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"4fNNKONTROLL OCH TENNPRODUKTION I ESKILSTUNA 

, I$irger Bruzelli 

Enligt en helt nyligen framförd åsikt skulle en av de många bidragande 
orsakerna till romarrikets fall ha varit det försämrade hälsotillstånd som 
bruket av blyrör för dricksvattendistributionen medförde i tätorterna. 
Under antiken torde man dock ha varit omedveten om blyförgiftnings
faran på samma sätt som vi i vårt land länge svävat i okunnighet om den 
numera kända luftföroreningen genom blybemängda avgaser från bensin
drivna motorer. Blyet har tiderna igenom varit en uppskattad nyttometall 
inte minst inom tenngjutarehantverket. Det upptäcktes nämligen att tenn 
vid tillsättning av bly blev lättare att gjuta och att de färdiga produkterna 
visade mindre benägenhet att spricka. Till detta kom att materialkostnaden 
blev lägre, eftersom blyet bara betingade en bråkdel av tennets pris. Om 
för mycket bly tillsattes blev dock legeringen oaptitligt mörk och obekvämt 
mjuk. I England kallades den black metat och höll cirka 40 % bly, i Frank
rike var benämningen clair hoffe (clair här = utspädd) och bly tillsatsen 
ofta SO-procemig. 

Redan tidigt började sradsförvaltningarna sätta normer för tillåten bly
halt hos tennföremål och förklaringen till bruket av stadsmärken på tenn
varor är just att märkena ursprungligen garanterade den tennhalt som 
fastställts av magistraten i den aktuella staden. I Niirnberg gällde t. ex . 
redan på 1200-talet en bestämmelse om "ein pfund pleys under cehen pfund 
cins", dvs. blymängden fick ej överstiga 10 % . (Altes N urnb . Polizeybuch, 
pag. 55). 

Sverige fick sina första officiella bestämmelser om tillåtna legeringar i 
tennvaror den 14 mars 1694, då Karl IX;s FORORDNING ANGÄENDE 
KANNGJUTARE EMBETEN HKR I RIJKET utfärdades. Enligt den 
tilläts t r e kvaliteer; 

1. engelskt tenn, som skulle hålla 97 Ufo tenn och fyrstämplas 
2. svenskt tenn, som skulle hålla 83 Ufo tenn och trestämplas 
3. slätt tenn, som skulle hålla 662/3 Ufo tenn och tvåstämplas. 

De återstående procenten av varje legering utgjordes av andra metaller 
som vismut, antimon, zink och bly. 
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I 1700-talets Sverige var man i bildade kretsar medveten om blyför
eningars giftighet och åtskilliga skriverier förekom i ämnet. Allt flera rös
ter gjorde sig hörda för en statlig kontroll av tenngjuteriernas produkter. 
Man åberopade de medicinska olägenheterna med okontrollerade tennvaror 
men kanske i lika hög grad önskvärdheten att skydda allmänheten mot 
bedrägerier med underhaltiga varor. 

Till slut föreslog justitiekanslern att ett gemensamt kontrollorgan för 
guld-, silver- och tennvaror skulle inrättas i Stockholm. Efter något års 
utredningsarbete förelåg i december 1752 Kungl. Maj :ts stadga om en riks
omfattande kontinuerlig kontroll av guldsmeders och tenngjutares arbeten, 
vilken aviserades till den 1 januari 1754. Den skulle finansieras av hant
verkarna själva. Arrangemanget blev i praktiken en punktbeskattning av 
de aktuella varor,na och sågs med stort missnöje av den drabbade parten, 
som uppfattade åtgärden som ett misstroendevotum och en inskränkning av 
skrå privilegierna. 

Som ett bevis på utförd kontroll och som ett intyg om fullgod vara 
stämplade den nya 'institutionen varje undersökt föremål med lilla riks
vapnet. Denna stämpel kallas vanligen sveaskölden och uppfattas numera 
som en nationalitetsbeteckning och ett ålders betyg, ty den ger ju upplys
ningen att föremålet, som bär den, blivit tillverkat i Sverige under kon
trollperioden, dvs. tioden 1754-1912. (Se fig sid 16.) 

Den som kom att sätta sin prägel på kontrollkontorets verksamhet var 
dess andre chef bergsrådet Anton von Swab. Hans viktigaste tjänsteåtgärd 
var skärpningen av kontrollen över landsortens tenngjuterier. I ett tal, som 
hölls inför Kungl. vetenskapsakademien 1761 skildrade han hur själva 
kontrollen tillgick: 

"Af hvart partie Tenn, som controlleras, skafves förut prof af kärilIens 
bräddar, bottnar eller grepar, hvar de öfver stämplingen tilförordnade det 
utvisa: desse skaf samlas för hvar Mästare i tvänne särskilda askar, en för 
fyrstämpladt och en för trestämpladt gods, och när de utgöra något quan
tum, smältas de hvar för sig, under vederbörandes tilsyn, til en teen, hvarat 
vid pass två lods vigt afklippes och till Contoiret upskickas. 

Emedan bly är både vanligt och tillåtit, samt bäst lönar sig til Tenm 
beskickande har man intet säkrare medel at utröna proportionen af des 
inblanning i Tennet än af specifika tyngden, scm utletas genom skafvets 
smältande och gjutning, f yr- och trestämpladt hvart för sig uti dertil tjen
lig form och de således erhållne kulornes aktsamma skrodning samt up
dragande emot profkulor stöpte af de för desse blanningar påbudne till
skickningar, då här, tvärt emot gamla ordspråket, he::cr: att godt gods 
är lätt." 

Trots den sålunda etablerade noggranna kontrollen av tennvarorna fort
satte diskussionen om det blyhaltiga tennets farlighet. En kollega till von 
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Swab i vetenskapsakademien, professorn Pehr Adrian Gadd, utgav år 1772 
en avhandling om tennmetallen som råvara och gav i denna uttryck för 
så onda farhågor att man måste fråga sig om inte en verklig blyskräck 
grasserade i lan.det. Gadd framhåller i sin skrift att ättika, citronsaft, vin, 
smör och "äggegula" löser blyblandat tenn och han omnämner att en hel 
familj i Saxen blivit kroniskt blyförgiftad genom att förvara sitt smör i 
en tennbytta. Gadds slutkläm utesluter varje kompromiss, ty som han ser 
saken "borde all Bly tilsats hos oss för eviga tider utdömmas." 

Den lägsta kvaliten - det tvåstämplade tennet - som lagligen kunde 
få innehålla 331

/8 Ofo bly, hade efter tio års förbud åter blivit tillåten år 
1762, men fick uteslutande användas till hel- och halvkvartersflaskor. 
Dessa var omåttligt populära som brännvinspluntor och såldes även som 
fältflaskor till regementena. Det torde väl aldrig bli utrett om bruket av 
dessa flaskor ökat dödligheten. I varje fall skördade det vanligaste inne
hållet, brännvinet, ett skrämmande antal offer. 

