkoskrivs i den ort de arbetar utan står kvar i sin ursprungliga församling. Diagram 2 och 3 

är ändå jämförbara trots skillnaden mellan mantalslängder och folkräkningar. Det är inte 

antalet invånare i sig som är det intressanta i denna uppsats, utan en jämförelse mellan den 

rörelse som de båda kurvorna visar i diagrammen. Åren som redovisas är med ca 10 års 

mellanrum med ett något tätare intervall mot slutet i diagram 2, detta beror på 

mantalslängdens omfång i tid. Diagrammen ger en mycket tydliga bild av en sjunkande kurva 

för Enhörna sett från 1880-talet och en stigande kurva för Stockholm under hela den 

undersökta perioden. Enligt uppgifterna i diagram 1 ser vi också att invånarantalet minskar 

tidigare och jämnare i Överenhörna församling än i Ytterenhörna, men att båda 

församlingarna visar en likartad minskning efter 1911 med en vändning först framåt 1950. 
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Sammanlagt tappar Enhörna nära en tredjedel av sin totala befolkning medan Stockholms 

befolkning nästan sjudubblas under den undersökta perioden. 

Den för Stockholm starkt stigande kurvan följer det förväntade mönstret för industriella 

samhällen, en kraftig befolkningstillväxt. Det är kurvan för Enhörna som ur ett industriellt och 

protoindustriellt perspektiv är den intressanta. Om tegelbruken ska betraktas som en 

protoindustri bör vi se en befolkningsökning, delvis beroende på en viss del inflyttad 

arbetskraft, men också på ett ökat antal födda barn enligt den teori som diskuteras under teori 

och analysmodell. Någon ökning av antalet födda barn går inte att se, vilket redovisas i tabell 

1. Tabell 1 sträcker sig visserligen inte längre än till 1894, detta beroende på att de 

kyrkoböcker som omfattar senare år ännu omfattas av sekretesslagen. Detta till trots, borde 

det märkas en ökning av antalet födda barn enligt teorierna om protoindustri som en del i 

industrialiseringen. Den uteblivna befolkningsökningen i Enhörna visar att området inte 

industrialiserades, utan snarare avindustrialiserades. Befolkningsstatistiken visar gör att det 

också blir tveksamt om tegelindustrin kan betraktas som en protoindustri. Den lilla ökning vi 

ser i invånarantal fram till 1980-talet går inte direkt att koppla till tegelbruken, om så var fallet 

borde kurvan fortsätta att stiga eller åtminstone plana ut. Istället minskar folkmängden stadigt 

från 1890 talet, trots att flera tegelbruk var i drift långt in på 1900-talet. Två större tegelbruk 

startades dessutom under 1930- och 1940-talen. 
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Bild 7, Tegelarbetare 

  
Tegelarbetare vid okänt bruk, okänt år, okänd fotograf 

Källa: Enhörna hembygdsförenings arkiv
, 
bild 221 

Och sen då? 

 

Vi vet ju att ett bruk, Ja två med, kan byggas slå tegel, & rivas bort, på 30 år. (Hallsta sandviken) 

Pannkaka på 30år! 

Sundsviks lera var slut 1920. Hallsta gamla bruket, 1912, Lövsta & Lervik 1930, Hornsättra & 

Ekensberg, långt därförinnen. Ja även gamla Sandviken. Men där fins nog bra lera än, men ingen 

vill ha tegel nu. ang: Hallsta olycksår 1950, så trodde folk, att det går fint nu för tiden att göra 

tegel av dålig "Råvara" för dom har Fina maskiner nu för tiden. Ja det vart stackars Hagelin 

Varse. 

