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TENNGJUTARNA I BORÅS 

AV 

SETH TINGVALL 

Tenn, som är en av våra tidigast kända metaller, förekommer re
dan i bevarade föremål från antiken. I vårt land infaller tennets 
konstnärliga glansperiod under 16- och 1700-talen, då det i viss ut
sträckning fick ersätta silvret inom de högre borgerliga klasserna. 
Hos hantverkare och bönder blev trätallriken delvis utträngd av 
tenntallriken. Tennet användes även som material för andra husge
råd, såsom kannor, stop och ljusstakar. Så småningom kom porslinet 
att ersätta tennföremålen. 

Sedan 1754 måste allt tillverkat svenskt tenn förses med kontroll
stämplar. Den s. k. sveaskölden, en sköld med tre kronor, var obliga
torisk, och denna myntverkets kontroll av tennet fortsatte ända till 
1912. Dessutom förekom stadsvapen, mästarmärke och årsbokstav. 
Var det fråga om högsta tennkvalitet, s. k. fyrstämplat tenn, utgjor
des stämplingen av sveaskölden, två stadsvapen, två mästarmärken 
samt en årsbokstav. Allt hamrat tenn måste vara fyrstämplat. Det 
fyrstämplade tennet innehåller 97 % tenn jämte litet koppar, anti
mon och vismut men knappast något bly. Det tvåstämplade innehål
ler 66 2/3 % tenn och det trestämplade 83 % tenn samt resten bly. 

Sannolikt har Borås ej haft några utbildade tenngjutare före 1754, 
då kontrollstämplingen infördes. Varken Bruzelli eller Forssell näm
ner någon vid namn. I inventarieförteckningen över Carolikyrkans 
egendom från 1688 finns en större och en mindre tennflaska upptag
na för förvaring av nattvardsvin, och 1738 inköptes till kyrkan en 
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liten tennflaska med träfodral att brukas vid sockenbud men den 
försåldes 1791. I Borås har nära ett fyrtiotal silversmeder varit kun
niga mästare från stadens grundläggande fram till vår tid. Men an
talet tenngjutarmästare är blott tre. De var verksamma här under 
åren 1756-1768, 1777-1793 samt 1803-1821, sammanlagt i 46 år. 
Deras tennproduktion under dessa år utgjorde totalt 27 658 skål
pund':-). En större produktion fanns i 37 av landets städer. I Stock
holm var tillverkningen störst med nära 1,9 miljoner skålpund, i Gö
teborg 558 000 och i Jönköping på tredje plats 347 000. I sistnämnda 
stad fanns den föga släktkäre mästaren Martin Moberg, som lät gjuta 
in följande devis i ljusstakarnas botten: En god vän är bättre än 
hundra anförvanter. 

Vår förste tenngjutare Nils (Nicolaus) Högberg var verksam i 
Borås 1756-68. Han arbetade med såväl 3- som 4-stämplat tenn. 
Totalproduktionen utgjorde 5 776 skålpund. Han gick i lära hos 
tenngjutare Nils Pärsson Berg i Stockholm. Vid 25 års ålder blev han 
1755 mästare i Borås. Hans mästarmärke var av rebustyp: ett högt 
berg med bokstäverna NHB ovan bergstoppen. Blott ett fåtal före
mål av Högberg är bevarade. Artikelförfattaren äger en hamrad 
tenntallrik från hans första kontrollår 1756. Den har en diameter av 
21 cm och är vackert 4-stämplad. Bokstäverna NHB kröner Borås 
stadsvapen, där den högra saxen är störtad, en heraldisk felaktighet, 
som ibland förekommit. På tallrikens baksida finns en rektangulär 
ortnamnsstämpel, där man kan läsa Nils Högberg, Borås. Vid sidorna 
av ortsnamnsstämpeln har ett par s. k. ros- och ängelstämplar varit 
placerade, men dessa är nu nötta och otydliga. Årsbokstaven P kan 
man tydligt urskilja på tallrikens baksida. Enligt Bruzellis bokstavs
tabell över bokstäver utan index är P årsbokstaven för 1756. Den 
antikhandlare, som för många år sedan sålde tenntallriken, hade ald
rig förr sett Högbergs mästarmärken och föreslog, att jag borde kon
takta Nordiska museet. Den uppsändes dit och samtliga stämplar av
göts och fotograferades. 

*) Ett skålpund=O,42S kg. 
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Hamrad tallrik av Nils Högberg (1756-1768) . 
Tillhör hans första kontrollår. Kges av förf. 

Enligt en uppgift från Landsarkivet i Göteborg avled tenngjutar
mäster Nicolaus Högberg i Borås den 19 december 1770 41 år gam
mal. 