All skattläggning har haft den positiva följden att den lämnat vittnes
börd åt eftervärlden om fakta och förhållanden, som eljest skulle ha fallit 
i glömska. Sålunda framstår Kontrollverkets pedantiska registrering av alla 
tillverkade föremål, med angivande av dera:s utseende, antal och vikt, som 
en fantastisk källa med uppplysningar om svenskt tenngjuteri. Denna nä
ring kan studeras för snart varje dag av verksamheten i de av von Swab 
införda arbetsböckerna, som vanligen egenhändigt fördes av hantverkarna 
och signerades av dem eller deras änkor. 

Under kontrolltiden (1754-1912) verkade fyra tenngjutare efter var-
andra i Eskilstuna, nämligen 

1763-1791 
1792-1809 
1804-1849 
1850-1854 

Petter Hansson Bohman 
Eric Broberg 
Gustaf Frederic Wigholm och 
Eric Almqvist 

Nästan alla deras arbetsböcker finns bevarade, liksom de detaljerade 
protokoll, som de tillförordnade stämpelrådmännen i Eskilstuna upprättade 
och sände till Stockholm. Av handlingarna kan utrönas att de fyra tenn
gjutarna tillsammans lät kontrollera drygt 50.000 skålpund (1 skålp. = 

425 g) tenn. Som tydligt framgår av här publicerade arbetsböcker låg me
delvikten för svenska tennvaror i närheten av 1 skålpund, vilket sålund,l 
innebär att cirka 50.000 föremål har tillverkats i Eskilstuna i äldre tider, 
en i sanning fascinerande samling, som det ter sig lockande att närmare 
studera. 

Den nämnda produktionsvolymen placerar Eskilstuna på den 29:e plat
sen i raden av provinsstäder med tenngjuteri. 34 städer hade lägre pro
duktion. Av städerna kring Mälaren-Hjälmaren hade Västerås, Orebro, 
Arboga och Strängnäs större tillverkning och de övriga lägre. 
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Västerås 1 ........... . .. . 
Orebro . . . . .... . ........ . 
Arboga .. . .. .. . . . .. ... . . 
Suängnäs . . ... ... ..... . . 
Eskilstuna . . . . ....... ... . 
Köping ........... .. . .. . 
Enköping .... . ......... . 
Sigtuna . .. .... ......... . 
Södertälje . . ..... .. ..... . 

174.206 
173.370 
153.186 

94.519 
50.988 
21.435 
10.919 

8.694 
2.339 

'fl: (föremål) 

Något på1:agligt samband mellan städernas invånarantal och tennpro
duktion synes inte föreligga. En kartläggning av tenngjutarnas marknads
resor och en undersökning av besöksfrekvensen vid marknaderna skulle 
sannolikt erbjuda ett intressantare studium, ty äldre tiders varuomsätt
ning ägde otvivelaktigt: mest rum på marknader. 1801 års almanacka upp
tog 581 marknader, vilket torde vara belägg nog för talet om befolkning
ens "inrotade tycke för kringresor och yppighet". Dylika uttalanden fö
rekOln som argument i debatten om marknaderna, som myndigheterna 
försökte begränsa. Eskilstuna hörde till de städer som kände sig missgyn
nade och ville ha fler marknader, vilket staden också begärde i skrivelse 
av den 10 december 1772 (Staf) . I Strängnäs fanns femton permanenta 
marknadsbodar, av vilka en del ägdes av stOckholmshanrverkare. Redan 
1627 besöktes denna stad av inte mindre än fem medlemmar av StOck
holms gryr- och kanngjutareskrå (Löfgr. I s. 161). Att flera tenngjutare 
samtidigt: besökte marknader förekom ofta. 

Hur produktionen av tenn förhållit sig till folkmängden i Eskilstuna 
under några slumpvis valda år framgår av nedanstående uppställning. 

Är folkmängd prod. i '[I: per individ 
1772 727 38 0,05 11: 
1781 1.052 90 0,08 " 
1801 1.394 438 031 
1833 2.685 1.128 0:42 :: 
1854 c.4.S00 122 0,02 " 

Produktionen nådde som synes aldrig upp till ett skålpund per individ. 
Däremot torde den ha motsvarat drygt: ett skålpund per hushåll redan 
på 1790-talet och därefter 1-3 skålpund per familj fram till 1848. 

') För Västerås saknas några arbetsböcker och ett prOtOkoll men produktionsupp
gifter har kunnat hämtas ur andra handlingar, varvid det visat sig art högre vär
den än de preliminärt beräknade förelåg. Derta har medfört att Västerås, som 
tidigare av förf. ansetts ligga nedanför Orebro i fråga om tennproduktion, distan
serar denna stad med drygr 800 skålpund, ert försprång på knappt 5 p:omille, 
som likväl ändrar rangordningen mellan städerna! 
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Hur den årliga produktionen växlat framgår av vidstående diagram 
med de olika mästarnas verksamhetsperioder kliogrammatiskt inlagdal . 
Likaså har årsbokstavsseriernas räckvidd markerats (upptill). 

Som framgår av diagrammet ligger tennproduktionen i Eskilstuna till 
sin väsentligaste del på 1800-talet. Markant är hur lit:en Pet:t:er Bomans 
produktion var i förhållande till de övrigas samlade t:illverkningsvolym. 
Att det: var svårt att uppbringa föremål av Boman till tennutställningen 
i Eskilstuna 1965/66 är rätt nat:urligt. Produktionskurvans genomgående 
uddighet understryker yrket:s ekonomiska vanskligheter. Den kraftiga ök
ningen under 1790-t:a1et liksom sänkningen 1808-12 speglar de allmänna 
konjunkturförändringarna och var därför likartad för de flesta av lan
dets dåvarande tenngjutare. 

Under åren 1804- 1809 verkade t v å tenngjutare samt:idigt i staden. 
Hellberg har i sin eskilstunamonografi mycket riktigt framhållit att sta
den år 1806 hade två tenngjutare och han meddelar även att de båda var 
fristadsmästare. Den uppgång kurvan visar under större delen av perio
den måste, som de följande uppgifterna om de enskilda mästarnas produk
tion visar, helt skrivas på nykomlingen Gustaf Fredr. Wigholms komo. 
Den äldre mästarens andel var inte st:Or och för övrigt spelade antalet 
mästare i detta som i många andra fall ime någon roll för produktions
kapaciteten. För denna satte avsättningsmöjlighet:erna en best:ämd gräns 
och existensvillkoren för tenngjutarna på en ort försämrades avsevärt i 
de fall då magistraten medgav burskap åt yt:terligare yrkesrepresentant:er. 
I Eskilstuna förblev tenngjutarna om man bortser fd.n den nämnda till
fälliga uppdelningen ensamma i sin profession. 

