Norrtelje Kakelfabrik
Av ANNA - MARTA BERG

N ågonstans inom d et område ovan T ullportsgatan, där Norrtälj e
Folkets hus och AB P yth agoras fabrik för tillverkning av gj u tgods och järnmanufaktur, grundad 1898, nu är belägna, fanns
tidigare, från och med 1800-talets mitt, en kakel- och lerkärlsfabrik, benämnd Norrtelj e Kakelfabrik. Grundare till och ägare
av densamma var muraren i\!Iatts Gustaf Edenström, född 13 mars
1807 i Edebo och död 25 sept. 189 1 i Norrtälje. Sönerna Gustaf
Joachim och Magnus Cleophas, vilka förklar ades som gesäller
1856 respektive 1859, gick i lära hos fadern och arbetade en tid i
fabriken. Ingen av d em kom att övertaga rörelsen. Det var fadern,
som hela tiden svarade för fabrikens ledning, och från att ha börjat i mycket liten skala kom hans fabrik på 1870-talet att utvecklas till en för norrtä lj eförhållanden (invån arantalet var vid p ass
1 700) tämligen betydande sådan med 6 anställda.
I Nya Norrtelje-Bladet, no 23, 6 juni 1874 införes följ ande annons:
Kali elfaurih en
Norrtelje h ar under sistlidne winter bli fwit
utwidgacl m ed duuu elugnar och ka n i följd deraf nu
mera fullborda ingåe nde beställningar p å kort tid.
P riset ;ir Etg t emot a ndra d ylika fabrikers.
Praktkakelugnar finn as i 6 o lika mönster, e nligt
ritningar, h wil ka s:indas d å porto bi fogas.

I en notis i Nya Norrtelj e-Bla<let, nr 35, 29 augusti samma år
står följ ande att Lisa :
»Norrtclj c Kakclfa hrik ;ir wisscrligc n icke n:'\go n n y inr;ittning ]J;ir i
stade n, me n d å ele n i å r betydlig t utwidga ts a [ dess egare Fabrikör
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Norrtelje Kakelfahrlk
rekomml!ridnar af~ mPd ·ett 11örre la~n ar "hil ftara och run1la K11k .. l11~rur . för~tdda mf'd •arkra
orh niod ~ rn" ornamftritt-r, 80m -ort. ar prak : kak .. fu !rnar utitf ftt>n · u1111irkr varkP mod,.Jln, alla till·
vnkad"' ar ~lan1m-.d Uppsala.·lna . mrd yr&tHfttl'l nogJtr111111liror 11rb,.t1dl". Ot'h för ~ t'tld ... tnl"d ru 11.luyr.
!'lom i h vithl!t or.h glans t~1hr mt>d d,. bÄ:cta dylika fabrlkat .. r l rikPt. Priskuraurrr. u1 ;derstiga11de

a1111ra fabrik .. r .~.
,e:es.

~ro tillg ii rigli !! .... och lem1111s in y1t1 r '. i ~ 1tr11 b .. tpUi,r rabatt . då eir r.t Lont111t erli1·
Om !'å 611~kas , ft1111t'I Ä(vf'U alla ~or1ns k11k .. lu)!ll S!U11iden Att till~å . \'id h11ndel mf'd fa~rt·

L;ou leivtreru

11~11arn~

kostnadsfdtt vid Hamn- t"Jie:r Jt"n1b111statio11tr i S todd1olm .

NomolJ• I Mau 1872.

M. G. EDENSRÖM.
Undntf"ckn~dt". som t aina bostäder låtit uppsätta Kak,.f1qrnar ar Norrttlj11 K1kelhbrlk 1 få h ~ rmf'rl (öddar11. \' ir full a h ,. Jått>llh•t med d e aamwa, en3r d" utmärka aig bid~ Ct'UOm
prydliF form , vlt'kl'f gla sy r ·orh 111tnr \"&nktlgbet.

Norlleljo dru 18 Man 1872.

P. G. Palmgren.
Pro vt nrl 11l-liH;11rfl.
El. Ahr. l.jungberg.
Ap o!h1·kare. .
Knut f, Wildner.
Garrvue.
L. Il. Zeltet·sten.

Il. Il. Hyhblnttte.
H,udlande.
Fr. Bergström.
·Br yi,eare.

F. Lundman_.
Hamilaude .

J.

Faktor i t~are.

B ild r. Annons

Nya No rrtelj e-Bladet, No

c. .:.

Wtrner.

Boktryckare,

1 2,

fredag

22

mars

187 2.

