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INLEDNING. 

H ur pass tidigt under medeltiden tenngjutare eller kannstöpare 
uppträtt i Lund kan icke med bestämdhet avgöras. På grund 

av den livliga förbindelse med Tyskland, särskilt Nordtyskland, 
som Skåne hade, kan man emellertid förmoda, att de redan vid 
1300-talets slut eller omkring 1400 förekommit i staden. Lund var 
ju ett betydande kulturcentrum med sina talrika kyrkor och kloster, 
och nog kunde en yrkesman ha god avsättning för sina alster här. 
Mindre förmögna kyrkor hade ju ej .sällan sina sakramentskärl för
färdigade av tenn. De i andra fall så rika jordfynden från Lund ha 
emellertid ej mycket att bjuda ifråga om just tennföremål. Några 
enstaka pilgrimsmärken, tallrikar och bägare är det hela och dessa 
med sina utplånade stämplar äro ej möjliga att lokalbestämma. Man 
får dock betänka, att gammalt och obrukligt tenngods utbyttes mot 
nya saker och smältes sedan ned för att uppstå i ny gestalt och 
tillhörde alltså ej det, som kasserades och kastades på avskrädes
högen. Det lilla, som återfunnits vid grävningar, har säkerligen ge
nom olyckshändelse, slarv eller glömska hamnat i kulturlagren. 

Ett bland de tidigaste arkivaliska beläggen för tennföremåls före
komst i lundahem finnes i en passus i lundakaniken Nilus Bunke
flods testamente av år 1346, där två tennflaskor förtecknats. I en 
annan lundakaniks år 1353 upprättade testamente upptages en tenn
kanna. En stor och en liten tennkanna omnämnas i lundaprästen 
Fader Pedersens testamente 1364 och t:tt par tennflaskor tillhörde 
också kvarlåtenskapen efter kaniken Henrik Bokholt 1369. Det sy
nes efter allt att döma ha tillhört sällsyntheterna under 1300-talet 
att ha varit ägare till servisföremål av tenn och de tidigast före
kommande av dessa tyckas ha varit dryckeskärl. Fat och tallrikar 
kommo först senare. 

Att märka är, att åtskilligt av det i staden brukade tennet var 
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av utländsk tillverkning, vilket också stundom angives i handling
arna. Så omtalas t. ex. i testamentet 1404 efter Sven Sakstorp, att 
han ägde tio fat och tio tallrikar av böhmiskt tenn, utförda i Prag. 
Stora tennfyndigheter gjordes nämligen under yngre medeltiden i 
Böhmen. Helt säkert hade det lundensiska tennbeståndet delvis sitt 
ursprung även i Tyskland, speciellt Nordtyskland, och en och an
nan pjäs hade väl också sökt sig väg hit frän England. Vad tennets 
förekomst som material för hemmets bruksföremål angår, torde det 
vid denna tid ha intagit samma stä.tlning som senare silvret och stått 
i relation till husets ekonomiska ställning. Servisföremål av trä före
kommo alltjämt även i rikare hem i ganska stor utsträckning. T. o. m. 
i danska slottsinventarier frän 1500-talet omtalas träkärl till ett ej så 
blygsamt antal. Vid konungens bord och vid festliga tillfällen var 
dock under 1500-talet tennet det förhärskande materialet för bord
servisen och bland hovets tjänstemän fanns också en "Tindrager", 
som bl. a. hade att sörja för borddukningen i konungens sal. Hans 
namn anger åtminstone huvudmaterialet i servisbeståndet. Det före
kom också, att då hovets egen tennservis ej räckte till, komplette
ring upplånades hos välsituerade borgare, detta dock företrädesvis 
då konungen vistades på något slott i landsorten. 

Hur det nu än förhållit sig med den med€ltida tenngjutar
konsten i Lund, så anmärkningsvärt lång kan icke dess eventuella 
blomstringstid ha varit. 1452 under ärkebiskop Tuves tid härjades 
och ödelades Lund ganska grundligt av den svenske konungen Karl 
Knutsson. Frän att ha varit en av Danmarks mest betydande städer 
sjönk den nu ner till en obetydlighet . . Bortsett frän den äterupp
blomstringstid, som under ärkebiskop Birgers tid, 1497- 1519, in
trädde, hade Lund förlorat sin framstående och ledande ställning 
och reformationens införande var i materiellt avseende icke någon 
välsignelsebringande händelse för densamma. Den 7 april 1525 hem
söktes staden änyö, då Sören N orrby med sina trupper gick till 
anfall mot Rantzaus och Krabbes. De segrande soldaterna härjade 
sedan i staden och mördade ett sextiotal borgare. Enligt en mönst
ringsrulla från 1558 över borgarna i Lund, som förvaras i danska 
riksarkivet, är deras antal detta är 180 stycken, ingen dock med 
titel kannstöpare. Tenngjutare är ju en senare benämning. Däremot 
förekommo ett par "Grydest0ber", nämligen Anders i Clemens rote 
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och Lauers i Krafts rote. Dessa "Grydest0bers" produkter torde 
emellertid ha utgjorts av bl. a. brons- eller s. k. malmgrytor. I 
Drottens rote bodde en Sven "Kielb0der". 

När presidenten i kommerskollegium Christer Bonde på som
maren 1658 på konungens befallning genomreste de tre genom 
Roskildefreden nyförvärvade provinserna för att sedermera ingiva 
en utförlig berättelse häröver, anmärker han om Lund, au där bor 
en "god apothekare", en gammal borgmästare "med någre få ftere 
äro der, som någon handel idka, de öfriga lefva mest af sin åker, 
eller ock på mälteri". För övrigt fann han i staden "nu ringa re
commendabelt och af något värde mer än blotta antiqviteten". Det 
låter inte lysande och änriu sämre blev det under den begynnande 
svenska regeringen på grund av ökad tull, förhöjda skatter och 
ödeläggande krig. 1662 stodo 88 gårdar öde i staden, 63 beboddes 
av skattefria personer och de skattebetalande borgarnas antal hade 
på några få år minskats med 151 personer. Handeln med lands
bygdens befolkning avtog också, emedan den hellre reste till sjö
städerna, där deras produkter bättre betalades. Ett löfte från rege
ringen 1669 om tullfrihet för byggnadsvirke och några års skatte
frihet för dem, som ville bygga och bo i Lund, hade ingen anmärk
ningsvärd effekt. 

Lund var alltså vid denna tid ett allt annat än blomstrande 
samhälle, som icke kunn~t äga någon dragningskraft på yrkesutövare 
av något slag. Det är därför ingalunda ägnat att förvåna, att t. ex. 
ingen tenngjutare anträffats i de visserligen ej fullständiga mantals
och skattelängderna för Lund från 1660-1670-talen. Efter hand som 
förhållandena sedan stabiliserades - lysande blevo de ju icke, tvärt
om inträdde emellanåt störande nedgångsperioder - hade lund 
på ett par kortare tidsintervaller när alltid en tenngjutare och 
vid ett par tillfällen tvenne sådana. I 1732 års skattelängd finnes 
ingen tenngjutare upptagen. Castellani var sannolikt kvar i Lund 
fast ej mantalsskriven. Efter Matazzos rymning, antagligen 1736, och 
intill dess Crohn 1747 kom hit, har ingen tenngjutare kunnat an
träffas i handlingarna. Det fanns säkerligen ingen heller, ty 1738 
skrev stadens borgmästare och råd till landshövdingen i Malmö om 
stadens näringsliv och i denna rapport lämnades också uppgift om 
att ingen tenngjutare fanns i staden. 



Vad sammanslutningar i skrå beträffar, ha väl tenngjutarna eller 
rättare kanngjutarna tro·lige.n ej bildat ett eget sådant utan ingått i 
något annat närbesläktat. Så tillhörde t. ex. de i Odense 1496 sme
dernas skrå. De, som funnits i Lund under medeltiden, ha sanno
likt också sorterat under en annan hantverksgrens skrå. De kunna 
också ha varit inkorporerade med ämbetet i t. ex. Stralsund eller 
Liibeck, under vilket senare även Köpenhamn tidvis hörde. Längre 
fram ha de antagligen fallit under Köpenhamns kannstöpareskrå, 
som fick egna "Laugsartikler" 1654 1

). Sedan Skåne efter Roskilde
freden kommit under svenskt herravälde, kommo landsortens tenn
gjutarskrån till att börja med att lyda under det i Stockholm, för 
så vitt de ej voro så manstarka, att de hade fyra medlemmar. Detta 
enligt skrån av år 1622. Undantagsfall funnos dock. Så tillhörde 
t. ex. en tenngjutare i Malmö 1717 ämbetet i Stralsund. 1748 ny
bildades emellertid tenngjutarämbetet i Göteborg (fig. 1), under 
vilket bl. a. Lunds tenngjutare kommo att höra 2). Dess förste 
ålderman var Jonas Boström och bisittare voro Jonas Törngren 
och Lars Borgström. Längre fram bildades tenngjurarskrån bl. a. 
i Jönköping, Karlskrona, Norrköping m. ft. städer. 

Den första svenska förordningen rörande tenngjutarämbetet, 
som utfärdades efter 1658, var Kungl. Maj:ts förordning angå.ende 
Kanngjutare Embeten här i Rijlcet, "Gifwen Stockholm den 14 
Martii Åhr 1694" och undertecknad Carolus. Här stadgas bl. a. att 
allt tenn, som i riket förarbetas, bör bestå av trenne sorter, 4-, 3-
och 2-stämplat med respektive 97, 83 och 66 1/s 0/o tennhalt. Dessa 
fyra stämplar äro oftast små, sköldformade och sitta i rad samt in
nehålla dels mästarens initialer, dels stadens vapen. Som kvalitets
märken hade före 1694 brukats ängeln och rosen, av vilka den 
förra synes ha uppträtt först under t 600-ralets förra del och rosen 
och ängeln tillsamman tidigast på 1670-talet. Dessa stämplar bibe
höllos alltjämt även efter 1694 samtidigt med den dä införda lag-

') Enl. benäget medd. från Museumsdirekter M. Mackeprang, Nationalmuseet, 
Köpenhamn. 