PETTER BOHMAN HANSSON 

1763 _ 1791 

Totalproduktion 3.018 'fl: 

Petter Bohman, som var född 1724 2, sattes sent i lära hos uppsala
tenngjutaren Johan Hagman, som lät inskriva sina lärgossar hos st:Ock
holmsämbetet. Sedan han lösgivits ur läran kom han år 1754 till Stock-

1) Ingenjör Olof Carlbring, Orebro, har inspirerat förf. till denna form av grafisk 
framställning. 
2) Enligt ett av Joachim Wetterstedt den 26 mars 1750 utfärdat intyg var han son 
till ]ernkrämaren Hans Boman i Orebro (bbr nr 245, Nord. mus.). 
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holm och arbetade en tid som gesäll hos tenngjutaren Peter Svan. I maj 
1756 yppade sig ett tillfälle för Bohman att komma till madam Söder
bergs verkstad i St:Ockholm och hos henne stannade han i hela fem år. 
Därefter vände han sig t:ill ämbetet med anhållan om mästerskap, vilket 
även beviljades honom den 22 maj 1762, sedan han fått löfte av Söder
tälje magistrat att få slå sig ned därstädes. Redan efter fem kvartals verk
samhet bröt han upp från denna stad och flyttade till Eskilstuna, där han 
började stämpla den 3 december 1763. 

TABELL 
över Petter Bohman Hanssons årliga produktion 

Är Prod. i 'B! I Är Prod. i 'u; I Är Prod. i 'B! 

e 1763 119 P 1773 35 I A 2 1783 42 

t 1764 443 q 1774 327 B 2 1784 31 
g 1765 193 t 1775 43 C 2 1785 37 
f.J 1766 135 5 1776 58 D 2 1786 28 

i 1767 195 t 1777 56 E 2 1787 10 

k 1768 97 U 1778 83 F 2 1788 15 

l 1769 181 b 1779 84 G 2 1789 -
m 1770 67 X 1780 29 H 21790 -
n 1771 64 P 1781 90 Il 1791 453 
o 1772 38 ? 1782 65 

Summa 3.018 ! 

2-stämplat tenn c. 7 % 

3-stämplat c. 69 Ofo 
4-stämplat c. 24 Ofo 

100 % 

Under år 1764, Bohmans andra och t:illika ett av hans mest produktiva 
år, lade han tydligen upp ett lager på cirka 400 föremål, vilket han kom
pletterade med ett par hundra föremål fram t:ill 1770, då nyt:illverkningen 
började dala. Men 1774 var det tydligen dags för en ny lagerfyllning efter
som han då stämplade 300 föremål mer än föregående år. 

Den stora produktionen år 1791 efter två års fullständig stagnation 
måste tillskrivas svärsonens, Eric Brobergs aktivit:et, vilket ytterligare be
lyses i slutet av detta avsnitt. 

Arbetsboken för år 1774 

För konkretiseringens skull återges nedan Petter Bohmans arbetsbok 
för år 1774 i sin helhet. Då han fyllde sitt lager detta år måste den anses 
vara representativ för hans varusortiment:. Som framg~r av posterna rör-
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de sig tillverkningen om ett 30-tal olika modeller, bland vilka fat, skålar 
och ljusstakar dominerade. 

Bohman arbetade med alla de tre tillåtna tennhalterna, men av två
stämplat tenn tillverkade han i enlighet med lagens föreskrifter endast 
hel- och halvkvartersflaskor. Nästan 70 % av tillverkningen utfördes i 
trestämplat tenn och av den högsta, e n g e l s k a kvaliten som ju f yr
stämplades tillverkades en knapp fjärdedel. 

Antalet förläggarslevar - sannolikt med svarvade träskaft - var för
hållandevis stOrt: 46 stycken. Saltkar, halvstop och tekannor var genom 
sin tunnsåddhet predestinerade till att bli framtida (= nutida) rariteter. 

Februarj 21 

Juni 19 

24 

Årsbokst. Q 

A r b e t s b o k för Tenngjutaren P. Boman 
Hansson uti Eskilstuna År 1774 

4. st. 3. st. 2. St. 

Uppgifwit til Comrollstämpling 
12 stycken Talrickar trestämplat 12 ti: 
1 stopskål 11/2 
2 stycken halfstopskålar 2 
1 Qwarters Dito 1/2 16 

Til stämp!. upgifwes nem!. 
4 st fat a 5 20 
2 dito a 4 8 
5 flata dO a 2 10 
4 små Do 6 

12 Talrickar 12 
2 uddiga dito 2 
8 små dito 4 
6 förläggarskedar 3 
8 matskedar 1 
2 djupa fat a .3 6 72 

2 flata fat a 5 10 
1 djupt do 5 
2 dito a 4 8 
1 flatt do 2 
6 st stop 15 
3 halfstop 6 
4 skålar 6 
4 dito mindre 4 

" 

" .!~ 

4. st. I 3. st. I 2. st. 

September 3 

December 10 

3 DO mindre 2 ti: 
6 Ljusstakar 2 

5 Halfqwart: flaskor 2112 
6 dO qwarters 4 
5 da små 21/2 

Uppgifwit till Comrollstämpling 
4 stycken Bord Kannor a 4 
6 stycken Stopp il 2112 
2 halfstopp a 11/2 
7 stycken Skåhr 
3 Dito mindre 

6 Ljusstakar 
16 Dito mindre 
6 stycken lius Plåttar 
8 stycken förleggarskedar 

32 stycken mattskedar 
2 stycken Thekanor 
2 spilkumar 
2 stycken miölkskålar 
S stycken saltkar 

Till stämp!. upgifwe, 
10 stop 
12 ljus stackar 
6 skålar 
6 mindre da 
S flata fat 
6 djupa da 
4 flata små da 

13 små talrikar 
10 små Ljusplåtar 

Eskilstuna d 20 December 
1774 

16 
15 

3 
14 
3 

3112 
4 
3 
21/2 

6 
2 
1 
1 
1 

30 
12 
5 
4 

12 
12 

8 

8 

4 

Summa 72 

Petter Boman Hansson 

60 

I 

51 

24 

95 

I 246 

(= 327 skålpund och 290 föremål; medelvikt 1,1 skålpund) 

9 

I 9 
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Av föremål som ej tillverkades 1774 men som förekommer i andra 
arbetsböcker kan nämnas bon-koppar (= tumlare), vilka enligt det offi
ciella protokollet 1764 kontrollstämplades och var utförda av trestämplat 
tenn, samt bägare och "jungfrurnått". De senare vägde 127 gram och bör 
följaktligen ha varit öppna mått utan lock. 