Pannkaka Direkt, trots  (Fina maskiner)
50

 

 

Citatet, hämtat ur Gustav Nilssons brevsamling och daterat till sommaren 1982,visar Gustav 

Nilssons ibland något ironiska inställning till moderna tiders tro på att allt löser sig med bättre 

maskiner. Var tog kunskapen vägen? tycks Gustav undra. Årtalen som Gustav anger för 

bruken nedläggningar är inte helt korrekta, det skiljer ett par- tre år ibland. Men Gustav har 

rätt i en sak, tegelbruken försvann från Enhörna i snabb takt. Redan 1904 stänger Sandviks 

tegelbruk, Hallsta ca 1912 och Hornsättra 1918, kort därpå också Lövsta och Lervik. Ett nytt 

                                                           
50

 Nilsson, Gustav (1986) Gustav Nilssons brev, minnen från Enhörna 1890-1980, Enhörna hembygdsförening  

s:320 daterat till sommaren 1982 
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försök görs med att anlägga ett tegelbruk görs i Sandviken mellan 1935 och 1961, Sundsvik 

mellan 1946 och 1979.
51

 Men det blev inga lyckade affärer, efterfrågan på tegel minskade och 

inte ens moderna maskiner klarade av att förvandla dålig lera till bra tegel. "Ja det vart 

stackars Hagelin varse"
52

, säger Gustav Nilsson och syftar på Hagelins i Sundsör som i köpet 

av gården fick med mark i Enhörna avsedda för lertäkt till Hallsta tegelbruk. Hagelin hade 

låtit provborra och rapporterna sa att det fanns närmst oändlig tillgång på bra tegellera. När 

det visade sig att rapporterna inte stämde utan att leran var antingen var av dålig kvalitet, 

blålera, eller full med snäckskal som gav kalkfläckar vid bränning och dessutom i mindre 

mängd än vad som angivits, tvingades Hagelins att ge upp sina drömmar om tegelindustri och 

förlorade därmed de pengar som investerats. Enligt de rykten som Gustav Nilsson hänvisar till 

rör det sig om 2,5 miljoner av en total förmögenhet på 4 miljoner. Gustav Nilsson pekar också 

i sina brev på att andra hade gjort liknande erfarenheter som Hagelins. AB Mälartegel hade 

svåra år under första världskriget då bolaget var relativt nytt och efterfrågan på tegel sjönk allt 

mer och flera bruk stängdes tillfälligt eller lades ner helt. Än värre blev det 1932 då bolagets 

ägare Ivar Krüger avlider.
53

 Kanske är det i relation till det stora bolagets allt mer minskande 

inflytande som vi ska se Hagelins försök att återskapa ett framgångsrikt tegelbruk, men 

tegelbrukens tid var oåterkalleligt förbi. 

 Antalet tegelbruk i Enhörna minskar under 1900-talet det gör också antalet invånare, men 

med tanke på att avfolkningen startat långt före tegelbrukens avveckling är det svårt att se 

något egentligt samband. Helt klart är att tegelbruken har en kort blomstringsperiod runt förra 

sekelskiftet och att det idag finns ytters få spår kvar i bygden, både fysiskt och kulturellt, från 

tegelbrukens tidsålder.  

                                                           
51

 Bruno, William (1954) Tegelindustrin i Mälarprovinserna 1815-1950, med särskild hänsyn till Stockholm som 

marknad, Uppsala, skrifter från Upsala universitets geografiska institution s:296 
52

 Nilsson, Gustav (1986) Gustav Nilssons brev, minnen från Enhörna 1890-1980, Enhörna hembygdsförening  

s: 320, brev daterat till sommaren 1982 
53

 Nilsson, Gustav (1986) Gustav Nilssons brev, minnen från Enhörna 1890-1980, Enhörna hembygdsförening  

s:21, 59, 63f, brev daterade som före 10 mila 1979 och de två sistnämnda någon gång i september 1979  
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Bild 8, Tegelbruket vid Lervik 

  
Lerviks tegelbruk, lades ner 1931.Skorstenen sprängdes omkring 1935. Okänd fotograf 

Källa: Enhörna hembygdsförenings arkiv, bild 169 
 

 