2) Redan 1671 hade ett tenngjutarskrå bildats i Göteborg såsom framgår av 
dess ännu bevarade skrålåda med detta årtal , men det upphörde sannolikt redan 
vid slutet av samma årtionde. Enl. benäget medd . från Civiling. Alb. Löfgren, 
Stockholm. 



·-1 

Stongt. · ~Jlaj1~ 
~dt 

~lllernåbtgff c ~onnnRg • ~~~~® mer mmopliefti~Uc ttn~~-rfåtare ~ . ~}_lbcrman I ~tlittarc od) famttli~e IDldllart uti bet !off. l 
m~~ ~tltllgJUtarc ~,(ml1ctct l ~JÖ~Ocl) etapel~6tabett GOTHEBORG, gört , 
mtttcrligit for aUNn ~cm fL'nt ~ctt<t tuårt opntt ~ref fl1rcfomnt<1, fe od) ldfanbc5 warba 

•' burulcbt~ ~cnngiutare @cfål!cn af ~rtta lllått ~lmbrtt ärlige ocb mäl forftdnN~t 
~if1~it oö od) mdrt ~mbrrc tilfanna brt b1111 fiUMt luft L'cb bog at iig bcg1f1ua 

. ttl iitt hirblt birn~nuärrD tM1111bc· fiiJ m%itt,1, f111nt iatcbc6 tri b1·tt,1 ~tt fbufatta dnbamdl~ tt• 
nMnbc tirnftcfinrn of v!J brgår~t, 'llrt m1uc'111i, bc!)L1rigt ~ärc' od) ~;1·fdUc , e:>rrf bonom mcbbch1. J 
~c111111 ban~ br~1tr1m tid> !Jl'rba (rnjofuing b\lf,nht m1 .1)01101.n ej '1fll1\ eller n>å!Jra funnot, rmrban .ban _ . . . 

brjl1111r6 bm · · 1lr b1lf1'''t bhfrott uta wdrt gm$ 
bete inffrifrocn, at låra dr C1mir1rnbt ifrdn · m1i1111b ~06 bm mebornr oc[) Jonftrrfarnr 1 
IDldfhmn ~rrr . iåmmål fcb1m b,m f11111 Mrodr rnfugt urftdbt, ben I 
år . M bon dfrorn brtillt ro,mligc utifrifning6 prnnmgar, urur ldran 106gifiurn ocb rn rdttffaf$ 
fm~ ~efåU unbcr bcttl1 niårt 2!mlirtr drf ctnb oct> flirflarab bllflu1c; eom ban · L'd' ftånbigt fbrbt ttt drbart o<b 1 

ftiUa lcfmrrnc; utlllt biirmrMit mdllt IJL1nom · (tt f1ifctt od) tllforlittllgt bemi~ bfrorr alt I 
fabant mcbMo, for Hrigr l ri n~rr ttl en bm(lf, af bro,1b ftdnb od) rodrbc ~c mora mdgr, [)o5 bm1lf11 (!)efdUm 1 

. mr~ rrtta mätt Q)rrf iig anmåhmbr~ rolubcr, mm i fnmtrrbrt bos be ~dldblr Magiil:rater 
uti alla · br~ friiligil anftlfnmnor görn l)ll i:om rt gobt b1ftå11b, bmilfct mi mcb au upttin fh~ til!Jifrombet ocb dtcrtjrn~, . 
nnb fi.mf11Um1bc rtlfclUc ftäti fc ifola it> f11 ilC br111('t11 oct> afttcn1T. t11 1>ttrrn1m1 wi§o dr b1'ttll mcb nu roaranbc ~.tlber~ 

1 Jll (t!h~ ocf) ~ifittilm~ un~cr~t1ftrr, imnt mdrt (!mbm~ im~gtl6 po~itt1mbc fhMäit.1bt NI) bcfrMtaM fom fl'tbbc uti 
. GörhC'borg t'11g uri Wli11t11~ I ~tr , . 

FIG. I. FORMULÄR TILL MÄSTAREBREV UTFÄRDAT AV TENNGJUTARÄMBETET I GÖTEBORG. 
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FIG. 2. TENNGJUTAREVERKST AD 

PÅ 1600-TALET. 

enliga 4-stämpeln för det 97 
°/o-iga tennet. Ängelmärket be
tecknar då, att föremålet är gjort 
av "fin engelsk eller engels 
Tin", varmed avses antingen 
från England infört tenn eller 
på engelskt maner blandat tenn 
eller slutligen i allmänhet tenn 
med god legering. 

I 1694 års förordning fast
ställdes också noggranna pris
lägen för de olika slagen av 
tenn. Vidare ålade densamma 
mästarna att omsorgsfullt stämpla 
sina alster med sin egen stämpel, 
d. v. s. sitt namn eller sina ini
tialer samt årsbokstav, varvid 
för det då löpande året fastställ
des A och för följande år föl
jande bokstäver i alfabetet. Detta 
fortgick likformigt för hela lan
det genom tre alfabet ända till 
1758, då gemensam bokstav 
infördes för tenn och silver, 
den ännu fortsättande serien av 
alfabetet med siffra. För brott 
mot förordningen voro stränga 

penningböter och förlust av godset stadgade för första och andra 
resan och för den tredje dessutom förvisning ur ämbetet. 

1752 utkom Kongl. Maj:ts nddige Stadga angdende en Con
troll-Stämpels sättjande på alt Guld, Silfwer och Tenn .... I denna 
stadgas andra paragraf förbjöds det 2-stämplade eller "gemena" ten
net "såsom odugeligt til nyttjande och bruk". Häröver anfördes 
emellertid klagomål från vissa håll, varför det genom resolution 
1762 och kungl. brev 1764 gavs tillåtelse att i alla svenska städer 
tillverka hel- och halvkvartersflaskor samt "knappar, leksaker och 



FIG. 3. FRAGMENT AV GJUTFORM I SANDSTEN 

TILL TENNFAT, FUNNET I LUND. ST. L. 28.1 CM. 

Kulturhist. Museet, Lund. 
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annat smått" av endast 2-stämplat tenn. 1758 sänktes tennhalten i 
det 4- och 3-stämplade tennet till respektive 96 och 82 °/o. 

Femte paragrafen i denna kontrollstadga meddelade, att allt 
arbete av guld, silver och tenn, som hädanefter förfärdigas, skulle 
betecknas med "Wår Controll-Stämpel, som är inrättad med tre 
Cronor". Intet fick undandragas denna, för så vitt det ej var · så 
litet, att ej stämpeln fick plats på detsamma. Stämpelavgiften be
stämdes för tenn till 1/s öre smt för vart skålpund. Kontrollen skulle 
i Stockholm utföras av Kontrollverket och i landsortsstäderna av 
magistraten. Överträdelser av denna stadga medförde första gången 
böter på 200 dlr smt, andra gången det dubbla och i båda fallen 
förlust av godset eller dess värde. Tredje gången skulle den brotts
lige förlora varan och vara ärelös och arbeta "sin öfrige · lifstid på 
någon Cronans Fästning". 

TennfÖremål stöptes som bekant i formar av bränd lera, sten 
eller malm. Före användandet skulle formen behandlas med ägg
vita och röd ocker eller pulveriserad pimpsten. Stöpningen försiggick 
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gärna i sand och efter stöpningen avsvarvades kannor och fat på 
en tennsvarv (fig. 2). Större formar voro sammansatta av flera styc
ken. Kannstöparformar av sten, bl. a. till fat, från 1700-talet ha vid 
skilda tillfällen påträffats· under grävningar i Lund. Flera sådana 
finnas i Kulturhistoriska museets samlingar (fig. 3). Några ha hamnat 
i Dansk Folkemuseum i Köpenhamn. I Kulturhistoriska museet fin
nes dessutom mestparten av den Werrenrathska verkstaden vid 
Svartbrödersgatan (fig. 9). 



BIOGRAFICA. 

MÅNS RASMUSEN, ANDERS LINDH, HÅKAN ANDERSSON 

OCH JOHAN FALCK. 

Den tidigaste vid namn nämnde tenngjutaren i Lund är Måns 
Rasmusen, benämnd Mons Kandest0ber. Stundom kallas han 

även Mogens Kortsen. Under detta namn förekommer han upprepade 
gånger i Lunds bytings protokoll för 1642 med anledning av ett 
mellanhavande med en viss Jöre'n Andersen. Några uppgifter om 
hans verksamhet som tenngjutare eller kannstöpare ha ej stått att 
uppbringa lika litet som några alster från hans verkstad . 

Något rikare flyta källorna rörande Anders]öransson Lindh, som 
omkring 1680 blev tenngjutare i Lund. tJan var bördig från Källby 
och son till en Jöran Möller därstädes. Under 1600-talets senare 
hälft hade denne förvärvat ~n tomt i V_årfru rote, vars åbyggnader 
1656 vid en eldsvåda nedbninnit. Möller hade emellertid efter tomt
förvärvet åter låtit bebygga området och efter hans bortgång var 
det sonen Anders, som kom att residera i den nybyggda gården. 
Anders Lindhs födelseår är ej bekant. Han gi.fte sig första gången 
med Agnes Göransdotter, som enligt mantalslängden tycks ha dött 
1708 eller möjligen året förut. Med henne hade han åtminstone 
tvenne barn, sonen Per och dottern Sofia Elisabeth. Den 25 sep
tember 1717 trädde han för andra gången i brudstol och 'då med 
jungfru Engela Hansdotter Brun, som skänkte honom sonen Hans 
J öran, vilken föddes den 6 juli 1719. Lindhs dödsår har ej kynnat 
fastställas, då Lunds död bok för den tid~ som här kan komma ifråga, 
saknas och i ringboken är han ej upptagen. I varje fall levde han 
i augusti 1727 men var sannolikt död i ·augusti 1729. 

