


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 Sanres
son i Stockholm på 242 Rdr 37 sk avdragits. 

Hantverkarna hörde inte till dem; som lät måla sina konrerfejer 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. 

52 

f j le,; [hvtA .~k f'\4~ tl,r 

~'"1 b..-,l \jhh I E~I~ 

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 Es~stuna. 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 Siw ert Alderman Låd: Mäst: Anders Lindberg/Lådge
sell. Onders Hellström. O: Bergström. L: Westman. lO. 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 Sunc;lby 
kyrka utanför Eskilstuna ett par kandelabrar på 1790-talet, där h7för-
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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Eric Brobergs 1797 daterade kaffekanna har den gustavianska kannans 

enkla cylinderform. Den är dekorerad med tre kraftiga pärlränder, vid 

mynningsranden och vid cylinderns över- och nederkant. De båda sist

nämnda har dessutom applicerats på utanpåliggande band, som givits en 

lätt knottrig struktur. De som bladflikar utformade tre fötterna är på

tagligt flacka och fästade vid behållaren med någon sorts ganska grova 

bandrosetter. Hylsan för det lodrätt placerade handtaget är fästad vid 

behållaren med ett par romboida plattor. Locket, som kröns aven rikt 

profilerad knopp, är försett med ett hål. 

Pipen är helt odekorerad. Kannan har kvar ett äldre svarvat trähand

tag medan lockknoppen förlorat den kula av trä eller annat material, som 

ursprungligen måste ha setat kring knoppens mittparti. 

Kannan, som har inv. nr 8.379, inköptes iantikhandeln 1958. Den har 

inklusive lock en höjd av 20,5 cm. 

Foto Aarni. 
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Till Fors församlings kyrka i Eskilstuna levererade Gustaf Fredrik Wig
holm 1839 en vinkanna. Det var för övrigt Wigholms egen församlings
kyrka. Vinkannan tillhör alltjämt kyrkans nattvards tyg men kommer 
numera inte ofta i bruk. 

I samband med en presentation förra året av material från en sörm
ländsk silverutställning behandlade författaren till dessa rader bl. a. en i 
Tro'sa 1850 tillver.kad vinkanna. Hävdandet av det konservativa draget 
hos det kyrkliga silvret behöver inte ändras för att de kyrkliga pjäserna 
i stället tillverkats i tenn. Urtypen för detta slag av kanna med den släta, 
nedåt utvidgade behållaren, det kraftiga handtaget och det på locket 
vilande Kristuslammet med sin fana, som dock gått förlorad på Wig
holms kanna, fanns redan 300 år tidigare. Aven sådana detaljer som tum
greppet för att lyfta upp locket och det under handtagets nedre fäste
punkt utsvängda partiet - ofta , här hos Wigholm prytt med en hjärt
form - återfinns t. ex. på en vinkanna av silver i Dalby kyrka i Upp
land, utförd 1639 d.v.s. exakt 300 år tidigare än Wigholms vinkanna av 
tenn. 

Handtagets utsida har Wigholm prytt med fyra nedsänkta ränder, vilka 
i sin tur försetts med drygt hundratalet minimala fyrbladiga blommor, 
liljor. 

Vinkannan har till lammets huvud en höjd av 38 cm. 
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I Gustaf Fredrik Wigholms stora produktion är ljusstakarna värda ett 
särskilt intresse. Han utarbetade nämligen en egen typ, v ilken är mycket 
lätt att känna igen, även om den obetydliga signatur som han använder 
skulle saknas. 

De fyra här avbildade ljusstakarna skiljer sig endast i fråga om man
schetterna, plana med svag pärlrand för det: främre paret, refflad kant 
på det bakre, med lätt koniska pipor löst nedstuckna i skaften. 

Själva foten utformade Wigholm på ett visserligen personligt men föga 
originellt sätt. Det rör sig om den kvadratiska fot, som utbildades under 
den gustavianska epoken mot 1700-talets slut. Hps Wigholm vilar den 
med två pärlränder prydda nedersta delen av skaftet på en något utåt
sluttande platta. De fyra sidornas fält blir därigenom något avsmalnande 
mot hörnen. Dessa fält skall traditionellt ha blomdekor, och Wigholm 
pryder dem med två stora och åtta små blommor förenade med stänglar, 
i låg relief mot en fond av fin och tät reffling. Fotstöden består av runda 
knappar eller skivor i stället för de hos silverstakarna vanliga kulorna. 
Fotstöden, som ofta är prydda med försänkta cirkellinjer, är ställda med 
längdriktningen in mot stakens min. 

Ovanpå denna fot placerar Wigholm sin speciella i ett särskilt stycke 
gjutna baluster. Det rör sig om ett slags hybrid mellan en kannelerad 
kolonn och en på liknande sätt dekorerad urna. Endast den nedre delen 
är kannelerad, något mer än hälften, samt nedåt något avsmalnande. 
Denna för Wigholm originella balusterform ger närmast känslan av nå
gon sorts växtelement, av omslutande hölje. 

Wigholm tycks som flera tenngjutare oftast: varken ha satt mästarstämpel 
eller års an givning på sina ljusstakar. Men det finns ett ingjutet "G. W." på 
samt:liga. När under hans mästartid, 1804-1849, stakarna gjorts är därför 
svårt att säga. Höjden på stakarna är på grund av fotstödens varierande 
stOrlek och placering utan manschetter 20 cm för det främre och 19,5 cm 
för det bakre paret. De t:illhör Eskilstuna museers samlingar och har 
inv. nr 1.042-3 respektive 3.599 A-B. 

Foto Aarni. 
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Eskilstuna museer äger två likadana kaffekannor av Eric Almqvist. 
Den ena, den bakre på bilden, är daterad 1852. Årsbokstaven på den 
andra är oläslig men kannan bör väl vara relativt samtidig. Arbetena är 
alltså troligen tillkomna efter skråväsendets upphävande men vittnar gott 
om kvaliten på det hantverksmässiga tenngjuteriet ännu vid denna tid. 

Kannorna är gjutna i samma form och har samma "midjemått", 32 cm. 
Den enkla tunnformen pryds endast aven lätt profilering, en konkavitet, 
samt några fina linjer, samma dekor i såväl över- som underkanten, fast 
"spegelvända". Den mest utstående kanten har varit utformad som rep
stav, en egenskap som nötningen nästan utplånat. Den böjda pipen är 
odekorerad liksom det bandformade handtaget. Det profilerade locket 
har i båda fälten försetts med ett litet hål. 

Kannans ytterväggar har vikts in i nederkanten. Eftersom detta gjorts 
på något olika sätt, varierar kannornas höjd en smula. Själva kannkrop-
pen är 15 cm (den främre) respektive 15,4. . 

Tunnformen blev populär för kaffekannan under empiren, inte minst 
inom silversmidet, även om det var ovanligt att den hölls så enkel och slät 
som här. Den främre kannan inköptes på auktionen av Albert Löfgrens 
kända samling 1960, i vilken samling den hade nummer 179. I katalogen 
uppgavs den vara gjord av Eskilstunamästaren Bohman på 1770-talet 
d.v.s. c:a 80 år innan den verkliga tillkomsttiden. Så konfunderande kun
de alltså en som "tidlös" uppfattad form verka. lnv. nr 8.726 och 1.05!. 

Foto Ami. 
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