Gustav Nilsson får avrunda på sitt poetiska vis med citat ur ett brev från 13/10 1983: 

(...)så nu är även Det nya Modärna Borta. En försvunnen Storhet. "Orsak", inget (ler)
54

 

Och: 

Bruk, där förr Mälarvåg smäkte skutor, pråmar, & bogserare, smäker nu Mälarvåg blott 

Tegelskrot (Rex gloria Mundi) eller så, på Latin.
55

 

 

 

Sammanfattning av undersökningen 

 

En förhållandevis liten del av befolkningen i Enhörna fick sin utkomst genom att arbeta på 

eller inom tegelindustrin, procentuellt sett var det få kvinnor och barn som arbetade på 

tegelbruken i Enhörna. Enligt Gustav Nilsson anlände varje år också arbetare från Småland 

för att säsongsarbeta på tegelbruken, något som gör att den eventuella påvekan på 

lokalsamhället kan ha minskat ytterligare. Fotografier visat däremot att huvuddelen av 

arbetslagen rekryterades från trakten och att tegelbruken därför kunde vara ett sätt för familjer 

att dryga ut hushållskassan under sommaren. För smeder som Gustav Nilssons bror, Hjalmar, 

                                                           
54

 Nilsson, Gustav (1986) Gustav Nilssons brev, minnen från Enhörna 1890-1980, Enhörna hembygdsförening  

s: 467 daterat 13/10 1983 
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 Nilsson, Gustav (1986) Gustav Nilssons brev, minnen från Enhörna 1890-1980, Enhörna hembygdsförening  

s: 468 daterat 13/10 1983 
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erbjöd tegelbruken en relativt säker inkomst då behovet av verktyg och andra smidesvaror var 

stort. Tegelbruksarbetet var dessutom så gott som riskfritt, några rapporterade skador finns 

inte i kommerskollegiets näringsstatistik. Församlingarnas dödsböcker visar också på att 

tegelbruksarbetare inte avled vid någon utmärkande låg ålder utan  kan anses representativa 

för befolkningen i stort. 

Kyrkoarkivens mantalslängder visat att det sker en liten befolkningsökning kring 1860 men 

att den avstannat och vänt redan innan 1900. Tegelbruken var i drift under den period då 

avfolkningen påbörjas, någon koppling till tegelbruken är därför svår att göra. Inte heller 

födelse och dopböckerna visar på någon befolkningsökning beroende på ökat antal födda. 

Barnen föds dessutom jämnt fördelade över året gällande den undersökta perioden, 1800-

1894, vilket är det rakt motsatta mot vad som förväntas av ett protoindustriellt samhälle. Här 

hade det varit önskvärt med mätdata från senare år men dessa kyrkoböcker omfattas ännu av 

sekretesslagen. Det går inte att se några mönster i konceptioner eller demografiska 

förändringar som direkt kan knytas till tegelbruken i Enhörna. Det finns en tydligt skillnad 

mellan befolkningsutvecklingen i jämförelse mellan Enhörna och Stockholm, där Stockholm 

visar en brant stigande kurva under hela den undersökta perioden lutar Enhörnas kurva nedåt 

och samhället tappar nära en tredjedel av sin totala befolkning. En slutsats av detta är att 

Enhörna kan beskrivas genomgå en form av avindustrialisering eller en utveckling typisk för 

ett samhälle som inte utvecklas industriellt. 

Kvar av tegelbruken blir, förutom tegelskärvor och lertäkter vilka idag är våtmarker, minnen 

och skrönor som bevaras både muntligt men också genom exempelvis Gustav Nilssons brev. 

Kanske var Enhörnas tegelbruk bara en parentes i det annars jordbruksdominerade samhället. 

En parentes som kanske på kort sikt skapade inkomster men också utgifter, men som på lång 

sikt inte förmådde att påverka lokalsamhället varken ur ekonomisk, kulturell eller social 

aspekt eller utvecklas till industri. 