I ett den 15 juli 1685 daterat rådstugurättsprotokoll från Lund 
förekommer Lindhs namn i samband med ett fastighetsköp. Det var 
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borgaren och "pottemakaren" Jakob Mårtensson, som då företedde 
ett köpebrev, som upprättats mellan honom och Elina Olof Larsson 
från Köpenhamn den 10 juli d. å. på en gård i Gråbrödersgatan 
med angränsande "ödeplats". I egenskap av ställföreträdare för sin 
svärmoder var det som kannstöparen Anders Lindh uppträdde vid 
rätten och bevittnade köpekontraktets riktighet. 

Följande år den 18 december förordnade magistraten Anders 

Jöransson "kanstepere" att jämte Jöns Mickelsson "fellbereder" vara 
"pungedragare" under nästkommande år, vilket uppdrag skulle taga 
sin början vid ottesången innevarande års juldag och sedan fortsätta 
under alla sön- och helgdagar under det därpå följande året. Ålig
gandet innebar, såsom av namnet framgår, skyldighet att med kyrk
håven upptaga församlingens kollekt, ett förtroende som väl får an
ses tyda på att Anders Lindh var en i samhället välbetrodd man 
med stadgat anseende. · 

Sju år senare figurerade Anders Lindhs namn i annalerna i 
samband med en tvist rörande en gammal mässingskittel, i vilken 
tvist han varit inkallad såsom vittne. 1694 synes det som om tenn
gjutaren av någon anledning haft för avsikt att avyttra sin gård vid 
Södergatan och ett markstycke ute i Galgevången. Fiskalen Per 
Springer uppbjöd nämligen detta år fram på vårsidan desamma till 
avsalu. Måhända var det icke någon lysande inkomstkälla att, fastän 
ensam, vara tenngjutare i Lund. Staden var ju liten och fastän 
även deh kringliggande landsbygden gjorde sina inköp av dylika 
förnödenheter där, kunde ju ej åtgången vara så överväldigande och 
tenn var ju ej så bräckligt gods, att det så hastigt utnöttes och 
tarvade komplettering. 

Emellanåt kom det nya förordningar om yrkena och deras ut
övande, vid vilka tillfällen respektive yrkesmän uppkallades till råd
stugan, där de nya stadgandena föredrogos för dem. Stundom be
ordrades de också dit för att ånyo av given anledning erinras om 
innehållet i dessa. Den 5 augusti 1695 blev Lindh i sådant ärende 
kallad till Lunds rådstuga och meddelad innehållet i en förordning, 
given den 14 mars 1694, och av magistraten strängeligen förmanad 
"sig högst be:te Placat till hörsam efterrättelse ställa". 

Härefter förflyta mer än tjugo år, under vilken tid man intet 
hör om Anders Lindh. Han framlever sitt strävsamma liv i stillhet 
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och relativ förnöjsamhet kämpanq1~ mot fattigdomen. Först den 9 
februari 1717 stöter man åter på hans namn i handlingarna. Nämnda 
år och datum lät nämligen fru Wlveka Lindenow på Borgeby "in
protokollera" borgaren och kannstöparen Anders Jöranssons obliga
tion av den 30 april 1702 till henne utgiven på 80 dlr smt, för vilka 
han till henne förpantat sin gård jämte ett stycke åkerjord i Srora 
Sliparelyckan till storlek av sju tllnnlands och fyra skäpplands ut
säde. Året därpå behandlades en skrivelse, upprättad den 23 augusti 
1717, rörande arvsfördelningen mellan sonen Per Andersson och 
dottern Sofia Elisabeth Lindh dter deras salig moder, Agnes Görans
dotter, av magistraten i vederbörlig ordning. Barnen förklarade sig 
häruti nöjda med de 50 dlr smt för vardera, som fadern erbjudit 
dem, vilka dock blevo innestående i det hus med tillhörande tomt, 
som fadern bebodde. 

· Åtskilligt besvär synes en skuldfordran på 20 dlr smt ha åsamkat 
honom, en summa som rådman Melander för fem år sedan uppburit 
för hans räkning och ännu ej inbetalt. Han klagade hos guvernören 
senast den I 9 juli 1727, på vilken klagoskrift han erhöll följande 
resolution: "Den loflige Magistraten i Lund åligger efter befundne 
omständigheter förhiälpa Supplicanten uti detta ärende, till den rätt 
honom vederbör, utan upskoff och omkostningars förorsakande". 

Magistraten uppdrog åt fiskalen Vallentin Reimschnider att med 
rådman Melander ordna denna sak, så att Anders Lindh ej måtte 
förorsakas vidare besvär med förnyade ansökningar om hjälp här
utinnan hos guvernören. Denna magistratens resolution fattades den 
28 augusti 1727 och man får väl hoppas, att den stackars Lindh 
besparades anledning till vidare ansökningar hos kungl. guverne
mentet i detta ärende. 

Sista gången Anders Lindhs namn förekommer ·i rådhusrättens 
handlingar är 1736, då han emellertid själv sedan flera år tillbaka 
är död. Det rör sig denna gång om en tvist mellan borgaren Nils 
Lindstedts änka, Dorothea Tomelia, och befallningsmannen Johan 
Roth angående en tomt, som tillhört "gamle tenngjutaren" Anders 
J öransson och kallades "kannstöparens plats". Tvistigheterna hade 
börjat redan under Anders Lindhs livstid och under tidernas lopp 
genom gårdarnas ägarebyten ytterligare komplicerats. 

Stort mer än ett namn är icke Hdkan Andersson i de lun-
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densiska t'eirngjutarnas rad. uppgifterna om honom äro mycket spar
samma ' och inskränka sig till så gott som endast några torra data. 
Han gifte sig den Hi april 1703 med Ingeborg Svensdotter, som 
tycks ha dött efter ett sexårigt äktenskap den 16 augusti 1709. I 
Lunds ringbok för sistnämnda år och dat.um meddelas nämligen, att 
själaringning utförts för Håkan Andersson Kanngjutares hustru med 
söndagsklockorna, varför sterbhuset erlade 1 dlr smt. Hon begrovs 
utan klockor på S:t Petri kyrkogård. Av deras tvenne barn var 
Änders född den 21 februari 1704 och brodern Sven den 15 juni 
1706. Familjen var mantalsskriven i Krafts rote 1706- 1708 ä num
ren 17, 13 och 15, som säkerligen är olika numrering frän är till 
är av samma hus och tomt. Den fasta numreringen infördes ju 
först 1758. Gärden låg vid Bredgatans östra sida. Han taxerades 
1708 till 1/4 sk. och under de båda föregående åren till 3/8 sk. 
Hans dödsär är obekant. 

· En tenngjutare, som efter allt att döma aldrig kom att slå sig ner 
i Lund, fast han sökt tillstånd "att sig här i staden nedersätta, bur
skap vinna och sitt handtverk idka och bruka", är Johan Falck, 
tenngjutare och kannstöpare i Malmö. Det var den 10 juli 1721, 
som Falck infann sig hos magistraten i Lund och anhöll att fä driva 
sitt yrke här i staden. Magistraten hade intet att däremot erinra, blott 
han frän Malmö magistrat förskaffade sig vederbörlig attest om sitt 
välförhållande och visade sig vara från burskapet därstädes entledi
gad. Kunde han förete bevis härpå, lovade magistraten i Lund att 
antaga honom och giva honom tre års frihet från skatt, "hälst som 
det nu för tiden erfordrades en sådan mästare i staden", tillade 
man. Tydligen ha varken Lindh eller Håkan Andersson varit vidare 
framstående i sitt yrke. 

Detta är det enda som kan anträffas rörande Falck i de arkiva
liska källorna angående Lunds tenngjutare: Förmodligen har det 
hela stannat vid tanken. Johan Falck var född i Malmö den 22 
augusti 1687 och son till kanngjutaren därstädes, mäster Hans Falck, 
bördig från Hamburg. 1718 hade han blivit mästare i yrket i Malmö, 
vilket förutom av honom där utövades av Mikael Stickler. Burskap 
hade Johan Falck vunnit 1715. I en längd över Malmö stads invå
nare 1726 finner man honom alltjämt bosatt där och angiven som 
tenngjutarmästare. Det är föga troligt, att han 1720 avsagt sig bur-
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skapet i Malmö och flyttat till Lund för att 1726 åter vara tillbaka 
i den förutnämnda staden. Vad nu än orsaken varit, tycks Falck ha 
återtagit sin ansökan och det finnes alltså ingen påtaglig anledning 
att räkna honom bland Lunds tenngjutare. 

JOSEF CASt'ELLANI OCH JAKOB MATAZZO. 

Utlänningar såsom yrkesutövare i Sverige var ju sedan gam
malt en ej ovanlig företeelse. I kyrkokonstens tjänst kunna vi på
visa många sådana och att det även förekom i yrken med huvud
sakligen profant ändamål, är bl. a. Josef Castellani ett gott exempel 
på. Han var italienare till börden och hans tidigare år äro till sitt 
innehåll helt förborgade för forskaren. Första gången man får kon
takt med honom är 1726 den 9 februari, då han vann burskap som 
tenngjutare i Malmö. Malmö rådstugurätts protokoll meddelar härom 
bl. a., att magistraten beslöt att bifalla Casrellanis ansökan om burskap, 
varefter han inkallades för att avlägga borgareden, sedan han först 
skriftligen fått förbinda sig att öva sin religion i tysthet - han var 
katolik - och, om han fick några barn, att dessa skulle uppfostras 
i den evangeliska läran. Man gav honom två års skattefrihet för att 
underlätta hans start i yrket. Vidare fick han med hänsyn til.I sin 
fattigdom efter därom gjord anhållan tillstånd att resa uppåt landet 
för art idka sin näring och dymedelsr förbättra sin ekonomiska ställ
ning. Sådant tillstånd lämnades ju även hantverkare i andra yrken, 

såsom skomakeri, snickeri m. A. Dock påpekade man med skärpa för 
honom, att han nogsamt hade att ställa sig förordningen av år 1694 

till efterrättelse. Sedan nu Castellanis burskapsanhållan beviljats, ut
färdade borgmästare och råd samma dag en skrivelse, vari de gjorde 
veterligt, art "ärlige och beskedlige" Josef Castellani denna dag an
mält och begärt att vinnna burskap här i staden som tenngjutare, 
vilket beviljats och att han härmed förklarades för borgare, fri 
mästare och tenngjutare i Malmö. Han bosatte sig i fastigheten n:r 
304 i hörnet av nuvarande Kansli- och Adelgatorna. 