Den sista arbetsboken undertecknades av svärsonen Eric Broberg: 
"Petter Bohman Hansson 

genom Erick Broberg" 

Magistratens protokoll anger genomgående Petter Bohman som tillver
kare, varför det icke bör råda någon tvekan om att denne pro forma inne
hade verkstaden. Kanske fick dottern Petronella, som samma år gifte sig 
med Broberg, ett tennlager som hemgift. 

ERIC BROBERG 

1792 • 1809 

Totalproduktion 10.628 'iJ: 

Eric Broberg föddes 1760. Han lärde yrket i Köping, där tenngjuraren 
Abraham Falck var ensam mästare under den aktuella tiden. Som gesäll 
besökte Broberg Stockholm tvenne gånger och arbetade då i skilda etapper 
hos mästarna Jakob Sauer III, Samuel Weigang och Peter Gillman, samt-

Fyrstämpling pJ. Eric Brobergs ljusstake av tir 1797 , Foto förf. 
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liga mycket skickliga tenngjutare. Någon notering om Brobergs mästar
blivande förekommer ej i St<lckholmsämbetets protokoll, varför det är 
antagligt, att han tillhört Norrköpingsämbetet, vars handlingar är för
komna eller att han varit fristadsmästare och sd.tt utanför skråorganisa
tionen. Det senare bekräftas i viss mån av att han, som nedanstående foto
grafi visar, använde en kompletteringsstämpel med bokstäverna E F S (Es
kilstuna Fri = Stad). 

1791 äktade Broberg tenngjutaredottern PetroneIla Persdotter Boman 
och övertog ledningen av sin svärfaders verkstad, vilken han fick över
taga följande år. Produktionen sköt omedelbart fart och låg de första tio 
åren på en cirka tjugo gånger högre nivå än svärfaderns 1780-talsproduk
tion. Tillverkningen omfattade alla de tre kvaliteerna men inriktades mera 
på den högsta kvaliten än tidigare. Den tvåstämplade tillverkningen sjönk 
procentuellt fastän Broberg tillverkade ,dubbelt så många flaskor som Boh
man, uppskattningsvis 700 stycken . 

År 

K2 
L2 
M2 
N2 
02 
P2 
Q2 
R2 
S2 
T2 
U2 
W2 
X2 
Y2 
22 
A3 
B3 
e3 

TABELL 
över Eric Brobergs årliga produktion 
och dennas fördelning på olika halter. 

I Prod. i 'U I 2-st. 3-st. 

1792 715 

I 
21 446 

1793 754 7 467 
1794 980 251/2 554 
1795 783 18 455 
1796 1.250 33 712 
1797 1.320 39 669 
1798 1.370 24 825 
1799 426 18 187 
1800 683 37 428 
1801 438 37 282 
1802 630 28 340 
1803 204 22 135 
1804 291 22 225 
1805 216 18 157 
1806 194 18 117 
1807 258 8 203 
1808 104 - 94 
1809 12 - 12 

Summa 10.628 I 3751/2 6.308 

2-stämplat tenn 
3-stämplat 
4-stämplat 

3,5 0/ 0 

59,3 Ofo 
37,2 . Ofo 

100,0 Ofo 

4-st. 

248 
280 
4001/2 
310 
505 
618 
521 
221 
218 
119 
262 

47 
44 
41 
59 
47 
10 
-

3.9501/2 I 
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Bortser man fdn det sista året var Brobergs genomsnittliga årsproduk
tion 624 skålpund (föremål). Arbetsboken för år 1802, som upptager 630 
skålpund invägda föremål, speglar därför helt säkert den normala aktivi
teten i verkstaden. 

Broberg tycks ha tillfört rörelsen ett 20-tal nya modeller och i flera fall 
minskat godstjockleken hos dessa. Om man så vill kan man se det som en 
anpassning till den gustavianska tidens allmänna dragning åt det lätta och 
gracila. Hans nya stop vägde t . ex. 850 g mot Bohmans 1.250 g, en 
tallrik med 141 grams vikt låg helt nedanför Bohmans tallriksserie, vars 
lättaste kända typ vägde 170 g. Motsvarande gällde en ny lättviktsskål 
om 106 g. Tallrikarnas och skålarnas andel i produlö:ionen ökade dessutom. 
Någon ökning av stopens antal märks inte i 1802 års .arbetsbok, snarast 
rör det sig om en minskning i jämförelse med Bbhmans produktion år 
1774 (Se sid. 23) . 

Man 

April 

28 

14 

15 

21 

29 

Årsbokst. U 2 

A r b e t s b o k för Tenngjutaren Eric Broberg 
uti Eskilstuna Är 1802 

2 St. 3 st. 4 st. 

6 st Jupa fat il. 2 ' /2 'j]; 

4 st DitO fat il. 2 Do 
5 St flata fat il. 2112 Do 
9 St DitO fat il. 1112 Do 

24 st små flata talrickar 
8 St Jusstakar 

4 st halfstops skäl ar 
6 St qwarters Dito 
8 St Jusstakar 

4 st Jupa fat a 'I 
24 St StOpp il. 2 

3 st Skålar med lock 
6 St Kallskålar 
2 St Soppskålar 
4 st Halfqwarters 

12 Ljusstakar 
7 st Flaskor 
3 st Kans Kannor 
3 st fat 

15 ri: 
8 

12' /2 
6 

8 
8 

4 
3 
4 

48 
9 

12 

3 
2 

6 

12 

6 

4 

11 

74 

6 

571/2 

12 

Maji 26 I 

Julii 25 I 

December 10 

111 

2 st. I 3 st. I 4 st 
_ _ _ o ·-1---1---

2 St Carotter 3 'O: 
2 såus skålar 

I 
22 

2 st Carotter 3 
2 st fat 4 
6 st qvanersskålar 3 10 

3 Handpottor 12 
4 St StOpskålar 8 
8 St halvstOpsskåhr 8 

12 St Jusstakar 6 34 

st soppskål 3 
2 st Sprutor 4 

6 st flata Talrickar 6 
36 st mindre il. 6 (per duss.) 18 

6 st förläggar slefwar 21/2 

2 st flata fat il. 4 8 
4 st DitO il. 3 12 

12 St DitO il. 2 24 
6 St DitO il. [1/2 9 
4 St Jupa fat il 3 12 

12 St DitO il. 2 24 
8 St DitO il. 1112 12 
6 St Jupa talrika r 4 

1 St Handkanna 4 I 135 

18 st StOp il. 2 36 
6 St Kalskålar a 2 12 
6 St helstops il. 1112 9 
8 St halvstOps J. 1 8 

12 qwarters 6 

18 half DitO 41/2 

24 st Jusstakar 12 

4 st Soppskålar il 3 12 

2 nat pottor 4 

En sängwärmare 3 I 106' /2 

6 st qwarters flaskor 6 

12 St halfqwarters Dito 6 12 

12- St små talrikar 6 

24 st matskedar 3 

4 små Kanno·r P/2 
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Dec. 