Resultat och slutsatser 
 

Att studera Enhörnas tegelbruk ur ett industriellt perspektiv innebär att både Mendels och 

Isacson & Magnussons definitioner av protoindustri måste slås samman. Den tolkning som 

här föreslås av protoindustrialisering utifrån Rentings och Isacson & Magnussons tolkningar 

går att sammanfatta i fyra punkter. Den första punkten är att det är en industri med 
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hantverksmässiga anor som är under mekanisering, för det andra en industri som producerar 

för en marknad utanför lokalsamhället och för det tredje att det sker i eller omkring hemmet 

med familjen som basarbetskraft. För det fjärde är det en industri som utvecklas och börjar att 

rekrytera så mycket arbetskraft att det sker en synlig förändring av barnafödande och 

befolkningsmängd i samhället.  

Gällande rekryteringen av arbetskraft går det att konstatera att de anställda vid tegelbruken i 

Enhörna kring förra sekelskiftet var främst de som redan bodde i och omkring de båda 

församlingar som Enhörna bestod av. Under mitten av 1800-talet förekommer det en viss 

inflyttning till lokalsamhället vilket resulterar i en folkökning på 35 personer. År 1902 visar 

undersökningen att någon folkökning  beroende på inflyttning inte sker utan in- och 

utflyttning är lika stor, år 1918 sker åter en liten folkökning. Det är osäkert vilket inflytande 

tegelbruken hade på antalet in- och utflyttade med tanke på att det kan ha förekommit en del 

säsongsanställda vilka inte kyrkoskrivs i Enhörna utan på sin ordinarie hemort. De bilder som 

finns tillgängliga visar dock att huvuddelen av arbetarna kom från Enhörnas närhet. Det är 

också tydligt att avfolkningen av Enhörna påbörjas lång innan tegelbruken minskar i antal. 

Det finns därför skäl att hävda att vi inte kan se någon koppling mellan förändringar av 

folkmängd och tegelbruk i Enhörna. Resultatet av undersökningen visar på intet sätt att 

Toynbees strukturella förändringar pågick i Enhörna, inte heller de förändringar som Mendels 

pekar på angående invånarantal.  

Någon verklig befolkningsökning som direkt kan härledas till tegelbruken sker inte heller, i 

Enhörna, om vi ser till antalet födda barn totalt. Det går inte heller att se den förändring som 

Renting hänvisar till i Medicks modell, att barn föds jämnare fördelat över året i ett 

industrialiserat samhälle än ett agrarsamhälle, under den undersökta tidsperioden. Om 

Medicks modell ska stämma på Enhörna måste vi betrakta orten antingen som industrialiserad 

reden år 1800 eller som att orten förblir ett agrarsamhälle och att förändringen därför inte syns 

under den undersökta perioden.  

 Om tegelbruken ska kunna klassas som en protoindustri skulle förändringar vara synliga i 

kyrkoarkivens material. Jag vill ändå hävda att tegelbruken och Enhörna är en del av den 

större industriella processen som pågick under perioden. Teorier kring industrialismen säger 

att det bör ske en minskning av antalet jordbrukare till industriarbetarens förmån, något som 

kan gälla för Enhörna. Jag menar att det är de industriella strukturerna som styr samhället på 

regional nivå i högre utsträckning än de protoindustriella strukturerna i samhället på lokal 
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nivå. Detta medför att en jordbruksbygd, som Enhörna faktiskt främst var och är, kommer att 

avfolkas och områden som exempelvis Stockholm kommer att expandera. Faktum kvarstår 

dock, genom att studera folkomflyttningar och konceptionsmönster i Enhörna kan vi inte se 

några tecken på att tegelindustrin var en protoindustri. 

