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Dottern tar komm
Familjen Staverfelt har drivit tegelbruket i jämtländska Vålbacken i mer
än 80 år. Nu förbereder sig bolaget för ett nytt generationsskifte när
dottern Angelica övertar allt fler av pappa Björns uppgifter.
Men det går inte helt smärtfritt.
– Han har ett gammalmodigt sätt att se på
mycket, jag vill förändra
snabbare, säger hon.
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andot på bruket

B

jörn Staverfelt har

uppnått pensionsåldern
och skulle kunna dra sig
tillbaka med gott samvete. Men
med entreprenörskapet som livsstil så går det inte bara att lämna
Vålbackens tegelbruk och gå hem.
Och tur är det för bolaget. För
utan tillgång till kunskapen om
tegel och glasyr som han samlat
på sig skulle verksamheten få det
tufft. Viktigt i tegelaffärerna är
också hans kontaktnät i branschen.
Ändå är han helt på det klara
med att det börjar bli hög tid för
andra att ta över.
När han hör dottern Angelica
med skämtsam röst klaga på
honom och kalla honom gammelmodig så nickar han intensivt och
bjuder på ett leende.
– Jag erkänner, det är precis så
det är. Men vi har i alla fall kommit en bit på väg och jag har lärt
mig knipa käft.
Mer om det senare.
Tegelbruket som ligger vid
Storsjöns strand, på andra sidan
vattnet sett från Brunflo, grundades år 1900 av en byggmästare i Östersund som såg att
den växande staden behövde

tegel. Vålbacken var en utmärkt
plats för ett tegelbruk, där finns
nämligen norra Europas största
lerfyndighet. Ett 24 meter tjockt
lertäcke breder vidsträckt ut sig
mellan hästhagarna.

verkning. Han lärde sig under
två år där mycket om hur man
glaserar tegel, något som skulle
få helt avgörande betydelse för
företagets framtid.

1985 brann allt ner under en
dramatisk septembernatt.
– Fram till dess hade vi tillverkat teglet själva genom att pressa
leran och bränna den i en ugn.
Men efter branden hamnade allt i
ett nytt läge. Kostnaderna för att
investera i ny stor ugn var höga.
Men avgörande för att inte bygga
upp verksamheten på samma
sätt var energipriserna, förklarar
Björn.
Den som bränner tegel i Sverige
björn Staverfelt i dag får räkna med att hälften av
produktionskostnaden hamnar på
Snart kom Björn Staverfelts
energikontot. Marginalerna blir
farfars far in bland ägarna till
små och att göra en bra affär är
bruket, och sedan 1927 är det
mycket svårt.
helt familjeägt.
I stället växlade tegelbruket in
– Jag föddes med lera under
på glasering av tegel och är i dag
naglarna. Det var nog självklart
det enda företaget i Sverige i sitt
att jag skulle ta över bruket, även slag.
fast jag utbildade mig till maskinTeglet köps från Sveriges enda
ingenjör och jobbade lite på annat tegelbruk som finns i Enköping,
håll först, säger Björn.
eller så importeras det från Dan1968 for han till Kanada och
mark, Tyskland eller Holland.
studerade på nära håll tegeltillFortsättning på nästa sida

””Jag föddes med lera
under naglarna. Det
var nog självklart
att jag skulle ta över
bruket, även fast jag
utbildade mig till
maskiningenjör och
jobbade lite på annat
håll först”
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””Pappa har gjort på sitt
sätt i mer än 40 år i det
här företaget. Men det
är inte säkert att det
måste vara precis så.”
Angelica Staverfelt

Tegelbolaget i
Östersund har en lång
och spännande historia.
Kanske kommer också
Angelicas dotter Aurora
en gång att arbeta där.

Jan Östlund (t.v) tar tillsammans med Angelica Staverfelt över allt mer
av ansvaret för verksamheten. På bilden också Ove Bergman, anställd.

Fortsättning från föregående sida
Kunder till Tegelbolaget är byggföretag, arkitekter och andra som
vill ha något fint på fasaden, på en
innervägg eller på taket. Väggtegel
och taktegel är de vanligaste glaseringsobjekten.
Staverfelts nöjer sig inte med ett
spår inom företagandet. Bygden
kring Vålbacken är känt för sina
hästar och inom det området har
familjen sitt hjärta och har även
gjort många affärer.
Ett tag drev de hästuppfödning
och sedan har de haft ridskola. Ett
ridhus byggdes på samma plats
där den nedbrunna fabrikslokalen
stod. Nu nöjer de sig med att hyra
ut boxar och ridhus till naturbruksgymnasiet som drivs av landstinget
i Jämtland.
– Vi är en hästfamilj. Med tre
döttrar som alla ridit och tävlat så
har det blivit ett sätt att leva för
oss. Vi har varit runt hela landet
med våra hästbilar på helgerna,
säger Björn.
Den första hästbilen var hemmagjord, och blev biljetten till en ny
gren inom företagandet.
En dag sade en besökare på tegelbruket att han ville lämna en check
på 75 000 kronor för att bli ägare
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Fakta: Angelica
Staverfelt
Ålder: 32
Bor: Bye, Brunflo
Familj: Sambo Andreas
och en dotter på tre
månader
Bästa bok:
Stieg Larssons böcker
Bästa film:
Bourne-filmerna
Kopplar av med:
Att rida