I 
11 

12 

23 

30 

2 St små Skålar 1 'ti: 

1 St Spruta 1 

2 St Spilkummar 2 

6 St talrickar 4 

2 Handkannor 8 

2 St Soppskålar 

2 ds Tallrikar 16 

1 dussin mindre d c 6 

6 Slefwar 2 

2 dussin små Talrikar 8 

6 halfstop skålar 6 
8 St qvarters DO 4 

8 st halfqvauers 2 
18 Ljusstakar 9 

6 St qvarters flaskor 6 
12 dO halfqvarters dO 6 

30 st Ljusstakar små 15 

7 St StOP 14 

2 soppskålar 

Summa 

Eskilstuna den 31 December 
1802 

Eric Broberg 

2 St. I 3 st. 

141/2 

29 

12 

29 

28 1 340. 

(= ' 630 skålpund och 624 föremål; medelvikt 1,0 skålpund) 

I 4 st. 

12 

8 

24 

10 

1262 

Vid rubriceringen av föremålen definierades dessa genom angivande av 
vikten per styck och i tillämpliga fall kompletterades denna upplysning 
med en uppgift om föremålens rymd. Sålunda förekommer benämningarna 
swps-, halvstops-, kvarters- och halvkvartersskålar, vilket innebar att skå
larna rymde i runda tal 13, 6,5, 3,25 och 1,6 deciliter (1 stop = 1,3 liter). 
Den minsta skåltypen rymde således ej mer än en kaffekopp. I arbetsboken 
omnämnes även "Kans Kannor", varmed förstås tennkannor om två stopS 
rymd eller 2,6 liter. Denna volym kallades en kanna och var det gamla 
måttet för flytande varor, ur vilket de övriga måtten erhölls genom upp
repad halvering ned till 1/32-dels kanna, den s. k. jumfrun. Kallskålarna 

30 

Ljusstake av Eric Broberg 1797. 
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var hel- och halvstOps, flaskorna som tidigare nämnts hel- och halvkvar
ters. Det måste ha varit ett komplicerat matematiskt problem att tillverka 
formar till föremål med så bestämda mått. 

Skillnader mellan arbetsböcker, kontrollprotokoll och kontroll verkets 
räkenskaper föreligger inte sällan. I Eskilstunas fall hör de dock till 
ovanligheterna. För år 1797 redovisas i Brobergs arbetsbok sammanlagt 
1.326 skålpund kontrollstämplat tenn, vilket stämmer med det officiella 
protOkollets uppgift. Trots detta upptar kontrollkontorets generalräkningar 
(K. F. III 24 pag. 8) till synes omotiverat endast 1.320 skålpund. Vid revi
dering av räkenskaperna finner man att det i en fjärde källa, Räkning för 
influtna Controll-Medel j Eskilstuna Stad, Ahr 1797, står upptaget 6 skål
pund lägre vikt för det tvåstämplade tennet än arbetsbok och protOkoll 
upptagit. Ett närmare studium av arbetsboken ger vid handen att de 6 
kvartersflaskor som noterats den 23 mars uppgivits väga 18 skålpund (nära 
8 kilo), vilket ju är orimligt. Den rätta vikten borde ha varit 6 skålpund. 
Tydligen har Broberg kommit på felet sedan han lämnat ifrån sig arbets
boken och påtalat saken, varefter man enats om att "gå halva vägen var" 
och av skillnaden på 12 skålpund har 6 avdragits. I tabellen kvarstår så
lunda en diskrepans om 6 skålpund mellan årsproduktionssumman 1797 
och delsummorna. Originalräkningen är undertecknad av fem myndighets 
personer i Eskilstuna. 

Ar 1803 sjönk tillverkningen i den Brobergska verkstaden till en tredje
del av det föregående :hets resultat och den nådde därefter aldrig upp till 
300-skålpundsnivån. Initiativet hade åter glidit över till en yngre genera
tion, till Brobergs förutvarande lärgosse och gesäll Gustaf Frederic Wig
holm. Denne etablerade sig med Brobergs samtycke som egen mästare i 
Eskilstuna 1804 och förmodligen hade man någon form av samarbete. I 
varje fall delade de båda mästarna fastigheten Köpmangatan 14 från år 
1809 och efter Brobergs död 1811 blev Wigholm ensam ägare till denna 
gård. 

GUSTAF FREDERIC WIGHOLM 

1804 ';]!j 1849 

Totalproduktion 36.176 'fl: 

Gustaf Frederic Wigholm föddes 1779. Han gick som redan nämnts i 
lära hos Eric Broberg fdn år 1793. Han hette ursprungligen Wigh, men 
tog sig tydligen gesällnamnet Wigholm. Som gesäll förde han en flackan-
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de till v"., ". Han arbetade t. ex. en tid i StO<:kJIOIIll hos h.ie 
(1799), i i·:sk ilstuna. hos sin läromästare (11)00) ()~· h i Arboga 
raren Eri <.: Söderqvlst (1803). 

P :·'''n K riet/: 

hos knl1/.;jlJ -

Under vilka former Wigholm blev l1Ii'istare :ir i<.:ke blir men den U 
juni 1823 erlade han retroaktivt avgift~r fiir t jlJgntv;( ii I· till S!;o,kho]ms 
ämbetet, som han därigenom kom att tdlhiim. Rctl:Jn 11104 hade han ~on 1 

kontroJJhandlingarna visar övertagit Eric.: Brobcrg~ verkstad, ty han bii, .. 
jade stämpla den 7 augusti detta iir. 

Wigholm blev Eskilstunas IlH:sr prodlJktive Odl bii~t kiinde t{'llngiut;\n .. 
Han svarade ensam för 70 n/o :1V allt tenn som f il lverkJts i st:lden . Med 
hänsyn till detta var h:\I1 e~cndigen undc:rrep/'esemc:r:ld p5 den ~ena~t~. 
tennutstiillningen, d~r hälften av pjiisernn var h:l.n~ verk, t'n i n<;h fiir ~ i g 
aktningsvärd andel. 

