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TENNFOREMALENS MEDEL VIKT 

tenngjutare PBH EBB GFW EA 
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medelvikt ••• ' , 0 ...... . . , ••• • •• . 1,1 1,0 0,96 0,74 

år ...... _ ...... ..... . 0 ' 0 • •••• 1774 1802 1825 1851 
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TENNGJUTA~NA I ESKILSTUNA 

Carl Braunerhielm 

E~ Ia·l t!.tN. ~ mwlå.(" 

f!r~b,olt. '1 bb , fSh~~ 

"Endast h~lsan tig~r still" är ett ord, som har en särskild giltighet, när 

det gäller personhist6'risk forskning. Om den skötsamme och framgångs

rike har våra kyrko- och domstOlsarkiv föga att förtälja. Vi får reda på 

an 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 ekonomisk:l 

svårigheter, om dem har vreda präster, domstols- och konkurshandlingar 

mycket att berätta. Bland dem möter forskaren levande människor i stäl

let för torra da~a. 

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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Upsala, har uttryckligen begärts för att han skulle börja i tenngjutarlära. 
Sannolikt har han tidigare haft andra planer, kanske att fortsätta i fa
derns yrke som järnkramhandlare i Drebro, men inte funnit sig tillrätta. 

Hans första kondition som gesäll varade blott en dryg månad. Men 
mästaren Svan var fattig och hade en låg produktion, varför han säkert 
inte var rätter mäster för sin gesäll. Två år synes Petter Bohman varit på 
gesällvandring, varefter han under fem år - från maj 1756 till februari 
1761 - haft tjänst som gesäll hos tenngjutare Magnus Söderbergs änka i 
Stockholm. 

Som mästare sökte han sig först till Södertälje, men efter blott ett år 
övergav han staden för Eskilstuna. Som en kuriositet kan nämnas, att 
något i Södertälje stämplat tennföremål inte är känt i dag, och det fram
går av Bruzellis tablå, att produktionen där alltid varit liten. Tydligen 
behärskades marknaden helt av stockholmsrnästarna. 

I Eskilstuna bebodde Bohman enligt husförhörslängderna gården nr 39. 
På "Charta öfwer Eskilstuna Stad . .. Upprättad År 1783 af Hans Graf" 
står han antecknad tillsammans med kopparslagaren Hagsten på "tompt 
no 40". Dessa tomter (nr 39 och 40) upptar nuvarande fastigheten Köp
mangatan 36 i hörnet av Ruddammsgatan och Köpmangatan. Bostads
huset är bevarat, medan gårdshusen med verkstäderna är rivna. 

Vanligtvis gifte sig tenngjutarna först sedan de etablerat sig som mäs
tare. När Petter Hansson Bohman förenade sina öden med Catharina 
Brita Sturck framgår inte av husförhörslängderna, men deras enda barn, 
dottern Christina PetroneIla, föddes 1765. Hon gifte sig sommaren 1791 
med faderns efterträdare, Eric Broberg, samma år som fadern lade ned 
sin verksamhet och flyttade till StOckholm. Att Bohman samlat en ansen
lig förmögenhet framgår av att han i Stockholm köpte stenfastigheten 
Göta Ark nr 54, där han bodde till sin död. Huset finnes inte kvar. Det 
ingick i ett komplex av hus från 1700-talet och tidigare, vilket revs för 
att ge plats åt Södergatan. 

Under ett besök hos brodern, knappmakaren Johan Fredric Boman i 
Sala, avled tenngjutaren Petter Hansson Boman den 11 april 1795. Döds
orsaken anges som "Lungsott". Han efterlämnade änkan Catharina Brita 
Sturk samt dottern Christina Petronella gift med tenngjutaren i Eskils
tuna Eric Broberg. Boet var enligt bouppteckningen rikt med bl. a. sten
huset i Stockholm. Detta såldes emellertid av arvingarna 1796 till siden
fabrikören Swen Mellring för 4500 Rdr riksgälds. 

Tenngjutarverkstaden i Eskilstuna har haft en sällsynt kontinuitet. 
Bohmans efterträdare var hans svärson och arvinge. Gustaf Fredric Wig
holm lärde yrket hos Broberg, blev hans gesäll och delade hans verkst:ad 
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Tenngjutaren Petter Bohman Hanssons gamla fastighet, senare under långa tider 
färgar- och garvargJrd vid södra "porten" till den centrala gamla staden, i våra 
dagar Köpmangatan 36: Sedan förra året kvarstår dock endast boningshuset, me
dan den av olika byggnader bestående längan med diverse ekonomiutrymmen, där 
Bohman troligen hade sin verkstad, numera försvunnit . Båda fotografierna är 
tagna 1940 genom Nordiska museet (Hellner). Ett äldre foto av fastigheten finns 

reproducerat i Eskilstuna museers årsbok 1962, sid. 48. 



några år som mästare, innan han övertOg den helt. Eric Almqvist, stadens 
siste tenngjutare, var gesäll hos Wigholm i tolv år innan han blev sin egen 
företagare, då mästaren lade ned verksamheten 1850. 