Vi kan utifrån studierna av kommerskollegiums statistik och kyrkoarkivens döds- och 

begravningsböcker sluta oss till uppfattningen att tegelarbete inte var någon särskilt farlig 

sysselsättning. Några rapporter om skadade finns inte, vilket i och för sig kan bero på många 

anledningar till exempel kan den skadade arbetaren välja att inte rapportera skadan för att få 

behålla sitt arbete. Någon utmärkande låg ålder för avlidna tegelbruksarbetare går inte att se i 

kyrkoböckerna, möjligen med undantag år 1808 då en häftig feber framkallar flera dödsfall i 

Enhörna. Men dödsfallen år 1808 kan knappast härledas till tegelbruken specifikt, antalet 

döda tegelbruksarbetare är det året ovanligt många men det är det totala antalet avlidna också. 

Det finns därför anledning att tro att det istället kan ha varit någon form av influensa som 

härjade och snabbt spreds bland människor som tvingades till daglig nära samvaro.  

Antalet kvinnor och barn som arbetar på bruken var förhållandevis få, 6 kvinnor varav 2 

minderåriga samt 10 minderåriga män vilket framgår av Tabell 1, mot vad som kan förväntas 

de hushållsbaserade protoindustrierna. Enligt Mendels teori är en protoindustri en tidig 

industri som baseras på stora familjer i industrialiseringens början. Andelen kvinnor och barn 

bör vara högre i en protoindustri än vad som är fallet med Enhörnas tegelbruk. Det låga 

antalet kvinnor och barn på tegelbruken leder till slutsatsen att vi inte kan betrakta 

tegelbruken som en protoindustri. 

Enhörnas tegelbruk var runt sekelskiftet en egen industri som producerade nästan enbart för 

försäljning utanför lokalsamhället, bruken ägdes av ett aktiebolag, Mälartegel eller av privata 

företagare, olika former av arrendekontrakt förkom också. För att tegelbruken ska passa in i 

den teoretiska modell som bland annat Renting använder för att beskriva en protoindustri 

skulle tillverkningen ske i eller i närheten av hemmet. Tegelbruken i Enhörna drevs förvisso 

med hantverksmässiga metoder, det var inget utmärkande för Enhörna utan mer för 

tegeltillverkningen i sig, någon hemindustri kan vi dock inte tala om. Det var istället de större 

gårdarna som såg sin chans till ökad inkomst som ökade tegeltillverkningen så det 

producerades mer än det som användes för egen behov. De anställda vid tegelbruken kom 

således att utgöras av gårdarnas eget folk med förstärkning från traktens unga män. Vanligen 

arbetade man med tegelslagning på sommaren och skogsavverkning på vintern, möjligen 
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också ishuggning. Tegelbruken kom att mekaniseras, främst med ångmaskiner, under slutet av 

1800-talet, men trots det var tillverkningen i många led fullt jämförbar med den tidigare 

hantverksmässiga produktionen. Ångmaskinerna ökade produktionen totalt men förändrade 

inte antalet anställda. 

Enligt Rentings modell av en protoindustri bör vi se en ökning av lönearbete och en minskad 

egenförsörjning. Någon undersökning på om antalet lönearbetare ökade i Enhörna har inte 

gjorts, men mot bakgrund av att den totala befolkningen faktiskt minskar under den 

undersökta perioden och inte ökar förrän mitten av 1900-talet är det rimligt att anta att många 

boende i Enhörna länge endast hade lönearbete som bisyssla, men att de i huvudsak var 

självförsörjande. Annan industri i området än tegelbruken fanns inte, så den form av 

lönearbete som främst hade kunnat komma ifråga är de arbeten som erbjöds på traktens 

gårdar, alltså någon form av statartjänst. Det är således fullt möjligt att antalet lönearbetare i 