M. G. Ede nström, a nse wr d en fö rtj e nt af omnämna nd e bla nd platsens
framståe nde inrättnin gar. Då fabrike n ä r i full gå ng ka n de n hwarj e
må nad tillwerk a 30 st kakelugnar frå n och med s. k. praktkakelug nar
till och med såd a ne till billigas te pris och af alla nu brukliga slag.
Fa briken tillwerkar dess utom krukmakaregods frå n och m ed b arnleksaker och hushållskärl a f alla sorter till och m ed utm:irkt wackra urnor
till p rydn ad i trädgårdar ; känn are p åstå a tt modellsamlinge n för sistnämn da fa brikate r ä r de n rikas te i Swerige. Kakelug n arne som h afw a
en utmiirkt h vithet och gla ns, röna såd a n afsä tt n ing a tt talrika b es tällningar d erå ingå frå n alla d elar af rike t, me n fa briken hinner ej utföra
så m ycke t som erfo rd ras. I e n kapitalstark m a ns h a nd skulle fabrike n
uppdrifwas till ä nnu större werksamhet, och emed a n dess fabrika ter
hafw a så sta rk efterfråga n, skulle de tta blifwa e n r ikelige n löna nde rörelse.»

I Nya N orrtelj e-Blad et, n o iG, 15 april 1876 inför den d å 69-årige
M . G . Ecl enström följande utfö rliga annons, som väl om n ågot
talar för Ed enström s driftigh et:
4-
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.\"orrtelje lrnh elfnbrik

Bild 2. Tobaksburkar i T. Nordströ ms sam ling, Norrtälj e. Den runda, 144 cm
i diam ete r och 21 cm hög, är m å lad i mörkrött med re liefdekor i grönt och
g uldbrons. Den fyrkantiga , 15 x 13 cm , höjd 22 cm , ä r sva rtmå lad med gulbrun d eko r. Foto E lov Mattsson, Norrtälje .

Norrte lj e K ak el-Fa brik
har nu blifvit försedd med 3 brännug nar, den
e n a på d e n a ndra , och sistlidne höst erhållit
e n å ngmask in som. är i full gå ng med att draga
glasyrqvarna r, lerkra nar, krossa r och e n cirkelsåg för vedsågn ing. Fabriken k an således h äda nefter mera fermt leverera ingång na o rde r, och ;ir
äfven fö rsedd med fo rma r för 6 o lika praktka kelugn ar, så att såcla ne kunn a levereras 5 veckor efter
beställning. Alla kakel tillverkas af lera frå n
Uppsa la och glasyre n r;iflar m ed d e b äs ta fabrik er
i riket. Fabrikatcrn a säljas 8 proce nt und er nu i
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Bild 3. Tobaksburk, UM 878 1, 15 x 13 cm , höjd 26 cm. Foto S. Österberg,
Upplandsmuseet.

Stockholm gällande pris, fritt levererade vid
Stockholms skeppsbro eller jernvägsstationer.
Priskuranter sändas mot fritt porto.
Norrtälje i Mars 1876
M. G. Eclenström

A. -~ 1.

urnc; ,\' orrtelje

lrni<elfabrik

Bild 4. Tobaksburk, U M 8795, diam. 14 cm, höjd 16,5 cm . L ockknopp avs la-

gen . överdragen m ed en tu nn ljusgu l färg. Foto S. Österberg, U pplandsmuseet.

D en huvudsakliga tillverkningen vid Ed enströms fabrik utgjordes
av k akelugnar, i regel vitglaserad e, m en d e t förekom även sådan a
m ed citrongul glasyr, av äldre norrtä lj ebor benämnda »k anariefåglar». Kakelugnarna gjordes av finslammad U ppsala-lera och
fanns i flera dimensioner ; r und a med 2 1, 24, 27 och 30 tums d iam eter och fl ata med ornerade pilasterkrön och listverk. Såväl
enkla kakelugn ar för arbe tarbostäder som praktkakelugnar tillverkades. Om de sen a res »pr ydliga form, vackra glasyr och stora

Å RSBOKEN

Up jJ/and

i

9G3

53

Bi ld 5. Tobaksburk i Va lö-Forsmarks hembygdsgå rd i

höjd

20

Val ö, 16x 16,5 cm ,
cm , överdragen med en tunn gråvit färg. Foto Georg J onsso n, Valö.

varaktighet» intygar flera av Norrtäljes mera burgna borgare,
hantverkare och köpmän , i en tvås p altig a nnons i Nya NorrteljeBladet år 1872 , bild i. Tyvärr finns ej n ågra av de i annonsen
nämnda kakelu gn arna längre kvar.
Vid sidan om kakelugnarna tillverkades enligt tidningsannons
1861 »en mängd af alla möjliga sorter Stenk ärl » och enligt annons
1862 »äfvensom hvitgl aserade Blomkrukor med fa t och ornamenter » samt slutl igen, enligt n yss citerade tidningsnot is, »krukma-
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AAL BERG

N orrtelje lwkelfabrik

Bild 6. Föremål i Norrliiljc 111us ~ 111n. Bunkens diameter 30 cm, höjd 7 cm ,
muggarnas diam e ter 11 ,s cm , höjd 13 ,,) cm . Bunken och den högra muggen
gulglaserade. Foto Elov Mattsson , No rrtälje.