Det blev icke någon långvarig eller lys·ande bana som tenn
gjutare Castellani började i Malmö. Han hade mycket av äventyrare 
i blodet oc_h förmodligen var det detta, som drivit honom upp till 
våra landamären. Redan följande år är han i klammeri med r.ätt-
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visan och utförliga protokoll meddela omständligt såväl arten av 
h'ns ohederlighet som dennas bestraffande. Det var stadsfiskalen 
Sven Carney, som var kärande i målet, och anklagelserna hade 

I 

uppsatts i trenne punkter. Den första gällde svarandens underlåten-
het mot kungl. förordningen angående kanngjutareämbetet av den 
14 mars 1694, som innehöll förbud att bearbeta odugligt tenn, för 
vilket brott käranden yrkade det straff, som nämnda förordning 
stadgade. Den andra punkten berörde förhållandet, att svaranden 
hemligt lämnat staden och den tredje, att han dristat sig- att sätta 
stadens vapen på sitt förfalskade tenn, varför käranden förmenade, 
att han borde förklaras sin borgarrätt förlustig. 

Vad tennets kvalitet beträffar, ursäktade sig Castellani med att 
han icke kunde bearbeta bättre tenn än det, som vederbörande ägde 
och levererade honom till omgjutande, och vad den kungl. förordningen 
angick, sökte han göra gällande, att han icke haft kunskap om den
samma. Denna undanflykt vederlades emellertid omedelbart genom 
att för honom påpeka innehållet i hans burskapsbrev. Ett i rätten 
förevisat tennfat hade efter verkställd prövning till fullo ådagalagt 
materialets sekunda kvalitet. Enligt stämpeln borde det ha varit 
"mangosten" men förhöll sig till detta som krontenn till engels
tenn. Enligt § 7 i åberopade förordning hade svaranden genom 
detta sitt förfarande gjort sig skyldig till bötesstraff och domen 
löd på böter till en summa av· 50 dlr smt, varav angivaren skulle 
ha hälften och den andra hälften skulle tillfalla stadens hospital. 
För att han med sin hustru och sina tillhörigheter "practiserat" sig 
ut ur staden och icke kunnat förmås att åter infinna sig med mindre 
än att man hotat honom med ' arrest samt att han märkt sitt för-, 
falskade tenn med stadens vapen, blev han fråntagen sitt borgarskap 
och förklarad förlustig sin rätt att vidare utöva tenngjutaryrket i 
Malmö. 

När domen sålunda var avkunnad, tillfrågades Castellani, om 
han kunde erlägga den ådömda bötessumman. Då han härå avgav 
nekande svar, kom man överens om att hos landshövdingen förhöra 
sig, om det fanns något kronoarbete, varpå han kunde avtjäna sina 
böter. Man drog sig för att låta honom vedergälla det med spöslit
ning. Enligt samma års saköreslängd utbyttes bötesstraffet mot fjor
ton dagars fängelse. 
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Kollegerna i ämbetet, Falck och Stickler, klagade över hans 
sätt att uppföra sig och över hans kringstrykande Bå landsbygden 
med sitt förfalskade tenn till stort förfäng för dem i deras verksam
het och avyttringsI:!Jöjligheter. I en skrivelse till land~hövdingen och 
kommendanten i Malmö, baron Cronman, daterad den 19 februari 
1728 framlades dessa klagomål av Mikael Stickler mycket utf~rligt 
och med vördsam anhållan om att Castellani mätte förb

1

judas att vidare 
fortfara härmed. Denne hade emellertid vid denna. tid redan fått 
pass til

1
l Lund för att där söka burskap och rättigh~t att utöva sitt 

yrke. Huruvida han härutinnan lyckats, visste man ännu icke i 
Malmö, men skrivelsen tillställdes magistraten i Lund den 23 februari 
samma är för vidare behandling. 

Om Castellani i Lund erhållit burskap och tillstånd att utöva 
I 

tenngjutaryrket är ovisst, då inga handlingar därom påträffats. San-
nolikt har han dock haft sin bostad i Lund några är, fastän hans namn 
ej förekommer i mantalslängderna för Lund, vilka dock äro mycket 

I 
ofullständiga för denna tid . I 1732 års skattelängd finnes han ej. I 
en klago- och böneskrift frän hans dräng, Mauritz Bråkerberg, ställd 
till landshövdingen i Malmö, omtalas, att Castellani "brukar kangiu
tare handtwärk uti Lund at nähra sig med". I samma skrivelse be
skylles han också för att fortfarande fuska med sitt tenn, såtillvida 
att han blandade mycket bly i detsamma. Kunderna klagade mycket 
häröver, och den som fic~ bära hundhuvudet för allt ovettet var 
drängen Bråkerberg, som sålde varorna ät honom. Castellani tyckes 
också ha varit en oresonlig och sträng herre, som i~te drog sig för 
att handgripligt tukta sina tjänare, innehålla deras löner och ovänJat 
avskeda dem. · 

Det förefaller, som om Castellani efter sina skiftande öden och 
upplevelser i Sverige hade skuddat dess stoft av 'sina fötter Öch 
på nytt begivit sig ut i världen, troligen till sitt hemland, Italien. 
Sin hustru, Kristina Persdotter, bördig från Fredericia i Jylland, 
lämnade han kvar och de endå underrättelser hon erhöll från honom 
hade hon fått genom invandrande skärslipare, som skulle ha stött 
samman med hennes make och till vilka han sagt sig vara på väg 
till Italien. Hon var vid mannens bortresa en kvinna i åldern 38-39 
är och borde, tycker man, ha hunnit bliva ett stadgat fruntimmer. 
Så var emellertid icke förhållandet. I sin ensamhet hade hon inlett 

2 
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ett kärleksförhållande med en dansk soldat, Olof ·Wiborg. Resultatet 
av denna förbindelse blev en dotter. Straffet för de båda parternas 
försyndelse löd på 40 dlr smt:s böter för mannen, som var ogift, 
och 80 dlr smt för henne, som var en gift kvinna, samt för båda 
att tre dagar efter varandra stå på pliktepallen. Förmådde de ej er
lägga böterna, skulle Wiborg i stället slita fjorton par spön och 
Kristina Persdotter tjugo par ris. 

Det var ett snöpligt slut på Castellanis vistelse i Sverige, men 
ett slut som utmärkt harmonierade med hans verksamhet här. 

Sedan Castellani lämnat staden, fanns det ingen här, som ut
övade tenngjutaryrket. Lundaborna fingo från Malmö förskaffa sig, 
vad de behövde av detta slag, eller vid marknadstillfällen utbyta 
sina gamla tennkärl mot nya. Det var därför man med viss tillfreds
ställelse hälsade en ny tenngjutares ankomst till staden. Det var 
även denna gång en italienare men med vida bättre rykte och van
del än sin i det föregående omtalade landsman och företrädare. Han 
hette Jakob Matazzo och var från staden Eumenia i Lombardiet. 
För övrigt äro hans tidigare år okända. Magistraten i Lund tillskrev 
den 26 oktober 1734 landshövdingeämbetet i Malmö rörande anta
gandet av Matazzo till tenngjutare öch borgare i Lund och framhöll 

. härvid bl. a. nödvändigheten av att bland stadens yrkesmän även 
kunna räkna en tenngjutare. Om hans förfarenhet i yrket hade man 
sig intet bekant och eftersom han var utlänning, kunde man ej hel
ler utan vidare giva honom burskap utan att först hava inhämtat 
tillstånd därtill. Man hänvisade härvidlag till Kungl. Maj:ts brev av 
den 7 november 1729. Den 2 november samma år avläts en reso
lution härå från landshövding Cronman, vari meddelades, att det an
förda Kungl. Maj:ts brev "talar om them, som för theras Credito
rers eftersättiande på andra orter til säkerhet hijt i Riket sig be
gifvet". Detta gällde alltså icke Matazzo, som från sin mästare, 
Bartholomeus Cattonius, kunde uppvisa papper på goda vitsord. 
När ej heller magistraten hade något emot hans begäran, förelågo 
alltså inga hinder för honom "att i Lunds stad sig såsom T..engjutare 
nedsätta och Burskap vinna. Hafvandes han om Burskaps Brefs 
ärnående hoos Magistraten att anholla. Thereffter han ock hoos no
gott Tengjutare Embete här i Riket kan sig anmäla och mästerstycke 
gjöra ... ". Den 11 november inställde sig Matazzo hos magistraten 
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i Lund och ingav sin ansökan om burskap och borgarrätt i staden. 

Han hade bosatt sig i Vårfru rote. 
Hans verksamhet här blev dock icke långvarig. Redan 1736 

hade han lämnat staden utan att. giva några upplysningar om vart 
han ämnade begiva sig. Så lysande hade nog icke hans rörelse va

rit, ty man finner hans namn uppfört på restlängd för skatter och 

kommunala utskylder. 

HANS CROHN. 

Nu förgick en rundlig tid, innan någon tenngjutare ånyo slog 
sig ner i Lund. Omkring tolv år hunno förflyta, innan yrket åter 
blev besatt, denna gång med en infödd skåning. Det var Hans Crohn, 
son till guldsmeden Casper Crohn i Malmö, förmodligen . tysk till 
börden, som 1747 vann burskap och blev mästare i Lund. 