Förklaringen till Wigholms domin :lns är n:lturlij.;tvis Ja ~iik;l i han ~ 
osedvanligt långa verksnmhct.~pc:riod, {yrritl(em ~r, (dn ;Jugu~ti mln:ld 
1804 till den 4 april 1849. Men även hallS. lnpl'(j~lukti \>ner \ ' i!r helga, i 
genomsnitt 800 skj]pund . Är 18.30 hade bkd~t\m;l CI! i'olkm:ingd 3V 2.67<) 
personer och då förnrbct;1d t~s 1141 sld Jpund i ~ r ;Hit·n. Eli jii ll1(iil't'!w UlC'd 
några andra svenska stiidcr S;1Il1I11il ~'ir ger fii lj.welt' \':irtlC'lI: 

Krisriansmd 4.52.3 in\' . .. .. . .... . , . 11 ,1(, le 

Ji)nköping 4.220 
'" "'! •• • t I 79'1 

F:l!un 4.060 . . , , , . , . , .. ~ ,2t.Jli 
V:in ersborg 3 . .3W, .. . . . . . , . . . ~ . , .21ol<) -, r-J ,""singbnrg .2.990 .. . .. .. "" . . . 41 ~J 
Nyköpil1~ 2.H32 .. .,., . , ' . "" f.tH 
Eskilstuna 2.679 .. r , • • . '. ",. lHI 

Som synes iivcrtriif(;\dc t·:~kiJsl\Ill.l .. Ila dt' 11\' 1'1,.:\ i fdl' .1 ' Ull l"mlj1r'ldu h . 
rian, erors <l[t de h;'ld ~' ~t iirrt' {olklll;l lli\d. 

\ \ 

;~:'; 

" .. 



TABELL 
över Gustaf Wigholms årliga produktion 

Är Prod. i 'O: Är Prod. i 'u: 

X 2 1804 249 T 3 1825 648 

Y 2 1805 566 U 3 1826 686 

Z 2 1806 545 W 3 1827 732 

A 3 1807 917 X 3 1828 899 
B 3 1808 1.023 Y 3 1829 1.080 
C 3 1809 829 Z3 1830 841 
D 3 1810 688 A 4 1831 1.315 

E 3 1811 548 B 4 1832 1.383 

F3 1812 461 C 4 1833 1.128 
G 3 1813 723 D 4 1834 870 

H 3 1814 826 E 4 1835 986 

13 1815 659 F 4 1836 1.077 

K 3 1816 685 G 4 1837 1.265 

L 3 1817 777 H 4 1838 1.061 

M 3 1818 709 14 1839 947 

N 3 1819 535 K4 1840 642 

03 1820 524 L 4 1841 777 

P 3 1821 746 M 4 1842 837 

Q 3 1822 664 N 4 1843 876 

R 3 1823 560 04 1844 788 

S3 1824 573 P 4 1845 713 
Q 4 1846 1.016 

2-stämplat tenn c. 2,2 0/ 0 R 4 1847 845 

3-stämplat c. 68,6 Ofo S4 1848 763 

4-stämplat c. 29,2 % T 4 1849 194 

100,0 Ofo Summa 36.176 

Alla tre halterna förarbetades i Wigholms verkstad. Det tvåstämplade 
tennet förekom så gott som alla år, men det utgjorde en betydligt mindre 
del av totalproduktionen än det hade gjort då Broberg hade verkstaden. 
De båda mästarna torde dock inalles ha tillverkat samma a n t a l flaskor. 
Som produktionstabellen visar furnerade Wigholm Eskilstunal:rakten med 
bortemot 36.000 föremål, av vilka cirka hälften utgjordes av fat och tall
rikar. Skålar, stop och ljusstakar tillverkades även i stora mängder, men 
övriga föremål i så pass begränsad omfattning att de förtjänar större upp
märksamhet än den som vanligen ägnas Wigholms alster. 

34 
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I 
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Wigholm kompletterade sin verkstads utrustning med flera nya formar. 
Ungefär ett dussin av hans modeller hade ej förekommit i föregångarnas 
verkstäder. Man kan å andra sidan iakttaga en tendens till rationalisering 
genom inskränkning av antalet brukade formar. 1825 års arbetsbok upp
tager endast 22 typer mot 33 för Bohman och 34 för Broberg i deras ovan 
återgivna arbetsböcker. Nedbantningen av sortimentet skedde även vikts
mässigt. De tyngre skålarna övergavs för nya lättare modeller, vägande 
mellan ett och två hekto. Endast en typ av fat förekommer, den lättaste 
på något över sex hekto. På kannorna prutade Wigholm 25 % av den 
gamla vikten. Ytterligare liknande iakttagelser kan göras i arbetsboken. 

Febru. 11 

26 

April 20 

Maij 13 

Junij 23 

Ärs Bokstaf F .3. 

A r b e t s B o k för Tenngjutaren 
Wigholm Är 1825 

Stemplat 
36 Sty. Fath 55 'bi: 
12 Sty. ditO Smäre 13 

36 Sty. Hallrikar 12 

12 Sty. ditO 8 

12 Sty. Förläggar Skedar 5 I 

24 Sty. StOpp 48 

2 St Kanor 8 

3 st. Påt.tor 6 

15 St. Skålar 22 

24 st. Små dito 8 

12 St. Liusstakar 5 

12 St. flaskor 

Stemplat 
18 st. Tallrikar 6 

6 St. StOpp 12 

Stemplat 
2 st. Kanor 

Stemplat 
1 Sty. Mathämtare 

Stemplat 
8 sty. Tallrikar 

4 st. 3 st. 2 st. 

93 

I 
97 

6 

18 

7 

4 

5 

35 



:pt 

o C1:ob. 

N ov. 

D ec. 

6 

28 

18 

28 

15 

Stemplat 
32 Sty. Fath 48 'li: 
16 ditO Smäre 16 
24 sry. Tallrikar 9 
12 Sty. Förläggarokedar 7 

20 Sty. StOpp 40 
2 Sty. Kannor 8 

24 Sty. Tallrikar 8 
2 Sty. Påttor 4 

12 Sty. Skålar 16 
12 sry. ditO Smcire 10 
12 Sty. LjuSstakar S 

13 Sty. flaskor 7 

Stemplatt 
40 Sty. Fath 62 
15 Sty. Tallrikar 6 
12 Sty. Förläggar Skedar S 

25 Sty. StOpp SO 
30 Sry. Tallrikar 10 
12 Sty. Skålar 18 
18 Sty. Smäre ditO 8 
10 Sty. Ljumabr 4 

7 Sty. flaskor 

Stemplat 
6 Sry. Fath 9 

14 Sty. Tallrikar S 
6 Sty. Stopp 12 

Stemplat: 
12 sry. Tallrikar 
16 stf. Tallrikar 

Stempla1: 
6 51:. Stopp 12 

14 Stf. Tallrikar S 
2 HY. Små mltt 1 

14 stf. Tallrikar S 

Summa 

Eskilsruna den 31. Dec. 1825 

Gustaf Fred : Wigholm 

4 st. I 3 St. I 2 St. 