Fakta: Björn
Staverfelt
Ålder: 66
Bor:Fannbyn, Frösön
Familj: Hustru och tre
vuxna döttrar
Bästa bok:
Skipping Christmas av
John Grisham
Bästa film: Arn
Kopplar av med:
Båtliv och fiske

till hemmabygget. Och sedan dess
har 52 hästbilar av egen modell
som beställts av hästägare lämnat
brukets verkstad.
– Om man ska överleva som företagare i Norrlands inland så måste
man vara mångsidig, det har alltid
varit vår filosofi, säger Björn.
Dottern Angelica är tillsammans
med sin svåger Jan Östlund nu på
väg att ta över allt mer av ansvaret
i företaget.
Och även hon har visat prov på
stor mångsidighet. Hon blev antagen till Kalle Flygares teaterskola
i Stockholm, men bestämde sig i
sista stund för att inte hoppa på
utbildningen till skådespelare.
I stället utbildade hon sig till
chaufför och körde bussar och
tunga lastfordon med släp. I den
branschen jobbade hon två år.
Sedan blev det tegelbruket även för
henne.
– Jag och mina systrar växte upp
på bruket och var med och jobbade.
Att familjen gick in och arbetade
helger för att få det att fungera var
nödvändigt, så jag har det här i
mig, säger hon.
Pappa Björn berättar att leran
och den skitiga miljön på bruket
gjorde att familjens tvättmaskin
gick närmast dygnet runt när

barnen växte upp. Deras kläder var
ständigt smutsiga.
Nu när Angelica bestämt sig för

att arbeta i företaget så har hon och
pappan tillsammans gått en kurs i
effektiv marknadsutveckling som
ordnades av Almi Företagspartner.
Det har varit ett steg i generationsväxlingen.
– Det var väldigt bra att få träffa
andra småföretagare och diskutera
allt från mindre vardagsproblem till
stora saker. Ofta har man samma
funderingar även om man är i olika
branscher, säger Angelica.
Utbildningen gjorde också att
vissa skillnader i synen på företagande mellan henne och pappan blev
tydliga.
– Pappa har gjort på sitt sätt i
mer än 40 år i det här företaget.
Men det är inte säkert att det måste
vara precis så. Det kanske går att
förändra saker, och det är sådant
som jag och min svåger får kämpa
med nu, säger Angelica.
Exempel på sådana saker som
hon kommer på är av rent praktisk
natur, som var man förvarar material och hur man använder verktyg
och hjälpmedel.
Och när Björn nu ser hur nästa
generation ändrar på saker och

Fakta:
Tegelbolaget i
Östersund AB
Grundat: 1900
Ägare: Familjen Staverfelt i Vålbacken, Brunflo
Omsättning 2010:
3,7 mkr
Resultat: Liten vinst

Så glaseras tegel

Verksamhet: Glasering
av tegel, något man är
ensam om i Sverige.
Kapaciteten är 1 100
stenar per dygn. Dessutom har företaget en
ridanläggning som hyrs
ut (Vålbacken ridcenter)
och man tillverkar hästbilar (Hästbil Sweden).

I glaseringsugnen blir
det 1 100 grader.

1. Teglet kvalitetskontrolleras.
2. Färgen är oftast
bestämd med visst
så kallat NCSnummer. Då tillverkas
provserier så rätt
glasyrblandning tas
fram.
3. Glasyren påförs
stenen med rollning,
doppning eller sprutning.
4. Teglet staplas sedan
på vagnar och körs
in i den elektriska
brännugnen. Bränningen till cirka 1 100
grader tar ett dygn.

ting, väljer han att låta det ske.
Någon annan väg finns inte att gå
om han ska kunna släppa ifrån
sig ansvaret.
– Men jag vet att jag har
mycket att lära när det gäller tegel
och affärer. Pappa kan precis allt,
det är honom som kunderna vill
prata med för att få den bästa
hjälpen, så det gäller att tanka av
honom så mycket kunskap som
möjligt, säger Angelica.
Tegelbruket har fyra anställda
och bra med beställningar.

Antal anställda: 4.
Med tanke på de skiftande verksamheterna
i företaget krävs att
personalen är mångsidig.
Tre av de anställda tillhör
familjen.

Förutom att glasera tegel så är
man också återförsäljare av olika
tegelprodukter.
Det som kittlar är tanken på att
det bara några hundra meter bort
från fabriksbyggnaden fortfarande finns enorma mängder prima
lera, som åter igen skulle kunna
bli tegel tillverkat i Vålbacken.
Den dagen som energipriserna
är tillräckligt låga för att motivera en sådan satsning skulle det
kunna ske.

Men familjen Staverfelt har andra
planer finns för investeringar. Just
nu jagar de några stora order. Om
de affärerna blir verklighet så ska
företaget utöka sin produktion.
– Vi vill bli större. Att få växa
och utveckla vår tillverkning med
en till ugn för glasering och en
robot skulle vara väldigt roligt,
säger Angelica Staverfelt.
text: ANDERS LÖVGREN
Foto: marie birkl

Övrigt: Teglet till både
Sundsvalls sjukhus, 1,8
miljoner stenar, och
bostadsområdet Köfältet
i Östersund, 1,2 miljoner
stenar, tillverkades i
Vålbacken medan man
själv brände tegel. Glaserat tegel har företaget
bland annat levererat
till fasader i Hammarby
Sjöstad och de hppas på
bygget av nya Karolinska
sjukhuset.
Historiken kring tegelbruket är mycket intressant
och väl dokumenterad
och går att hitta på
www.tegelbolaget.se

9