Hans Crohn var född den 2 maj 1715 i Caroli församling i 
Malmö, utbildades i yrket i Göteborg och arbetade i nio år som 
gesäll, bl. a. i Stockholm. Den 27 november skrev han till sin styv
fader, guldsmeden Olof Appelman i Malmö, och bad denne att till 
stadens rådstugurätt inlämna en anhållan .för hans räkning, att den 
måtte bevilja honom . burskap och tillåtelse att slå sig ner i staden 
som tenngjutare, då det icke fanns mer än en mästare i Malmö. 
Hans Crohn arbetade vid denna tid i Göteborg och hade där såväl 
som på andra platser, där han arbetat, "förskaffat sig ett lofvärdigt 
beröm om sin erfarenhet". Magistraten hade mot denna anhållan 
intet att erinra, isynnerhet som Hans Crohn var borgarson från 
Malmö. 

Det fanns emellertid andra, vars intressen härvidlag tangerades 
på ett för dem störande sätt. En av dem var den nu sjuttiotreårige 
tenngjutarmästaren Mikael Stickler, sedan trettioåtta år tillbaka bor
gare i Malmö. Han såg i Hans Crohn en otrevlig konkurrent, om 
kanske inte direkt för sig själv så för sin son Filip, som han hade 
tänkt sig som mästare i Malmö. Han inlämnade därför jämte sin 
son till magistraten en skrivelse, daterad den 4 december 1745, vari 
de anhöllo, att Filip Stickler måtte före Hans Crohn bliva mästare 
i Malmö. Den 12 i samma månad yttrade sig stadens äldste här
över, varvid de ansägo, att de ej kunde neka Filip Stickler att bliva 
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mästare, isynnerhet som hans fader var "en gammal beskedlig man 
och borgare i staden". De ansågo emellertid också, att Hans Crohn 
kunde erhålla mästerskap och bosijtta sig i Malmö, då man menade, 
att tvenne tenngjutare gott kunde föda sig där. I denna beräkning 
ingick tanken, att gamle Mikael Stickler skulle överlämna sin verk
stad till sonen. 

Härutinnan hade man emellertid missräknat sig, ty den 16 decem
ber inlämnade Stickler d. ä. till borgmästare och råd en skrivelse, 
vari han protesterade mot det utlåtande vederbörande avgivit. Han 
meddelar här, att han visst icke tänker upphöra med sitt yrke utan 
alltjämt driva det till sin försörjning. Vidare påpekar han, att Hans 
Crohn var yngre gesäll än hans son och följaktligen finge stå till
baka för denne och för övrigt kunde denne senare lätt nog slå sig 
ner i en annan stad, där icke någon förut drev hans yrke. 

Några dagar senare upptogo borgmästare och råd åter denna 
fråga till behandling, varav resultatet blev, att Filip Stickler erhöll 
företräde framför Crohn, vilken fick söka sig till annan ort. Styv
fadern, Appelman, hade emellertid för avsikt att överklaga detta ut
slag, fastän de~ icke synes hava blivit något därav. I stället avlät han 
den 21 november 1746 en skriftlig anhållan till "den ädle magistra
ten" i Lund för sin styvson, att denne mätte antagas till borgare 
och tenngjutare i staden och framhöll . nogsamt hans lärlingstid i 
Göteborg och de nio årens gesällstid i Stockholm, Göteborg och 
andra städer. Han uppehöll sig alltjämt i sistnämnda stad, där han 
också ville utföra sitt mästarstycke. Till nästföljande påsk skulle 
han då kunna inställa sig i Lund. Enligt rädstugurättens protokoll 
föredrogs denna inlaga den 22 november, varpå resplverades, att för 
så vitt gesällen Hans Crohn till nästkommande påsk infann sig i 
Lund, f~rsedd med behörigt mästartbrev samt bevis om anständigt 
uppförande och fick burskap, skulle han erhålla tillåtelse att utöva 
tenngjutareyrket här. Därtill skulle han få två års frihet från stadens 
enskilda skatter och utskylder. 

Den 27 april 1747 var Hans Crohn i Lund, inställde sig hos 
magistraten oc)l meddelade såsom sin avsikt att senast vid Mikaels
tid bosätta sig här, "burskap vinna och sitt lärda handtverke efter 
redan undfådt tillstånd idka", blott staden ville förskottera honom 
medel till att sätta sin verkstad igång och bevilja honom längre skatte-
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frihet än de redan utlovade tvenne åren. Emellertid kunde staden 
för tillfället icke förbinda sig till några kontantunderstöd men lovade 
att lämna honom förlängd skattefrihet i proportion till hans arbete 
och uppförande. På dessa villkor utfäste sig Han Crohn att vid 
anförda tid flytta till Lund och där börja sitt yrke. 

Ej långt efter det Crohn blivit tenngjutarmästare i Lund, in
gick han äktenskap med Anna Stina Malmborg (f. 1726). Han bo
satte sig först vid Bredgatan, ungefär mitt på densammas östra sida, 
men redan 1752 flyttade han ner i gärden 207 vid Stortorget, n:r 6 
i Drottens rote, vilken han ägde vid sin död. Som närmaste granne 
hade han sadelmakaren Scharffenberg och hattmakaren Andreas 
Davidsson. Utom denna gärd ägde Crohn även en "hageplats". 1751 
föddes dottern Greta Catårina och 1756 sonen David Martin. 1755 
den 31 juli hade familjekretsen utökats med ytterligare en son, som 
emellertid dog ettårig i koppor, och den 25 december 1759 avled en 
sex veckor gammal gosse. Crohn tycks ha haft gott om arbete, ty 
han hade såväl gesäller som lärgossar i sin tjänst. 1761 hade han 
till och med två gesäller i sin verkstad. Rörelsen synes ha gått storartat 
och av bouppteckningen att döma var han en tämligen välsituerad man, 
som vid högtidliga tillfällen ku.nde skruda sig i sko- och knäbands
spännen av puraste silver samt spanskrör med silverknapp. 

Han var en man i sina .. bästa är, när tvinsoten ändade hans liv. 
Hans frånfälle inträffade den 4 maj 1767, då han nätt en ålder av 
53 är. Begravninge.n ägde rum den 8 i samma månad på stora 
kyrkogården. Utom hustrun Anna Stina efterlämnade han dottern 
Greta Catarina, gift med handskmakaren Dahlgren, samt sonen David 
Martin, som arbetade i faderns yrke. Bouppteckning förrättades den 
21 aug. samma är. (Bil. 1). 

En och annan förtretlighet hade Crohn att utstå under sin 
verksamhet i Lund, somliga förorsakade av rent studentokynne. Ett 
sådant fall inträffade natten mellan den 4 och 5 maj 1749. Det hade 
förstnämnda dag varit marknad i Lund, då salubodar voro uppsatta på 
torget. Även Crohn hade en sådan för sina tennalster. Denna bod hade 
under nattens lopp blivit kastad över ända, så att det däri förvarade 
tennet till ett värde av 83 dlr 28 öre smt hade alldeles förstörts. En 
klagoskrift ingick frän magistraten till universitetets rektor den 6 maj. 
Under utredningens gäng framgick det, att en något överförfriskad 
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.student vid , namn Hans Fi~k varit delaktig i upptåget och när målet 
först 1751 var slutfört, dömdes denne att till Crohn i skadestånd 
erlägga 50 dlr smt, motsvarande arbetslönen för det förstörda tennet, 

En annan gäng, den 15 februari 1751, var det en gesäll Jo
hannes Malm, vilken pä grund av besök pä en olovlig krog, som 
han ej velat lämna, ~Hats till förhör och blivit ställd inför rätta. 
Den 19 februari voro tenngjutarmästaren och hans hustru inkallade 
att vittna i målet. 

Enligt Lunds kämnersrätts protokoll den 21 januari 1755 hade 
Crohn pä marknad i Simrishamn köpt ett sto av bonden Nils Pers
son, för vilket han skulle betala 24 dlr smr. Stoet hade emellertid 
efter köpet pä något egendomligt sätt kommit bort, varför Crohn 
tycks ha gjort svårigheter med betalningen och därför blivit stämd 
av säljaren. Crohn förlorade emellertid processen och dömdes att 
betala det försvunna stoet jämte rättegångskostnader. Han vädjade 
därför till rädstugurätten, där målet togs upp igen i början av feb
ruari 1755. Han synes dock ej ha haft stora utsikter att vinna, ty 
han föredrog rätt snart en förlikning med Nils Persson, som gick 
ut pä att Crohn i ett för allt betalade denne 20 dlr smt. 

I en skrivelse, ställd till stadens borgmästare och räd och da
terad den .J5 november 1767, klagar hans efterleverska, Christina 
Crohn, över sin bekymmersamma belägenhet med tvenne oförsörjda 
barn i knappa omständigheter. Hon bönfaller närmast om lindring i 
skatteutlagorna, som synas henne mycket höga, lika höga som under 
mannens sista levnadsår. "Jag med mina Faderlösa Barn skola icke 
underlåta att anropa den allsmäktige om nåd och välsignelse till
baka", slutar hon sin böneskrift. 

Nästa är finna vi hennes namn under en skrivelse av annan 
art till samma myndighet. Hon beklagar sig nämligen denna gäng 
över sin grannes, skomakare Scharffenbergs, tilltag att låta upptaga 
tvenne fönster i den vägg av sitt hus, som vette ät Anna Stina 
Crohns gärd, varv~d han erhöll fri utsikt över denna. Hon begär 
nu borgmästarens _och rådets hjälp att tvinga och förmå mäster 
Scharffenberg till att genast antingen ändra denna sin "otillbörliga 
byggnadskonst, hvaraf jag värkligen lider mehn, eller tillåter att jag 
själf får sådant pä· anständigt sätt förekomma". Det var den 23 mars 
klagoskriften inlämnades. Vad myndigheternas resolution i saken 
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blev, veta vi icke, men förmodligen har deri väl utretts till åtmin
stone relativ belåtenhet för änkan Crohn, som icke mer avhördes i 
detta ärende. Hon hade fått andra och viktigare ting att tänka på. 
Hon gick nämligen i giftastankar. Föremålet för hennes låga var den 
framlidne mannens gesäll, Christian Baldthoff, med vilken hon redan 
den 17 maj ingick äktenskap, endast några dagar efter sorgeårets slut. 