På två av de adresser, som innehafts av tenngjutare i staden, står bo
ningshus från tiden bevarade. Ovan är nämnt Bohmans hus i hörnet av 
Köpmangatan och Ruddammsgatan. Broberg slog sig först ned i post
mästare Petter Törneros gård. Av den gamla bebyggelsen på denna idyl
liska tOmt vid Fors kyrka återstår ännu två hus. 

Broberg var trettio år, när han kom till Eskilstuna. Han var född i 
Ytterselö på Selaön 1760. Han gick i lära i Köping hos Abraham Falck. 
Samuel Weigang, Jacob Sauer III och Peter Gillman, hos vilka han var 
gesäll, verkade under en period, då den nyklassiska stilen började tränga 
Ut rokokon, och har utfört lysande arbeten i båda stilarterna. Eskilstuna 
museer äger en vacker ljusstake i rokoko av Gillman. Denna brytning 
mellan två perioder går igen i Brobergs arbeten, där de båda stilarna 
ibland får samsas på ett ganska oskönt sätt. 

Eric Broberg var sålunda fullärd, när han kom till Eskilstuna, . där han 
omedelbart övertog både företrädarens dotter och hans verkstad. Han 
gifte sig med Christina PetroneIla Bohman den 5 juni. Vigseln ägde rum 
på Liljeholmen. I husförhörslängderna är Petronella inte upptagen under 
åren 1779-1790, då hon sannolikt tjänade på annan Ort. Det måste för
utsättas, att det är under denna tid hon träffat sin blivande make och 
lockat honom till Eskilstuna, men var detta skett vet vi inte. Vi vet inte 
ens, var Eric Broberg befann sig mellan åren 1784, då han var gesäll hos 
Jacob Sauer, och 1790, då han tjänade hos Gillman. Han har under denna 
tid arbetat i landsorten. Skråämbetenas arkiv är endast delvis bevarade 
och endast publicerade för Stockholms del i Albert Löfgrens jättearbete 
"StOckholms Kanngjutareskrå". Det är i detta verk alla i denna uppsats 
förekommande uppgifter från Stockholms kanngjutarämbete återfinnes. 
Lärlingar och gesäller bodde vanligen hos sina mästare och i husförhörs
längderna är de antecknade under dessas hushåll. Det oerhört omfattande 
och tidsödande arbetet att i husförhörslängderna söka upp alla tenngju
tare och gå igenom listorna över deras husfolk har ännu ingen tennfors·, 
kare mäktat utföra. 

Broberg stannade inte länge i postmästare Törneros gård. Omkring 
1793 flyttade han över till gården nr 41, nuvarande Köpmangatan 9. 
Denna gård ägde Broberg, men 1804 flyttade han in som "hyresfolk" i 
gården nr 49, på en tomt som nu helt försvunnit och upptages av Malm
gatans mynning mot Köpmangatan. Som Bruzelli påpekar, sker en mar
kant nedgång i produktionen vid denna tid, och sannolikt hade Broberg 
ekonomiska svårigheter. Hans svärmor dör även detta år. Hennes bo var 

48 

efter förhållandena inte fattigt. Dess värde uppgick till 85 Rdr 2 sk. 
Kndock anhåller svärsonen om urarva konkurs för au säkra den fordran 
han har på boet för "Husrum wed och städning för en kam are 61

/ 2 år 2-
5 Rdr gör 32 Rdr 24 sk" samt "Kosthåll under samma tid a 50 Rdr årli
gen gör 357 Rdr 24 sk". Catharina Brita Sturk bodde nämligen från 1799 
till sin död hos sin dotter och måg. Några andra skulder fanns inte i boet:-

Under denna tid upphör Broberg att vara fristadsmästare eller åtminsto
ne att bruka sin stadsstämpel "EFS" (Eskilstuna Fri Stad). 