Enhörna ökar samtidigt som befolkningen minskar, förutsatt att vi skulle kunna se en ökning 

av de stora gårdarnas markinnehav på bekostnad av de mindre. Någon sådan undersökning 

har det inte funnits utrymme för inom ramarna för denna uppsats. Jag ställer mig dock ytterst 

tveksam till att någon sådan förändring skulle ha skett under den undersökta perioden, då de 

flesta ägare av mellanstora och mindre gårdar i Enhörna kan räkna sin ägarhistorik tillbaka i 

generationer. Varken ägarförhållanden eller antalet anställda vid tegelbruken i Enhörna 

jämfört med det antal som faktiskt bodde i området pekar på att det går att se tegelbruken som 

en protoindustri. Antalet anställda är totalt sett för litet för att påverka bygden i någon större 

omfattning oavsett om vi ser till sociala, kulturella eller ekonomiska förändringar. 

Att tegelbruken är en del av industrialiseringen kan vi knappast tvivla på, men sett till 

resultaten från undersökningen kan vi ändå inte hävda att tegelbruken är en protoindustri. En 

protoindustri som är en grund för industrialisering skulle innebära synliga spår av förändring i 

lokalsamhället, ingen av dessa förändringar syns i Enhörna under den undersökta perioden. 

Som jag hävdat ovan menar jag att det är den större och övergripande processen, 

industrialisering, som råder över den tidigare och mer lokala, protoindustrialisering. Det är 

som att Enhörna helt hoppar över steget protoindustri och hamnar mitt i industrialiseringen 

eller alla fall i kölvattnet av andra orters industrialisering. Under rubriken teori och 

analysmodell presenterades Peter Kriedtes faktorer som skulle vara verksamma i ett område 

som inte utvecklas vidare ur ett protoindustriellt samhälle till ett industriellt.  Kriedte hävdar 

bland annat att konkurrensen mellan det ökande antalet företag skulle inneburit att visa 

regioner fick svårare att utveckla protoindustri till industri än andra. För Enhörna och 
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tegelbruken är det inte en tänkbar förklaring då tegeltillverkning generellt mötte samma i öde 

i hela Sverige som i Enhörna. Någon konkurrens var det med andra ord inte tal om, annat än 

den från andra byggnadsmaterial, därmed är det inte heller intressant att diskutera om 

Enhörnas förutsättningar för jordbruk var så goda att det var mer lönsamt att odla istället för 

att utveckla fabriker. Tegelbruken utvecklades inte till fabriker beroende på dålig lönsamhet, 

det innebär inte automatiskt att jordbruk är det mest lönsamma för Enhörna. Jag ser inte heller 

svårigheten med att utbilda arbetare från protoindustri till industri som intressant då jag menar 

att tegelbruken aldrig var en protoindustri, arbetarna skulle därmed vara lika lätta eller svåra 

att omskola som vilken annan lantarbetare som helst. De tecken på avindustrialisering som 

Kriedte hänvisar till blir svåra att relatera till Enhörna då ett resultat av undersökningen är att 

Enhörna aldrig industrialiserades i någon egentlig mening. 

Men spelar det verkligen någon roll om tegelbruken i Enhörna var en protoindustri eller inte? 

För att kunna hålla en relevant och vetenskaplig diskussion om industrialisering och teorier 

kring den process som samhället genomgick, och ännu till viss del genomgår, krävs det ändå 

ett begrepp för det fenomen som vi ser i Enhörna och dess tegelbruk. Om Enhörnas tegelbruk 

är ett unikt exempel eller en god representant för något vanligt förkommande inom 

industrialismen lämnas att besvara åt framtida forskning. Ska den forskningen bli relevant 

som tydlig behövs det att skillnader och likheter mellan de olika utvecklingsvägarna inom 

industrialismen synliggörs. Jag föreslår därför ett nytt begrepp för den form av industri som 

Enhörnas tegelbruk representerar, jag har valt att benämna fenomenet för cendumindustri. 