CHRISTIAN FRIEDRICH BAL D T H 0 F F. 

Hans Crohns efterträdare som tenngjutare i Lund blev Chris
tian Friedrich Baldthoff 1), som övertog såväl hans verkstad som 
hans efterleverska såsom ovan nämnts. Han var född omkring 1736, 
antagligen i Stettin. Här fanns 1689 en borgare Johan Christian 
Baldthoff, vars son med samma namn omtalas som borgare samma-

f1 G . 4. C. f. BALDTHOFFS NAMNTECKNING. 

Ur ett brev dat. den 3 mars 1768. 

städes 1715, och en Johan Friedrich Baldthoff, 1726 omnämnd i 
samma egenskap. 1759 den 15 juni förvärvade en Christian Fried
rich Baldthoff burskap i Stettin. Sannolikt är han son till någon av 
de båda sistnämnda och i varje fall identisk med den Christian 
Friedrich Baldthoff, som sedermera blev tenngjutare i Lund . 

$aldthoff hade gjort sina läroår i 
1 
Stettin från pingsten 1750 till 

pingsten 1756. Gesällbrevet är daterat den 20 juni detta år (fig. 5). I 
· ett brev, daterat den 3 mars 1768 och ställt till "Högaktad och Hög
förfarne Herr Ålderman" Jonas Törngren i Göteborgs tenngjutar
ämbete, närsl .uter Baldthoff 40 dlr smt till tösen av sitt mästare
brev, som han måste uppvisa för magistraten i Lund för att erhålla 
burskap. D!!n 20 april anhöll han om att bliva antagen till borgare 
i Lund "för Thengjutare Professionen; emedan han skulle giftas med 
aflidna Crohns änka" . Ansökan beviljades och han avlade "Bur-Ed". 

') Namnet stavas om växlande Bahhoff, Balthof, Baltauf och Baldthoff (fig. 4). 
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Baldthoff var, som redan nämnts, första gången gift med Anna 
Stina Crohn, f. Malm borg. Hon dog av vattusot den 10 januari 1786 
i en ålder av 60 år. Begravningen ägde rum redan den 13 januari 
på stora kyrkogården. Det likringdes för henne med alla klockorna 
samt två processionsringningar från och till sorgehuset. Den 5 maj 
samma år förrättades bouppteckning och arvskifte efter henne 
(Bil. 2). Som närmast intresserade i dödsboet utom maken voro 
hennes son, Daniel Martin Crohn, och dotterdottern, Anna Regina 
Dahlgren, som vid detta tillfälle inte var mer än elva år gammal, 
varför hennes intressen tillvaratogos av hennes s. k. skyldoman å mö
dernet och förmyndare, kopparslagaren David Buth. En broder till 
henne, Johan Fredrik, var redan död. Det var omkring 87 dlr smt, 
som tillföllo sonen och dottern vardera, medan maken fick 463. 

Av det mellan makarna den 18 april upprättade testamentet 
framgår först och främst, att de inga barn hade, och vidare att, om 
mannen dog först, skulle hans arvingar erhålla 100 rdr sp., en 
summa som dock ej finge lyftas förrän efter hustruns död. Skulle 
hustrun dö först, skulle hennes son från förra äktenskapet först ha 
sitt fädernearv i laga ordning. För övrigt skulle arvet enligt detalje
rade föreskrifter delas mellan den efterlevande mannen å ena sidan 
och hennes dotterbarn, Anna Regina och Johan Fredrik, å den andra. 
Det förbehållet var gjort, att de senares arvedel icke fick handhavas 
av deras fader, handskmakaren Dahlgren, utan skulle förvaltas av 
Baldthoff, som också åtog sig att försörja sin styvdotterdotter, tills 
hon blev myndig. 

Det var ej länge Baldthoff stannade i änkestånd. Redan den 
29 augusti trädde han i brudstol med jungfru Gertrud Scharffen
berg, född i Lund den 24 maj 1766 och dotter till skomakaren 
Petter Fredrik Scharffenberg och hans hustru, Rebecka Ruhe. Det 
var med denne Scharffenberg, som änkan Anna Stina Crohn 1768 
legat i delo, såsom vi erinra oss. Förlikning hade tydligen ingåtts, 
och grannsämjan blivit bättre. I detta äktenskap begåvades Baldt
hoff med tvenne söner, vilka dock icke överlevde föräldrarna. · 

Säkerligen var Baldthoff en driftig och dugande man i sitt yrke. 
Utom honom själv arbetade omväxlande en eller två gesäller i verk
staden samt en lärgosse. Den ena gesällen var under flera år styv

.sonen David Crohn. Han förefaller också hava varit en praktisk 
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man och livligt kommunalt intresserad. ·Det senare hade till följd, 
att hans förmåga togs i anspråk i stadens styrelse. 1781 tillhörde 
han staden's äldste och sedermera blev han även rådman. 1799 var 
han extra rådman. 

Baldthoff måste ha haft en starkt ekonomisk läggning. jämte 
sitt huvudsakliga förvärvsarbete, tenngjuteriet, idkade han under en 
del år, närmare bestämt 1792- 96, även gästgiverirörelse. Utom in
täkterna av själva rörelsen hade han även förmånen, att staden be
stod honom med ett stycke jord, för att han höll gästgiveri. Tydligen 
skötte han även denna syssla utmärkt, ty inga anmärkningar hade gjorts 
på hans rörelse varken från stadens sida eller från de resandes, vilket 
han framhåller i den skrivelse till magistraten, som han den 17 dec. 
1796 inlämnade och där han säger sig ej längre kunna fortsätta med 
rörelsen ifråga, då han på grund av sina "annalkande är" tröttnade 
vid den oro, som förorsakades av de många resandena, isynnerhet de 
som kommo nattetid, "hvilket alltför ofta inträffar". Ej heller kunde 
han övertala sin hustru till att fortsätta med de åligganden, som 
kommo på hennes lott i rörelsen. Med anledning härav avsade han 
sig all befattning med "gästgiveriets bestrid ande ifrån denna dag". 
Ifråga om hästskjutsar och även i andra avseenden hänvisade han 
till gästgivare Lundsten. Naturligtvis avträdde han också den jord
egendom, som "för hans del för gästgifveriets h211ande varit bestådd". 

Den 17 juni 1799 gick Baldthoff till sina fäder omkring 63 år 
gammal och begrovs på Krafts kyrkogård. Han var vid sin död en 
rik och välbärgad man, som bland annat ägde tvenne gårdar. Utom 
n:r 207 hade han också förvärvat den angränsande gården n:r 208 vid 
Stortorgets västra sida 1

) . Dessutom var han besutten med sju tunn
land jord i Hyphoffslyckan och sex tunnland vid Västra vallen, kallad 
Schenmarckslyckan. Bouppteckningen utvisar nogsamt husets väl
stånd. Enligt ett 1796 uppsatt testamente skulle ' den efterlevande.. 
parten sitta i orubbat bo. Utom änkan efterlämnade Baldthoff för
modligen en syster, Regina Baldthoff, gift med timmermannen Simon 
Petterson i Stettin, som närmaste anhöriga. 

Efter . makens frånfälle behöll änkan gårdarna och tenngjuteriet, 
som hon själv drev, tills hon 1801 den 13 juni ingick nytt äkten-

') Dessa gårdar voro belägna mellan nuv. hovjuvelerare 0. Holms hörn
fastighet, St. Södergatan 2, och Nya Sparbankens byggnad , Stortorget 6. 
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skap med en av sina gesäller, Nils Georg Nordstrand, som sedan 
övertog verksamheten. 

N I L S G E 0 R G N 0 R D S T R A N D. 

Nils Georg Nordstrand var enligt Lunds husförhörslängd född 
den 20 december 1764, förmodligen i Simrishamn, och son till räd.
mannen och tullinspektören Augustin Nordstrand <;>ch hans hustru, 
Lucia Elisabeth Gyllich 1

). Han kom till Lund 1800 efter en före
gående vistelse i Danmark. Följande är vann han burskap i Lund 
och arbetade då som gesäll hos Christian Baldthoffs änka. Nord
strands burskapsansökan är daterad den 27 april 1801 öch åtföljdes 

av mästarebrev frän tenngjutarämbetet i Göteborg, daterat den 11 
maj 1801, samt behöriga betyg, vilka alla visade, att han som gesäll 
arbetat vida över de är författningarna föreskrevo. Genom koppar
slagare Niclas Bergman förklarade stadens äldste i rädstugurätten, 
att de ej hade något emot, att Nordstrands ansökan beviljades, helst 
som han ämnade ingå äktenskap med tenngjutareänkan Baldthoff. 

Sedan burskapsfrägan sålunda tillfredsställande ordnats och 
tro-, huldhets- och borgareden den 20 maj samma är avlagts, gifte 
sig Nordstrand den 13 juni med rädmanskan och tenngjutaränkan 
Gertrud Baldthoff. 1806 blev han broder i Knutsgillec och liksom 
sin företrädare i ämbetet nådde han också rädmansställning, vilken 
han ännu vid sin död innehade. I sin verkstad hade han stän

digt två gesäller och frän 1808 även två lärgossar. Husets hela per
sonal kunde ibland, som t. ex. sistnämnda är, uppgå till tretton 
personer. Verkstaden synes ha varit flitigt anlitad och dess alster 
äro ju ej heller så sällsynta i det frän tiden bevarade tennbeståndet. 