Bild 7. Prov på den
stämpel, som använts
vid
Norrtelje
Kakelfabrik. Stämpeln hämtad från UM 8795. Foto
S. Österberg, Upp landsmuseet.
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Bild 8. Burk i form av ett dj urhu vud, höjd

1 2 cm. Tungan och ögonens pupiller rödmålade, kring pu p ill erna vita ringar. T illh ör T. Nordströms samling, Norrtälje. Inköpt i Penn ingby p å 1940- tal et av landsfiskal G. H olmbe rg .

karegods frå n och med barnleksaker och hush ållsk ärl af alla sorter
till och med utmärkt vackra urnor till prydnad i trädgård ar ».
I samband med Norrtälje stads h antverksförenings i oo-årsjubileum år 1947 fanns i de n h antverk shistorisk a avdelningen, som
h ade ordnats av numera avlidne färghandl aren Torsten Nordström, en särskild monter m ed burkar, terrin er, fosforstickhållare ,
bunkar, gjutformar m. m., som enligt tidnin gsreferatet hade tillverkats i den Edenströmska fabrike n . Ett antal av dessa föremål
ingår nu i den Norclströmska stifte lsen s saml ingar i Norrtälj e.
Likaså finns ett an tal tobaksburkar, muggar och bunkar i Norrtälje stads mu seum, ett par tobaksburkar i Upplandsmu seets samlingar och slutli gen en tobaksburk i Valö-Forsmarks hembygdsgård i Valö. Föremålen äro tillverkade av rödaktig lera, förmod-

A.-:-r. BERG

Norrle lje lwke lfabrik

Jigen uppsalalera. Medan tobaksburkarna endast äro brända och
sakna glasyr, äro muggarna och de runda bunkarna överdragna
med citrongul glasyr. De äro gjorda i form och de fyrkantiga och
runda tobaksburkarna liksom muggarna har reliefdekorationer i
antikiserande stil med äggstavslister, lejonmasker, grekiska vaser
och figurscener. Till de runda tobaksburkarna och muggarna har
samma reliefdekor använts; tobaksburkarna har dessutom lejonmasker och kraftigt profilerad svulst nertill och upptill. I några
fall har tobaksburkarnas dekorativa element m ålats i starka färger mot nära nog svart bakgrund, bild 2, i vissa fall är hela burkens yta m ålad i en tunn ljusgrå eller ljusgul färg. Här avb ildade
föremål, sid. 50-55, visar n ågra prov p å det krukmakaregocls, som
man med full säkerhet vet h a r producerats vid Norrtelje Kakelfabrik. De äro nämligen alla försedda med en i godset intryckt
stämpel, bild 7. I botten på elen n a turalistiskt utformade burken,
bild 8, är i ställe t inrista t M G E Nortelie. Förutom stämpeln
finns p å samtliga föremål, även elen cljurhuvuclformacle burken,
ett instämplat L omväxla nde m ed LA, förmodligen syftande p å
formgivaren-tillverkaren . Vem denne varit är svårt att säga. Aren
1856-1863 arbetade i Eclenströms fabrik Carl Ludvig Andersson,
sistnämnda år antagen som gesäll. Kan det vara h an som gömmer
sig b akom initialerna?
Det är en tämligen sen grupp av krukmakaregods och k an ske
inte av särskilt hög konstnärlig halt h eller, som h är presenteras,
men det är goda prov p å en produkt av alldeles speciell karaktär,
som ändå förtjänar en viss uppmärksamhet. Kanske finns d et på
andra h åll i h embygd smuseers samlingar eller i privathem i Norrtälj etrakten och R oslagen ytterligare föremål från elen Edenströmska fabriken, som kan möjliggöra en k omplettering av denna
första korta presentation av Norrtelje Kakelfabri k, som av allt att
döma torde h a upphört strax efter Matts Gustaf Edenströms b ortgång 25 sept. 189 i.

ÅRSBOKEN Upj1land 1963

57

OTRYCKTA KÄLLOR

Handlingar i Norrtälje Stads Fabriks- och Hantverksförenings arkiv.
L an dsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA): frågelistor om
Murning och kakelugnsmakeri, Krukmakeri, Stadstraditioner i Norrtälj e.
TRYCKTA KÄLLOR

Kungl. Befallningshafvandes Fem:'trsberättelser 1842-1880.
Sveriges officiella statistik, fabriker och manufakturer 1858-1896.
Hundare och Skeppslag, utg. av Roslagens fornminnes- och hembygdsförening, VIII, 1947-1948.
Norrtälje Fabriks- och Hantverksförening 100 år, 1847-1947 . Minnesskrift utarbetad av AxEL ER1cssoN, Norrtälje 1947.
CARL M. KJELLBERG, Norrtälje stads historia 1622-1922. Minnesskrift,
Norrtälje 192 2.
ELLEN RAPHAEL, Kakelugnsmakare och krukmakare i Sverige från cirka
1700 till 1846; i Personhistorisk tidskrift 1914, Stockholm 191 5.
Norrtelje Veckoblad 1859-60.
Norrtelje-Bladet 1861-7 1.
Nya Norrtelje-Bladet 1872-79.
Norrtälje Tidning 1880-1892 och 1947.

Till de norrtäljebor, lärovcrksadjunkt P. M. Lijsing och landsfiskal
G . Holmberg i första hand, som vä nligt bistått med hjälp och anvisningar, framför jag ett Yarmt tack.