1805 flyuar Broberg emellertid åter in i egen gård med nr 59, en av 
Tunaforsfastighetens granntomter. Ingenting här ger i dag någon antydan 
om, hur här såg ut för 160 år sedan. Hans storhetstid är dock förb i . 
Sedan 1804 har en ny tenngjutarmästare, Gustaf Fredric Wigholm, er·' 
hållit burskap som mästare. Detta hade sannolikt aldrig den gamle mas
tar en gått med på, om han varit i sin fulla krafts dagar. Av Wigholms 

produktionssiffror framgår, att det fanns en stor marknad. Broberg hade 
inte orkat med att fylla den. 1808 blev han änkling och året därpå uPP' 
hörde han helt med sin egen tillverkning. Han inbjuder nu Wigholm att: 
slå sig ned med sin tillverkning hos sig - kanske har Wigholm hela tiden 
delat verkstad med mästaren - i vilken Wigholm blir hälftendelägare. 

Eric Broberg avled enligt död- och begravningsboken för Eskilstuna 
stads församlingar den 10 maj 1811. I dödboken står antecknat: "Eric 
Broberg, Tenngjutare. Enkling. Omkomen på det sätt:, at sedan Han blif
der efter, varit der ock hela dagen påfölj:de, legat i Wiptorp natten t:il 
vit rörd t:il sina sinnen vid slutet af April sistL har Han d. 9. Maji gåu 
hemifrån och vandrat omkring förvirrad, legat i Bigmans tOrp natten 
d. 10 var quar der til kl. 3 e.m. då Han förmodligen skulle ril Nytorp, 
men i det: stället tagit en helt annan väg och funnen död d. 21 Maji Ut:l 

et kärr nära til Wintertorp." 
För att den adtertonårige sonen Pehr Eric, som studerade i Strängnäs, 

_ han var ende överlevande av sex barn - för framtiden inte skulle 
behöva kämpa med faderns skulder beO"ärde hans förmyndare, rådman 
Dahlheim, boet i urarva konkurs. K;arlå~enskapen är förvånansvärt ringa 
och dess värde uppgick inte till mer än 36 Rdr 2 sk. Re.dan pantsatta och 

.. f'" °1 .. d ' k 'U ., ?O Rdr H'a'rtlll kom rena skul -
utmatta orema s var e uppglC tl nara -' ... 
der på 97 Rdr, bl.a. till änkepatronessan Halenius för råg, :-orn o~h tJara 

S d
·· o k nmO"ar for aren 

och till orgelnisten och klockaren un strom pas pen " 

1807-1811-
d B b äH och en lärling av vilka 

Under sin krafts dagar ha e ro erg en ges .. fl' d ' 
o O' bl äl' l .' h 1793 nar han ytta e lfl 

den senare sa smanlngom ev ges aven an., . db "lld B b g O"esäHen Magnus Lm arg 
i eget hus vid Köpmangatan, ansta e ro er '" ' ., dan" . W ' L' db O' lämnade tJansten re na5'La 
och lärlingen Gust:af Frednc 19. m or" '111810 
år. 1797 blev han mästare i Strängnäs, där han var verksam t1 • 
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Lärlingen Wig blev sin m~istare så mycket mera trogen. Han tjänade 
honom till dess han blev egen mästare med bIon två ko rta avbrott: han 
är 1803-1804 i Arboga och en månad 1799 hos Erik Krictz änka i Stock
holm. (A v Erik Krietz hand äger Eskilstuna m usccr ett par ljusstakar.) 
Wig var född 1779 i Arla., där fadern var trädgårdsmästare på Rinkesta. 
Som fjortonåring kOI11 han till Eric Brobcrg som lärling närmast från 
Strängnäs, där han väl gått i skola. Genomgående finner man, att det är 
bland "blttrc mans barn", tis- och skrivkunniga, som tenngjutarna rekry
teras. I husförhörslängderna för åren 1799-1800 lr han antecknad SOI11 

gesäll och skriver sig nu Wigholl11. Detta namnbyte har medfört, att man 
tidigare trott, att Wigholms ljusstakar, vilka ju alla signerades med ett 
under foten ingjutet G W, varit tillverkade aven i uvrigt okänd gesäll, 
Gustaf Wigh. Wigholm arbetade lydigt hos sin mästare med undantag 
fö r de ovan angivna korta avstickarna till Stockholm och Arboga, vi lk.l 
var nödvändiga för hans utbildning på en tid, då gesällvandringar på ett 
par år och sträckande sig även utanfiiI' landets gränser var det vanliga. 
Sejouren i Arboga kan kanslu;! sa1l11,,:mh;'ing:l mt.!d :1V l~iggandct av ett mäs
tarprov. 