1
) Denna födelseuppgift härstammar från Lunds husförhörslängder. I Sim

rishamns födelsebok finnes emellertid ingen Nils Georg Nordstrand född då eller 
något av åren däromkring. Ej heller finnes hans födelse antecknad i någon av 
grannförsamlingarnas, Simris eller Gladsax, böcker. Dock bodde i Simrishamn 
nämnda år och ända till sin död rådmannen o~h tullinspe_ktören A ugustin Nord
strand, som vid sin död d. 10 april 1771 efterlämnade flera barn, bl. a. Nils Georg 
då på sjätte året. Denne är säkerligen identisk med sedermera tenngjutaren i Lund 
med samma namn. Kanske ha hans födelsedata av förbiseende icke blivit införda 
eller har modern möjligen vid gossens födelse vistats på annan ort och barnet 
där blivit döpt. 
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Redan den 27 december 1814 slutade han sina dagar, ej stort 
mer än femtio år gammal och den 31 mars 1815 verkställdes bo
uppteckning efter rådmannen och tenngjutaren Nils Georg Nord
strand. Som närmast sörjande stodo änkan samt den avlidnes bro
der, Anders Nordstrand, som . var guldsmed i staden, och hans syster 
Anna, likaledes boende i staden och änka efter framlidne kommi
nistern Svenonius. Några barn funnos ej. I stället hade man som 
fosterbarn upptagit hans systerdöttrar, Sofia och Helena Svenonius. 
Det var ett förnämt och rikt bo, som nu i sin helhet tillföll änkan. 
Enligt ett den 3 juni 1801 skriftligen överenskommet och den 22 i 
samma månad till rätten inlämnat äktenskapsförord var det nämligen 
så ordnat, att Nordstrand icke ägde någon giftorätt i boet, om hans 
hustru skulle överleva honom och de ej efterlämnade några barn. 
Skulle däremot .hans hustru avlida före honom, ägde han rätt att 
njuta giftorätt, för den händelse inga barn funnos. Nordstrands 
släktingar kunde alltså under förhandenvarande förhållanden icke 
göra några som helst anspråk på kvarlåtenskapen. 

Änkan gifte ej om sig utan fortsatte ·ensam tenngjuterirörelsen till 
sin död den 17 maj 1817. I de den 18 juli samma år upprättade 
bouppteckningshandlingarna förtecknas en hel rad släktingar till 
henne såsom arvtagare. Det är först syskonen, rådmannen och sa
delmakaren Petter Scharffenberg, färgaren Henrik Scharffenberg, 
systern Greta Hedvig, änka efter sämskmakaremästaren Meinek, 
samt syskonen Wahlgren, barn till fru Nordstrands avlidna syster 
Catharina och dennes lika~edes avlidne make, garverifabrikören 
Anders Wahlgren. De voro ej mindre än åtta till antalet, av vilka 
ett par voro handelsmän i Göteborg och en var tenngjutaregesällen 
Olof Wahlgren, sedermera tenngjutaremästare i Lund, som vid detta 
tillfälle arbetade i S:t Petersburg. 

Boets förmögenhet hade ökats avsevärt sedan mannens död, 
till dels väl beroende på änk~ns ekonomiska läggning men till dels 
också på de gynnsainma affärskonjunkturerna. Tillökningen utgjorde 
mer är 7.000 dlr. Den fasta egendomen utgjordes av de båda stadsgår
darna n:r 207 och 2ds samt trenne jordlotter, belägna i Hyphoffslyckan, 
Smörlyckan och vid Västra vallen . Huset i den gård, som hon bebott, 
var ett tvåvåningshus med åtminstone tolv rum, alla väl möblerade, 
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de bä~tre till och med dyrbart (Se bil. 3!) 1
). Av kontanter hade 

änkefru Nordstrand haft stora summor utlånade i poster frän 100 
ända till 1.000 rdr banco, en post var intecknad i en väderkvarn, 
o. s. v. Låntagarna voro i allmänhet hantverkare i staden, en och 
annan professor, handlande m. fl. Den gängse räntesatsen var 6 °/o. 

En särskild disposition var i testamentet gjord för tengjutare
gesällen David Crohn "såsom en kärleksfull belöning för dess lång
variga och trogna tjänst" . Han hade arbetat i verkstaden ända sedan 
faderns tid 2

) och nu skulle han ärligen uppbära 50 rdr banco, som 
utlämnades av rådman Scharffenberg eller hans efterkommande, vilka 
också skulle bestå honom husrum för hans återstående livstid. Även 
till Crohns systerdotter avsattes en mindre summa. Arvskiftet ägde 
rum den 18 december 1817, då auktionen på lösöret avhållits. Fastig
heterna voro emellertid ej sålda. På vårsidan följande är inköptes 
de av tenngjutaren Olof Wahlgren för 7.333 rdr 16 sk. banco. 

J Ö N S M Ö L L E R. 

I Nordstrands verkstad hade frän 1801 till i mars 1807 arbetat 
en gesäll, som hette jöns Möller. Han hade frän sistnämnda är haft 
egen verkstad i Lund, varmed han fortfarit ända till 1826, då han 
fl ,yttad.e till Malmö. Lund ha.de alltså under denna tid tvenne tenn
gjutarverkstäder. 

jöns Möller var född i Malmö den 4 oktober 1771 i S:t Petri 
församling och var son till bagarmästaren jöns Möller och hans 
hustru, Nilla Sofia Elsner. Efter att hava arbetat på olika platser 

1) På J. Knutssons litografi över Stortorget i Lund 1830 synes längst t. v. i 
främre kanten en del av ett tvåvåningshus, vilket just är identiskt med det nord
strandska tvåvåningshuset. 1818 - 27 ägdes det av Olof Wahl gren och hans änka, 
som sistnämnda år gifte om sig med handl. A. Ekberg, till vilken familj gården 
sedermera övergick . 

2) David Crohn var, som ovan omtalats, son till tenngjutaremäst. Hans Crohn 
och Anna Stina Malmborg, som sedermera blev gift med Baldtholf i hans andra 
gifte David C. dog d. 18 juli 1826 ogift och efterlämnade som närmas te arvinge 
systerdoaern Anna Regina Dahlgren, som varit gift med tunnbindaren Anders 
Magnus Dahl, från vilken hon emellertid i laga ordning blivit skild . David Crohns 
kvarlåtenskap var ej stort att räkna med. Det värdefullaste var ett fickur av silver 
jämte några andra silversaker samt en skuldsedel på 135 rdr banco. 
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anlände han hösten 1801 till Lund, där han kom in pä Nordstrands 
verkstad. Den 5 april 1807 inlämnade Möller till "Högädle Herr 
Borgmästaren" och "Wälloflige" magistraten sin ansökan om att bliva 
mästare i tenngjutarprofessionen och erhålla burskapsbrev. Ansökan 
åtföljdes av vidimerade avskrifter av hans betyg, som visade hans 
under femton års idogt arbete förvärvade skicklighet i yrket. Han 
undertecknade denna sin ansökan .om nämnda myndigheters "graci
eusa tillstånd" härtill med "allerödmjukaste tjenare". Man beslöt sig 
för att forst förhöra sig om fallet hos tenngjutarmästare Nordstrand, 
varför ansökan tillställdes honom för utlåtande inom åtta dagar. Råd
husrättens utslag föll den 30 maj samma år. Eftersom tenngjutar
mästare Nordstrand ingenting haft att erinra mot ansökan och stadens 
äldste jämväl tillstyrkt densamma, prövade borgmästare och råd rätt
vist vara att på grund av 1720 års kungl. skråordning densamma 
bifalla, "och äger fördenskull gesällen Jöns Möller, som, enligt 
företedde bevis, professionen behörigen lärt, och därefter som gesäll 
däri arbetat långt utöfver den tid författningarne föreskrifva, Bur
skapet tillträda, sedan han visat sig derå mästare vara, dock att han 
vid Burskaps Edens aftäggande ställer vederhäftig Borgen efter 
föreskriften i III Cap. I § Handelsbalken, at han i det minsta skall 
6 år i staden bo och alla stadens rätt och rättigheter efter magt 
sin uppehålla". 

Bland betygen, som åtföljde ansökan, voro sådana från Magnus 
Ekman i Malmö, mästare H. M. Sperling i Köpenhamn och Nils 
Nordstr~nd i Lund. Alla framhöllo de mycket omsorgsfullt hans 
hederlig~et, duglighet och flit och reko~menderade honom till det 
bästa. Sina skatteutskylder hade han överallt riktigt erlagt. Löpande 

~ 

års (1807) kronoutskylder erbjöd sig Nordstrand i sitt intyg att er-
lägga fö.r honom. Möllers mästarebrev utfärdade~ av tenngjutar
skråets (nyndigheter i sjö- och stapelstaden Göteborg den 7 april 
1807 högtidligt och snirklat som tidens handlingar av liknande art, 
undertecknat av ålderman och bisittare, vilka värdigheter in'nehades 
av respektive J. B. Sundberg och C. G. Unander (Bil. 4). 

Den 24 oktober 1812 ingick Jöns Möller äktenskap med jung
fru Anna Maria Ekman på Skabersjö gård. Vigseln ägde rum i 
Skabersjö. Hoq var född i Malmö den 6 oktober 1777 och således 
sex år yngre än sin make samt dotter till tenngjutaren Magnus Ekman 
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i Malmö och hans hustru, Gertrud Ruben. Möller hade und;r -flera 
är arbetat hos denne Ekman, innan han blev mä$tare. Den unga 
hustrun flyttade med sin make till Lund efter giftermålet men åter
vände av någon anledning till Skabersjö något av äten 1817-1820. 
Hennes namn är struket i Lunds husförhörslängder under dessa är. 

Möller hade sin verkstad först i gärden n:r 192 vid Märtens
torget och sedan i n:r 200 vid hörnet av Märtensgatan och 1:-illa 
Södergatan. I husförhörslängderna är han sedan upptagen pä n:r 
202-203. Hans tenngjuteri tycks ha varit litet och anspråkslöst. 
Endast under ett par är, 1813- 1814, synes han ha haft en gesäll, 
för övrigt endast lärgossar, av vilka den siste hette Olaus Cederborg 
och avflyttade 1825. Följande är upphörde Möller med sitt tenn
gjuteri i Lund och flyttade till Malmö, där han bosatte sig i fastig
heten n:r 832 vid Fabriksgatan. Han avled i en ålder av 58 är den . 
23 dec. 1829 och tillhörde dä Caroli församling. Begravningen ägäe 
rum den 29 i samma månad pä Nya begravningsplatsen. I försam
lingens dödbok förekommer vid hans dödsnotis anmärkningen "fattig". 