80 

91 

7 

73 

90 

4 

26 

12 
12 

18 

S 

268 I 363 I 17 

(= 648 skålpund och 675 föremål; medelvikt 0,96 skålpund) 

.i 

~l. 
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Koniskt stop av G. F. Wigholm med tv& bandade fält och fräcklad dekor. 
H . 20 cm. Tillverkat år 1849 och sålunda ett av hans sista. - Foto färf · 

':,';., '''' 
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Gustaf Frederic Wigholm hade två söner, som blev te=gjutare på skil
da oaer. Den ene, Carl Gustaf, född 1808, blev mästare i Gävle och ver
kade där åren 1833-66 (Se Bruzelli Tenngjutare i Sverige, mästaren nr 
1501), den andre Per Fredrik, född 1812, blev mästare i Arboga 1839 och 
stämplade där till 1867 (Bruzelli a.a. nr 1001). Ingen av dem överträffade 
fadern men deras arbeten är mycket spridda och välkända. Under sina 
gesäll år hos fadern bidrog de säkert i hög grad till produktionsresultatet. 

ERIC ALMQVIST 

1850 ~~~ 1854 

Totalproduktion 1.166 'fl: 

Eric Almqvist föddes år 1807. Omständigheterna talar för att han är 
identisk med den Erik Almqvist som lärde yrket hos stockholmstenngju
taren C. J. Lemon under åren 1827-32. Som framgår av Carl Brauner
hielms forskningar inflyttade han 1838 från Stockholm till Eskilstuna, 
där han blev gesäll hos den nästan sextioårige Wigholm, vars söner icke 
ämnade övertaga verkstaden. Almqvist hade tidigare haft gesällanställning 
hos sin läromästare och hos te=gjutarna Carl Bröske och Israel Buhr
man II i Stockholm. 

Skråorganisationen genomled vid de=a tid sitt sista stadium. Ordnade 
sammankomster blev allt sällsyntare inom ämbetena och magistraterna 
antog mästare betydligt lättvindigare än tidigare. Till och med Kontroll
kontoret i Stockholm accepterade an Almqvist, som endast var gesäll, 
stämplade varor i Eskilstuna. Tydligen hade han fått tillstånd att arbeta 
självständigt i Eskilstuna sedan Wigholm börjat bli gammal och orkeslös. 

Är 

U4 1850 
V4 1851 
X4 1852 
)"4 1853 
24 1854 

Summa 
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TABELL 
över Erik Almqvists årliga produktion 
och dennas fördelning på olika halter 

Pmd.i 'i{ 

301 
192 
308 
243 
122 

1.166 

2-st. 3-st. 

301 
ISO 
290 
243 
104 

UIS 

3-stämplat tenn 
4-stämplat 

4-st. 

12 

18 

18 

48 

96% 
4% 

100 Ok 

Almqvist övergav helt det tvåstämplade tennet och använde sig endast 
vid ett par tillfällen av den bästa legeringen. Liksom Wigholm höll han 
sig till ett begränsat antal modeller, men utförde som arbetsböckerna vi
sar en och annan avvikande sak, troligen på beställning. 

Feb. 

Mars 

Maij 

Sept. 

Nov. 

Nov. 

21 

24 

31 

13 

15 

22 

Ärsh. V 4. 
Eskilstuna 

Tenngjutare Gesällen Almqvist Är 1851 

12 st Stopp a 2 <g: st 

12 St Flaskor 

16 st Ljusstakar 

24 St matskedar 
3 st qvarters mått 

6 st Fat 

12 St StOPP 
18 St haIf qvarters Skålar 

4 st Soppskålar 

2 st SmörbyttOr 
36 st matskedar 

2 St Lavemangs SPI utor 
Ett Stickbäcken 
Ett DO mindre 

2 St Kannor a 4 <g: St 
12 St Fat a PI. <g: st 

12 St StOpp a 2 <g: st 

2 st Thekannor 
2ne pot,tor 

12 St Flaskor 
6 st Större Lju:;stakar 

24 st Förläggarslefvar 
1 st mugg 
2ne Lavemangs SprutOr 

12 St Ljusstakar 

En Sängvärmare 
24 st talrickar 

Summa Marker 

Eskilstuna d: 31. Dec. 1851 
Erick Almqvist 

4 st. I 3 st. I 2 st. 
Tenn Tenn Tenn 

12 

I 2: 
3 
4 

1 
9 

24 
4 
8 

2 
6 

2 
4 

3 
8 

15 

24 

2 
4 
6 
6 

5 
1 
2 
3 

4 

12 1180 

(= 192 skålpund och 261 föremål; medelvikt 0,74 skålpund) 

..... Mtrs 
~v .-6\ 
O H ~ 
~ "Y' J"'I 
~ . 
-"(;:.:;;;r...r.:S~ 
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Skedar av Eric Almqvist 1852. Privat ägo. Foto färf. 

40 

Rätt många skedar tillverkades i Almqvists verkstad och några har 
bevarats. De är märkliga shillvida att de är utförda i riktigt tenn och 
kontrollstämplade. De flesta tenngjutarna på 1800-talet gjorde sina skedar 
aven legering, som myndigheterna ej godkände som tenn. Den stämplades 
med ordet Composition och ansågs även av mästarna själva såsom under
lägsen. 

Almqvist avled den 15 augusti 1854. Den tillförordnade boutrednings
mannen L. P. Malm undertecknade hans sista arbetsbok, vilket skedde den 
31 december 1854 och därmed sattes - efter fyra generationers verksamhet 
- punkt för Eskilstunatenngjuteriets historia. 

FOREMÄLSFREKVENSEN I DE BEHANDLADE 
ARBETSBOCKERNA 

Föremå!styper 
(alfabet.) 