Efter Högbergs död dröjde det flera år, innan Borås fick en ny 
tenngjutare, nämligen Peter Larsson Holmin, verksam här 1777-
1793. Under några år hade Holmin gått i Skara skola och kom sedan 
i lära hos den skicklige tenngjutaren Nils Christophersson Forss i 
Västerås. Är 1775 erhöll han magistratens tillstånd att slå sig ned i 
Borås och blev mästare under Göteborgsämbetet 1777. Efter 16 års 
verksamhet i Borås flyttade han till Halmstad, där han drev tenn-

TENNSTKMPLAR 
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gjuteri 1793-1799. Anmärkas bör att kontrollkontoret i Stockholm 
ända till 1798 fortsatte att ange Borås som hans uppehållsort och ar
betsplats. Under boråstiden var hans produktion totalt 16 829 skål
pund och under halmstadsperioden blott drygt 3 000 skålpund. Hans 
mästarmärke var bokstäverna PLH ovanför en fembladig blomma. 
Rätt många föremål av Holmin är bevarade av privata ägare och 
museer. En vacker kallskål äges av Borås museum och ett stort stek
fat finns i ]önköpings museum. Från hans arbetstid i Halmstad är 
blott ett mindre antal föremål kända. Göteborgs museum äger några 
fat. En kalk från 1795 är avbildad i Santessons tennbok. 

Peter Holmin drabbades av lungsot och avled i Halmstad den 20 
oktober 1800 vid 57 års ålder. I dödboken stavas efternamnet Hol-, 
men. 

Den tredje i raden av våra tenngjutare hette Johan Zackarias 
Holmberg, som var verksam här i staden 1803-1821. Han gick i lära 
i Lidköping hos Peter Andersson Mellenberg och blev mästare under 
ämbetet i Göteborg 1801. Under två år arbetade han i Göteborg men 
flyttade sedan 1803 till Borås, där han var tenngjutare t. o. m. 1821. 
Totalproduktionen i Borås utgjorde drygt 5 000 skålpund. Under 
sista verksamhetsåret 1821 sjönk tillverkningen till blott 49 skålpund. 
Hans mästarmärken var 1Z och HB i två separata cirklar. Föremål 
av Holmberg förekommer rätt ofta i handeln. Borås museum äger 
några tennföremål av Holmberg, bl. a. en ljusstake. 

Holmberg avled den 18 juni 1822 i Borås. Ur bouppteckningen av 
den 6.9 samma år kan följande vara av intresse. Arvtagare var efter
levande änkan Maria Helena Holmberg, född Västgren, och tre 
omyndiga barn. Som fast egendom uppgavs en bebyggd gård och 
tomt under nr 88 vid Sandgärdsgatan, brandförsäkrad, jämte 3/8 av 
tomten nr 87 "kryddegård", allt till ett värde av 800 riksdaler banco. 
Dessutom var dödsboet ägare till en åker- och ängslycka med krydd
gård och manbyggning samt foderhus och foderlada vid Staketgatan 
(nuv. Kungsgatan), allt värderat till 333 riksdaler banco. Slutligen 
antecknades som jordegendom en kålgård vid Simonsland (ungefär i 
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KallsHI av Peter Larsson Holmin (1777-1793). Bor~s museum. 

området mellan Viskan och nuv. Konstsilkes södra del) till ett värde 
av 33 riksd. banco. Läser man igenom den ytterst detaljrika förteck
ningen av inventarier, blir man förvånad över det relativt ringa an
tal tennföremål, boet ägde. Där fanns 41/2 skålpund nytt tenn, 1 
soppskål, 5 tennstop, 1 kanna, 2 fat, 1 mjölksil, 1 tvättskål samt 1 
bägare. Själva tenngjutarverkstaden var upptagen till ett värde av 
100 riksdaler banco. Bouppteckningens totalsumma belöpte sig till 
1 664 riksd. banco men lån och gravationer uppgavs till 1 538, så 
att den faktiska behållningen stannade vid 126 riksd. banco, en rätt 
obetydlig summa kvar till de efterlevande. Den 19 och 2 O december 
samma år brann större delen av staden ned och det holmbergska hu
set vid Sandgärdsgatan torde ha tillhört de 203 hus av stadens 301 
byggnader, som eldhärjades. Flertalet av de nedbrunna fastigheterna 
uppfördes på nytt under åren 1823-24, men redan 1827 drabbades 
staden åter aven förödande brand, som blott skonade 40 hus av 
stadsbebyggelsen. Någon ny tenngjutare slog sig ej ned i Borås efter 
dessa svåra stadsbränder . 
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Som jag i det föregående påpekat, blev totalproduktionen tennfö
remål av våra tre gjutarmästare ej så stor. Antalet bevarade föremål 
är ringa, och i antikhandeln utbjudes mycket sällan tennsaker med 
boråsstämplar. Eftersom tennet är aktuellare och mer begärligt för 
samlare än blott för ett tiotal år sedan, har dagspriserna stigit oer
hört. Vi vet alla, att silverarbeten från Borås tillhör konstauktioner
nas dyrgripar, men egendomligt nog har det i Borås tillverkade ten
net börjat närma sig silverpriserna. Vid de stora stadsbränderna 1822 
och 1827 försökte innevånarna rädda sina silverföremål, men det 
mindre värdefulla husgerådstennet fick smälta ned i lågorna. Åt
skilliga gånger har jag sett nedsmälta tennklumpar i brandlagren, när 
man grävt nya husgrunder i stadens centrum. 