1804 slår sig Wigholm för gott ned i Eskilstuna. Han gifter sig med en 
eskilstunaflicka, Christina J\lbenin:l Lindbt.!rg, född 1781. Hon skrives 
som inflyttad samma år från Sto<.:kholm, d;ir hon väl luft tjänst för att 
arbeta ihop till utstyrseln. Dc unga slog ned sina bopålar i gården nr 53, 
nuvarande Köpmangatan 20. Från 1809, då han blev ensam mäStare, ägd~ 
Wigholm hälften i Brobergs gård, dit h:lll flytt:ld(! över året efter Bro
bt.!rgs död. Han ägde s1ikert gnrden rcd:m 1rct för1.lt, eftersom den inte är 
upptagen i bouppteckningen efter Broberg. 

Gustaf Fredric Wigholms liv blev lugnt och prOthdttivt. Till en början 
har han arbetat ensam. I-i:ln hade tv:! siincr, C:1 r] Gustaf fiidd 1808 och 
Per Fredrik född 1812. Vid '12 :\ l4 års äldt.!r kundt.! dc börja arbeta hos 
fadern som lärling:1r. Dc fick båda sin:1 gesällbt'cv hos fndcrn, men Jäm
nade sedan snart nog hans verkstad. C:l r! Gustaf flyttatk 1833 till Gävle, 
där han blev mästare, Per Fredrik 1 H38 till Arbog:\. Särskilt Per Pl'edriks 
alster är ymnigt förekommande i Eskilstlln:1-t r:1kten, k:lnskc är h:1ns 
cylindriska stop allra vanlig<\st. Sit Iiingt som till Rcbrncbygdcn nådde 
inte Gävle-broderns pjäser. Inte ens Eskilstul1:t must.!l:r ~ger något fr :in 
hans gjutareverkstad. nåda brödern;1. V;lr vC'rksamma in p~ ·1 860-tal"t. 

När sönerna flyttade anst~illde Gust:rf Fr~dric Wigholm nya lärlingar. 
Carl Eric Olsson från S\Jndby, född 181 H, u;idde i hans tj~inst 1832, men 
flyttade 1839 till det för ~\ll un~d()m Mturligt vis Mgr:lIlde StOckholm. 
Lärlingen .Jacob Reinh<lld l.lndstriim, ({idd i N;ishult:l 1822, int:1 r Hi]' en 
kort tid hans plats. Ingen av dess;\ två km\) cmdlt.!nid :ttt mera ägna sig 
åt tenngjutaryrket. Wigholm nr nu 60 ar, en pa den tiden hög alder. 
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Han behövde fastare hjälp än lärpojkar och anställde gesällen Eric Alm
qvist från Stockholm. Denne kom att stanna hos sin mästare i tolv år, 
innan Wigholm lade ned arbetet. 

I Eskilstuna Allehanda för den 9 februari 1856 läses följande annons: 
"Tillkännagifves att TENNGJUTAREN Herr GUST. FRED. WIGHOLM 
stilla afled i Eskilstuna Måndagen den 4 Februari 1856, i en ålder af 76 år, 
5 månader och 13 dagar. Sörjd och saknad af barn och barnbarn." 

Han överlevde sin forne gesäll och efterträdare två år. 

Wigholm var rik. Bouppteckningen slutar på en samlad behållning av 
8416 Rdr 39 sk. Arvingar var de båda sönerna, deras "omyndiga syster 
Sophia Mathilda" (född 1817, således 39 år gammal, men naturligtvis så
som ogift omyndig) samt "systern Christina Gustafvas i äktenskap med 
Färgaren Eric Wendelin sammanaflade son Eric Gustaf Leonard Wende
lin". Christina Gustafva hade ytterligare ett här ej medtaget barn, som 
emellertid kan ha dött vid späd ålder. Härom berättar husförhörsläng
derna för 1823-1825: " .. . Gustafva Christina ... 1824 . .. födt oäkta 
bårn med gifta Anders Salström, den hon följaktel ej får äkta". Hon var 
då hushållerska hos Sahlström. Denne hade enligt en annan anteckning i 
husförhörslängderna 1802 uppvisat en överenskommelse mellan sig och 
sin hustru att det i anseende till inbördes osämja vore henne tillåtet att 
flytta från hemmet. Anders Sahlström anmälde sig som fader till Gustafva 
Wigholms barn. 

Gesällen Eric Almqvist var västmanlänning - född i Dingtuna 1807 -
men kom till Eskilstuna närmast från Stockholm. Om hans läroår läses j 

Bruzellis artikel. Han fick vänta länge på att bli sin egen. Wigholm var 
ju verksam till den ovanligt höga åldern av 71 år, och då, 1850, var det 
för sent att bli mästare. Fyra år tidigare hade skrålagarna upphävts och 
mästarinstitutionen avskaffats. Almqvist fick även som sin egen företa
gare nöja sig med gesälltiteln. 