Vikt I Är 1177411802118251~1 ~~mmoa 
'f{ g PBH EBB GFW EA foremal 

fat 5 2.125 I 7 7 
4 1.700 10 2 12 
3 1.275 2 12 14 
2112 1.062 5 11 16 

2 850 10 33 43 

P/2 637 
4 I 23 114 6 147 

11/4 531 12 12 

flaskor 1 425 
6 I 

12 12 
213 283 6 
0/16 243 

10 \ 

7 7 

(lh-kv.) 112 212 24 32 24 90 

förläggarskedar 19/32 248 12 12 
112 212 6 6 
13/ 32 177 6 24 30 
1/3 141 6 6 

1°132 132 8 8 
7/32 88 24 24 
6/32 80 32 I 32 

halvstop 2 850 
I 

3 3 

P/2 637 2 2 

kannor 4 1.700 

I 
+ 6 4 2 16 

31/ 2 1.487 2 2 
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Föremå]styper 
(alfabet.) 

ljusstakar 

mathämtare 
matskedar 

muggar 
mått 
(kvarters) 

pottor 
(o. bäcken) 

saltkar 

skålar 

småkannor 
(l/z-stop?) 

smörbyttor 

_ ___ I Äril 177411180211~1~11 ~~mmoa 
(ii; (T PBH EBB GFW EA forerna l 

'" 1 

Vikt 

1 425 12 8 I 6 26 
191:3:1. 248 6 6 
1(2 212 6 104 110 
131a~ 177 24 44 

170 10 10 
'/:l 141 6 6 

1(4 106 16 12 28 
6fa2 80 16 16 

4 1.700 I 1 1 
5/3~ 71 60 60 
4(32 53 8 24 32 
1 425 1 l 
1(2 212 2 2 
1(3 141 3 3 

4 1.700 3 1 4 
3 1.275 1 l 

2 850 2 5 2 9 
1/0 85 5 5 

5 2.125 I 2 2 
4 1.700 2 2 

3 1.275 8 8 
2 850 7 16 4 27 
Ph 637 5 12 12 44 

623 15 
Il la 567 12 12 
l 425 9 26 35 
4/,-, 354 12 

340 {, 
18 

2(3 283 9 9 
112 212 5 38 43 
141a~ 189 18 18 
1(3 141 24 24 
"(4 106 I 28 18 46 

11/2 637 4 4 

1 425 2 2 

Föremålstyper 
(alfabet.) 

Vikt I Är 11 1774 1 1802 '118251~'1 ~~rnmoa 
.... O' PBH EBB GFW EA foremal 
'" b 1 

sprutor 2 850 2 2 
l 425 1 4 5 

StOp 3 1.275 10 10 
2112 1.062 12 12 
2 850 49 87 36 172 

såsskålar "/z 212 2 2 
sängvärmare 4 1.700 1 1 

3 1.275 1 1 

tallrikar 1 425 26 6 40 72 
2/a 283 36 36 72 
"/z 212 21 60 24 105 
2(5 170 15 15 
l (a 141 

___ 21 

48 174 222 
tekannor 1 425 2 4 

----- -- - -----

Antal föremål 290 624 1 675 1 261 I 1.850 

Antal modeller 33 34 22 22 

FOREMÄLSTYPERNAS PROCENTUELLA FORDELNING 

flatgods . . .. .. . . . ... . 
skålar .. . . . . ........ . 
ljusstakar . . ... . .... . . 
skedar ..... ... ... . .. . 
stop ... . . . ........ .. . 
flaskor ... . .. .. .... . . 

mJ.tt 
bäcken 
sprutor 
sängvärmare 
mathämtare 
såsskålar 
tekannor 
saltkar 

PBH 
29 
14 
19 
10 
10 

5 

EBB GFW 
37 56 
21 13 
18 5 

4 5 
9 13 
7 5 

var je typ 
under S % 

EA samtl. 

16 34,50 
8 14,00 

13 13,75 
32 12,75 
15 11,75 

9 6,50 

6,8 

summa 100,00 
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TENNFOREMÄLENS MEDEL VIKT 

tenngjutare PBH EBB GFW EA 
antal skålpund . . .. . .. . .. .. .. 327 630 648 192 
antal föremål . ... . ....... . . . 290 624 675 261 

medelvikt ....... .. ........ . 1,1 1,0 0,96 0,74 
år .. . . .... . .. . .. . . . .. . ... . . 1774 1802 1825 1851 

KALLOR 

Otryckta 

Kungl. Mynt- och justeringsverkets arkiv. Kontrollprotokoll, arbetsböcker, räk
ningar över komrollstämpelmedel i landsorten. 

Nordiska museets arkiv . Stockholms tenngjutareämbetes handlingar. Protokoll, 
räkenskapsböcker, gesällböcker och bördsbrev. 
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TENNGJUTARNA I ESKILSTUNA 

Carl Braunerhielm 

"Endast hälsan tiger Still" är ett ord, som har en särskild giltighet, när 
det gäller personhistorisk forskning. Om den skötsamme och framgångs
rike har våra kyrko- och domstolsarkiv föga att förtälja. Vi får reda på 
att de är födda, döpta och eventuellt vigda, kan läsa hjälpligt och Luthers 
katekes utantill och att de slutligen dött. Det är allt. Men de, som kommit 
i delo med den världsliga eller kyrkliga rättvisan eller råkat i ekonomisb 
svårigheter, om dem har vreda präster, domstols- och konkurshandlingar 
mycket att berätta. Bland dem möter forskaren levande människor istäl·· 
let för torra data . 

Om man vill skildra personligheterna, som döljer sig bakom de stämp
lar och tennpjäser, som behandlas på annat ställe i detta häfte, finner 
man, att Eskilstuna stads tenngjutare genom tiderna hört till de sköt
sammas och framgångsrikas krets. Endast en, Eric Broberg, synes på sin 
ålders höst ha kommit på obestånd och dog en bråd död. 

Före 1763 synes ingen tenngjutare ha varit verksam i Eskilstuna. De 
äldre städerna, Västerås, Arboga och Orebro, ägde mästare, som väl kun
de täcka behovet i Rekarnebygden, där deras alster alltjämt ymnigt före
kommer. Men detta år flyttade Petter Hansson Bohman in i staden och 
etablerade sig som tenngjutarmästare. 

Bohman var född i Orebro 1724 och son av borgaren Hans Boman 
och hans hustru Helena Lagerberg. Redan när han valde sitt yrke kan 
han ha haft sina blickar riktade på Eskilstuna, där han visste, att det 
fanns en god marknad för tenn. Liksom sina efterföljare kom han när
mast från Stockholm, där han varit gesäll, först 1754 hos Petter Anders
son Svan. Som framgår av Birger Bruzellis artikel om tennproduktionen 
i Eskilstuna hade han förut lärt i Upsala hos Johan Hagman. Enligt Ore
bro stads husförhörslängder vistades han i föräldrahemmet till 1747. Om 
han skulle ha begynt sina läroår 1748 i Upsala, skulle han då ha varit 
24 år, en ålder vid vilken tenngjutarna redan brukade ha avlagt sina ge
sällprov. Det bördsbrev - ett slags dåtida motsvarighet till vår tids ål
dersbetyg - som Bohman företedde vid sin anställning som lärling i 
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