Tennets historia i Sverige är mycket intressant. Långt innan staden 
Borås blev till, åt man på tenntallrikar hos familjen Kijhl i Stora 
Apelnäs i Roasjö. Dessa är bland det äldsta kända bordstennet i Sve
rige och hittades aven plöjande bonde i Snärsbo i Sexdrega i en åker 
1907. Tallrikarna är till antalet 6 och bevaras nu på Borås museum. 
Under 1600-talet användes tennet till kungliga kistor. Karl X Gustaf 
fick vila i en tenn kista, som vägde ej mindre än 45.0 kg. För denne 
och Karl XI med deras familjemedlemmar lät Tessin d. y. i Riddar
holmskyrkan skapa de praktfullaste tennsarkofager, som utförts i 
vårt land. På slutet av 1700-talet höjdes kritiska röster mot tennet. 
Det påstods innehålla arsenik och varnades för såsom hälsovådligt. 
Någon hade förtärt smör, som förvarats i en tennask. Följden hade 
blivit en allvarlig sjukdom med obotligt förlopp. Tennföremålens 
blyhalt framhölls också som livsfarlig. Efter några år hade dessa var
ningar för tennet glömts bort, och det vackra tennet blev åter med 
full rätt uppskattat. 

Det är möjligt att man efter en inventering kunde få fram så 
många tennföremål utförda av vår stads tre tenngjutare att en mind
re tennutställning kunde ordnas på Borås museum. SilverutstälIning
en 1966 blev ju en i dubbel bemärkelse glänsande utställning. Borås 
har ju haft 'ett 40-tal silversmeder. Det fanns verkligen underlag för 
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Ljusstake av Johan Zackarias Holmberg (1803-1821). Borås museum. 

en rikhaltig silveruppvisning. En boråsisk tennutställning kan även i 
ett litet format säkerligen intressera allmänheten. 

Det kan vara av ett visst intresse att här omnämna att staden Ulri
cehamn, som på vår silverutställning 1966 visade fram många för
nämliga silverarbeten, blott haft en enda tennmästare. Hans namn 
var Anders Hendric Bauman, som var verksam där 1789-1793. To
talproduktionen rörde sig om blott drygt tusen skålpund. Han över
flyttade 1794 till Västervik. I ämbetsprotokollen från västerviks
tiden uppgavs han vara utfattig. Några mästarmärken anges ej av 
Bruzelli varken från hans verksamhet i Ulricehamn eller i Västervik. 

Några porträtt av våra tre tenngjutare i Borås finns ej bevarade, 
och med stor sannolikhet har några sådana aldrig funnits. Vi äger ej 
heller ett enda porträtt av våra talrika silversmeder, som varit verk-
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samma i vår stad fram till 1850. Efter denna tid och fram till våra 
dagar finns naturligtvis porträtt bevarade. Man kan fråga sig om det 
överhuvud taget i vårt land finns en enda bevarad bild över en tenn
gjutarmästare. För silversmederna tycks nästan samma porträttbrist 
råda. Några undantag finns dock. Så t. ex. existerar en gipsmedaljong 
över Adolf Zethelius, f. 1781, d. 1864, känd guld- och silversmed i 
Stockholm samt bruksägare. Jag har sett denna medaljong på Torpa, 
en vacker profilbild, som sannolikt utförts av bildhuggaren B. E. Fo
gelberg. I den biografiska uppslagsboken "Svenska män och kvinnor" 
finns en bild över samma person efter en oljemålning. 

Vi kan föreställa oss hur tenngjutaren arbetade i sin verkstad, hur 
han gick där med sitt stora förkläde av skinn, plockade med formar 
och formdetaljer, höll tennmassan flytande i det stora kärlet över 
.eldhärden, rullade igång sin trampsvarv eller lät lärgossen hjälpa till 
med dragsvarven. I hammarbänken utförde han hamringen med en 
kulhammare. Den var reglerbar och kunde noggrant inställas så att 
cirklarna blev allt vidare och vidare ut mot periferien. Allt blev ut
fört med skicklighet och kanske med en viss yrkesstolthet, ty redan 
under sin lärotid hade han säkerligen hört det gamla ordspråket: 
"För Gud och en tenngjutare är ingenting omöjligt". 

Under tryckningen meddelas från Svenska Porträttarkivet att en gipsmedaljong och flera gravyrer finns bevarade över hovgravören och guldsmeden i Stockholm Per Suther, f . 1719, d. 1789. Han var ej medlem i guldsmedsämbetet och stämplade ej men höll verkstad 1750-1789. En sentida tenngjutare i Stockholm Nils Santesson, f. 1873, d. 1960, övertog och drev sin faders bekanta tenngjuterifirma till 1905. Han blev senare känd som skulptör och författare. Hans bild finns i olja av Erik Fougstedt från 1913. (Svenskt Konstnärslexikon, del V.) 
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