Almqvists bostäder låg först i gården nr 16, nuvarande Köpmanga
tan 32, och från 1848 i före detta Björkmanska gården i Bruksroten. 

Villkoren för en gesäll var som ovan sagts inte sådana, att man vanligt
vis kunde tänka på giftermål, innan man fått mästarbrev. Almqvist var 
42 år, när han fick sin egen verkstad, och dog ogift. Med sin hushållerska 
hade han tvenne gossebarn, Erik Alfred, som var tolv år vid faderns död, 
och den då femårige Carl August. 

En mycket kort notis i Eskilstuna Allehanda för den 19 augusti 1854 
förmäler: "Döde: ... Den 15 augusti: Tenngjutaren Eric Almqwist, 46 år, 
11 månader och en dag". Inga sörjande nämns, men hushållerskan och 
sönerna var hans utsedda arvingar, och han lämnade dem inte barskra
pade. Han hade vid bouppteckningen något så ovanligt som "Contanta 
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Penningar 70 Rdr". Vidare är upptaget ett par örringar av guld, som han 
säkert burit dels till prydnad och dels till skydd mot gikten. Boets be
hållning slutade på 601 Rdr 32 sk, sedan en skuld till tenngjutare Santes
son i Stockholm på 242 Rdr 37 sk avdragits. 

Hantverkarna hörde inte till dem, som lät måla sina konterfejer för 
eftervärlden. Porträttfotografien kom inte på allvar igång förr än på 
1860-talet, och då fanns det inga tenngjutare mer i Eskilstuna. Vi har 
därför ingen annan bild av de fyra eskilstunamästarna än den som proto
koll och offentliga handlingar kan ge oss. 
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NÅGRA ESKILSTUNESISKA TENNPJXSER 

Göran M. Silfverstolpe 

När Artur Hazelius vid slutet av 1870-talet korresponderade med före
trädare för svenska städer i avsikt att med sina nya samlingar införliva 
föremål och arkivalier, som hängde samman med skråväsendet, hade han 
stor framgång i Eskilstuna. Beredvilligt överlämnades 1879 och 1880 pro
tokoll och räkenskaper för snickarämbetet och gesällskapet, lådor och 
sigillstamp, sällsynta mästerstycksritningar samt gesällskapets här avbil
dade välkomma av tenn. Den är utförd av Petter Bohman Hansson i Es
kilstuna. 

Enligt gesällskapets protokoll och lådräkning för den 22 februari 1784 
fick tenngjutaren 2 riksdaler, 38 skilling och 4 rundstycken eller efter den 
äldre mynträkningen 51 daler och 12 öre kopparmynt. 1 Detta årtal åter
finns också på den krönande figurens fana tillsammans med ordet 
ESKILSTUNA. Stämplarna är synnerligen otydliga. Runt omkring livet 
på behållaren har ingraverats namnen på snickarämbetets år 1784 tjänst
görande ålderman och lådmästare samt lådgesäller och övriga medlemmar 
nämligen: "Johan Siwert Alderman Låd: Mäst: Anders Lindberg/U.dge
sel!. anders Hellström. O: Bergström. L: Westman. la. Wästling. A. Ek
ström. C. Sundholm. S. Högberg. 10lof Hagquist." 

Välkomman är oenhetlig som stil betraktad. Foten är i den mest ut
präglade rokoko. Att det dessutom rör sig om en fot som egentligen är 
avsedd för en ljusstake, vågar man påstå utan att ha sett någon sådan pjäs 
utförd av Bohman. Välkommans behållare med sin stora nod och sin en
dast av vulster och någon profilering berikade form gör ett ålderdomligt 
intryck. Helt kan man väl därför inte utesluta möjligheten att Bohman 
1784 gjort om välkomman, närmast då försett den med ny fot, vilken ju 
för sin del ingalunda var hypermodern. Unikt är det dock inte med ett 
sådant sammanförande av disparata delar i ett större arbete. Så utförde 
exempelvis Petter Bohmans lärjunge och måg Eric Broberg för Sundby 
kyrka utanför Eskilstuna ett par kandelabrar på 1790-talet, där h~ör
såg klassiska ståndare med ljusarmar i rokoko. 

Lockets krönande figur är en krumbuktande amorin. Den ollonforma
de kula som han står på är försedd med gängor på mitten, så att figuren 
kan skruvas av. 

Välkomman har en höjd av totalt 56,5 cm och inv. nr 23.380. 

1) Lagerquist, M., Eskilstuna snickarämbete. Sörmlandsbygden 1950. 
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