Cendum betyder, fritt översatt från latin, underordnad. Jag hävdar att tegelbruken är en 

industriform som är underordnad industrialiseringen, som varken driver industrialiseringen 

framåt eller påverkar utvecklingen lokalt eller regionalt. Det jag har upptäckt är att finns 

viktiga och avgörande skillnader mellan den form av industri som tegelbruken i Enhörna 

utgör, cendumindustri, och en protoindustri som behöver synliggöras i den industriella 

teoribildningen.  

En cendumindustri uppstår, enligt min definition, i den tidiga industrialiseringen och driver en 

hantverksmässig tillverkning under fabriksliknande former, likt en protoindustri, men som 

tillverkar en vara som täcker ett direkt grundläggande behov inom industrialiseringen. För 

både protoindustri och cendumindustri gäller att man producerar en vara som främst saluförs 

utanför lokalsamhället. Skillnaden är att när industrialiseringen har nått en viss nivå förloras 

behovet av cendumindustrins produkt och cendumindustrin kommer till stor det att försvinna, 

en protoindustri ökar istället produktionen även om antalet fabriker kan minska beroende på 
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centraliseringar. Ett bra exempel på en protoindustri är textiltillverkning, en tillverkning av en 

produkt som får en ökad marknad i takt med industrialiseringen.  

En central och viktig skillnad mellan en protoindustri och en cendumindustri är att en 

protoindustri har en verksamhet som står i direkt förbindelse med industrialiseringen och är en 

förutsättning för att industrialiseringen ska starta, en cendumindustri däremot är inte en 

förutsättning för industrialisering utan en näring som möter ett akut behov som uppstår i 

början av industrialiseringen, när behovet är fyllt försvinner eller sker en kraftig minskning av 

cendumindustin. Cendumindustrin är också för liten för att lämna några synliga spår i det 

lokala samhället annat än i befolkningens minnesbank, fenomenet är alltså underordnat också 

det lokala samhällets utveckling. De spår av befolkningsökning, både beroende på ökat antal 

inflyttade men också fler födda barn, kan vi med andra ord inte förvänta oss i ett 

cendumindustriellt samhälle, som istället styrs av den migration och urbanisering som präglar 

industrialiseringen och leder till avfolkning av cendumindustriella samhällen. Den 

ursprungliga samhällsformen, jordbrukssamhälle, blir kvar i ett cendumindustriellt samhälle, 

men förändras genom industrialismens mer övergripande inflytande, det är därför vi ser en 

avfolkning av Enhörna med början något före förra sekelskiftet. Med hjälp av begreppet 

cendumindusti kan ny kunskap om industrialismens effekt på samhället erhållas och vår 

förståelse för både vår samtid och historia vidgas. 
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Efterord 

 

Under arbetet med uppsatsen har jag åter besökt tegelbruken i Enhörna, både de jag besökte 

som barn och de jag aldrig tidigare brytt mig om att upptäcka. Det är en märklig känsla. De 

gräs- och busktäckta högarna av tegelskärvor och bitar av tegelsten fyller mig med en helt 

annan respekt. Där jag förr skrattade åt resterna av spruckna eller svarta rester av en 

misslyckad bränning ser jag nu slitet bakom. Svetten. Den värkande ryggen. Leran. Det får 

mig att fundera på vad påverkan på ett samhälle verkligen är och hur vi kan mäta det. Hos den 

äldre generationen i Enhörna lever skrönorna om tegelbruken i allra högsta grad, skolbarnen 

vet inte ens att det funnits tegelbruk i Enhörna, än mindre att husen i Stockholm kan vara 

byggda av lera från Enhörna. Är påverkan verkligen något mätbart, dokumenterbart? Eller är 

det något som finns så länge vi håller minnen vid liv? Min slutsats är att tegelbruken var 

centrala och viktiga för samhällets utveckling, både lokalt, regionalt och nationellt men att de 

på lång sikt kom att spela en underordnad roll i människans och samhällets historia, kanske 

också i våra minnen. Men hur skulle vi kunna mäta, väga och bestämma det? 
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