0 L 0 F WAHLGREN. 

Den nordstrandska tenngjutarverkstaden övertogs efter änkans 
död såsom ovan nämnts av hennes släkting Olof Wahlgren. Denne 
var född i Lund den 11 mars 1794. Föräldrarna voro rädmannen och 
garverifaktorn Anders Wahlgren och Catharina Scharffenberg. Yrket 
lärde han i hemstaden hos Nils Georg Nordstrand, vilken lät in
skriva honom som lärgosse hos sig den 8 maj 1811. Efter tvenne 
ärs lärotid utskrevs han den 9 april 1813. Inför ämbetet i Göteborg 
och i mästarens närvaro förklarades han för en rättskaffens gesäll 
och rekommenderades hos var och en till det bästa. Gesällbrevet · 
är bekräftat med åldermannen C. G. Unanders och bisittaren Johan 
A. Willanders namnteckningar samt ämbetssigill och daterat i Göte
borg den 26 maj 1814. Även som gesäll fortsatte han att arbeta pä 
Nordstrands verkstad och var där, dä mästaren do'g. Han stannade 
hos änkan till i maj 1815, dä han med ett betyg utfärdat av henne 
på fickan begav sig till Stockholm. I denna hans orlovssedel stär 
bl. a., att han "uppfört sig anständigt, troget och beskedeligt, som 
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en· rättskaffens gesäll ägnar och anstår". Hon lovar också att an
svara för Wahlgrens kronoutskylder under innevarande är. Betyget 
är utskrivet den 22 maj 1815. 

Frän Stockholm begav sig Olof Wahlgren till S:t Petersburg, 
där han inskrev sig i det tyska tenngjutareäm betet i staden och 
arbetade ett par är. Den 10 juni 1817 är det betyg daterat, som 
han 23-ärig erhöll frän detta ämbete vid sin återresa till Sverige. 
Det förefalkr som om han gjort ett sympatiskt intryck på sina 
kolleger, ty han får vackra vitsord av dem. Han betecknas såsom 
trogen, flitig, fridsam och ärlig och rekommenderas till det bästa. 

Änkan Nordstrand var vid denna tidpunkt redan död och sanno
likt ha släktingarna underrättat Wahlgren härom och samtidigt erbjudit 
honom att övertaga verkstaden. I varje fall återvände Olof Wahl
gren till Lund under sommaren och den 11 aug. inlämnade han sin 
ansökan om burskap till "Herr Häradshöfdinge och Borgmästare så 
ock Wällärde Herrar Rådmän", åtföljd av betygsavskrifter. Den "med 
fullkomlig vördnad" o. s. v. avslutade. skrivelsen sändes på rund
gång till tenngjutarmästaren jöns Möller, som icke hade något där
emot att påminna, och stadens äldste, vilka enhälligt biföllo ansökan. 
Den 8 sept. avlade Wahlgren burskapseden, sedan han vederbörligen 
företett sitt den 2 i samm~ månad frän tenngjutarämbetet i Göteborg 
utfärdade mästarbrev. Som borgen för sex års borgerliga utskylder 
ställde han stadsnotarien Wahlgren och färgaren Scharffenberg, båda 
i Lund. Samma dag avlade han även borgareden. 1819 intogs han 
i Knutsgillet. 

Så var Olof Wahlgren vid endast 23 års ålder vorden tenn
gjutarmästare i sin hemstad. Verkstaden tycks ha haft fullt upp 
med arbete och i det fallet fortsatt de gamla traditionerna från före
gångarnas tid. Han hade omväxlande en eller två gesäller och i 
allmänhet två lärgossar. Gesällen David Crohn hade som ett gammalt 
inventariu!Jl följt med verkstaden alltifrån 1770-talet och var nu en 
man vid pass 61 är gammal. 

Det blev emellertid ej Wahlgren förunnat att under en längre 
tidrymd fä verka som tenngjutarmästare i Lund . Han dog nämligen 
redan den 23 okt. 1825 i en ålder av endast 31 är. Oförsiktighet 
med ett hudutslag förorsakade blodförgiftning, som blev den direkta 
dödsorsaken. Den 6 okt. 1818 hade han ingått äktenskap med Re-
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becka Scharffenberg, född den 6 okt. 1797 i Lund och dotter till 
traktören och sadelmakaren Petter Scharffenberg och hans hu~tru, 
Johanna Maria Roth 1

). Henne och fyra barn efterlämnade han ·nu 
vid sin död . Barnen, två söner, Fredrik August 2

) och Olof Petter, 
samt två döttrar, Johanna Catharina och Gertrud Gustava, voro_ då 
i ålder mellan tio månader och sex år. Det var ett förmöget sterb
hus, som utom de båda gårdarna n:r 207 och 208 med tillhörande 
fem tunnlanå frälsejord, sju tunnland självägande jord i Kobjers
vången och fem tunnland i Smörlyckan hade etc fint och dyrbart 
bo och ett rikhaltigt lager av !ennföremål i verkstaden. Bouppteck
ning förrättades den 2 mars 1826 (Bil. 5). 

Under ett par års tid fortsatte änkan verkstaden i den gamla fastig
heten 207, där tenngjuteriet varit inrymt sedan 1780-talet. Ho:11 hade 
bl. a. som gesäll Josua Berglund, som kom i hennes tjänst , 1826. 
1827 nedlade hon verksamheten, samma år som hon gifte om sig 
med handelsmannen A. Ekberg, bördig från Strövelstorp, född 1791 
och död i Lund 1867. Med änkans giftermål övergick den gamla 
tenngjutargården till familjen Ekberg. Rebecka Wahlgren dog den 
1 januari 1842. 

J 0 S U A BER G L U N D. 

Änkan Wahlgrens efterträdare i tenngjutaryrket blev josua 
Berglund. Han var född den 26 maj 1801 i Drevs socken i Småland 
och son till komministern Petrus Berglund och Vendela Ternerus. 
Som mycket ung hade han kommit i lära i Malmö, varifrån han 
1822 begav sig till Kristianstad. Den 1 okt. 1826 kom han till Lund 
och tog tjänst som gesäll hos Olof Wahlgrens änka, under vilken 
adress ~an anträffas i husförhörslängderna för detta år. I inflyttnings
attesten från Kristianstad meddelas, att han kunde läsa rent innan- . 
till och "något försvarligt utantill och var till lefvernet anständig och 
berömlig". Följande år den 29 maj inlämnade han till magistraten 

Lunq sin anhållan om burskap, åberopande sig på bilagda betyg 

' ) Petter Scharlfenberg var närmaste granne till Wahlgren norrut. P. S:s 
gård låg på nuv. Nya Sparbankens tomt. 

2
) Sedermera professor i zoologi vid Lunds universitet. 

3 
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och handlingar. Efter allt att döma hade han tillbragt en tid i tenn
gjutarlära i Jönköping på Martin Mobergs verkstad. Han skriver 
nämlige.n i sin ansökan: " ... ehuru jag tror mig ej böra betvifla 
att beviset från åldermannen M. 0. Moberg är lika mycket gällande 
som ordentligt ge~ällbref, anser jag mig likväl böra nämna, att jag 
numera, sedan tenngjutare Embetet i Jönköping upphört, ej kan 
prestera en sådan h11ndling". Sannolikt var det på grund av äm be
tt:ts nedläggande där som Berglund sökt sig ner till Malmö, där 
han hade · en broder, Sven, som var tenngjutare. Ett par dagar senare 
meddelade representanten för stadens äldste, att de intet hade att 
erinra mot "Gesällen J osua Berglunds ansökan om burskaps vin
nande för utöfning af tenngjutare professionen här i Lund". Berg
lund slog sig ner i fastigheten n:r 279 i hörnet mellan S:t Petri 
Kyrkogata och Bredgatan (den nu s. k. Rydbecks hörna). 

Den 28 nov. 1828 ingick Berglund äktenskap med jungfru 
Johanna Olsdotter, född i Everlöv den 16 juli 1795 och således 
hela sex år äldre än sin make. Till Lund hade hon kommit 1817 

och då närmast från Hardeberga. Utöver vad hon av materiella 
tillgångar förde i boet vid sitt giftermål var även en oäkta dotter, 
Anna Beatha, född 1820. Ej fullt tio år varade äktenskapet, ty re
dan den 26 april 1838 timade J osua Berglunds frånfälle. Han efter
lämnade hustrun Johanna, tvenne söner, Johan och Otto, respektive 
sju och sex år gamla, dottern Johanna samt den nyssnämnda Anna 
Beatha, 17 år gammal, vilken skulle ärva lika med de andra barnen. 
Bouppteckningen ägde rum den 18 maj och visade ett underskott 
på c:a 300 rdr banco (Bil. 6). Änkan fortsatte att driva tenn
gjuteriet och hade vissa år, som t. ex. 1846, två gesäller och två 
lärgossar. Berglund själv hade blott en av vardera slaget och långa 
tider endast en lärgosse. Änkan fortfor med rörelsen, tills hon över
lät den på sin svärson, Johan Werrenrath. 

J 0 H AN_ F R ED R I K W E R R E N R A T H. 

Som namnet antyder, härstammade släkten Werrenrath från 
Tyskland. Härifrån hade Johan Fredriks fader inflyttat till Danmark, 
där han gifte sig med en norska. Här föddes Johan Fredrik Wer
renrath eller Wernrath (fig. 6), som namnet där också skrevs, i Lyngby 



socken av Köpenhamns amt den 24 
oktober 1821. Redan vid femton års 
ålder, den 7 oktober 1836, kom han i 
tenngjutarlära hos "Kandest0berenken" 
Johanna Cecilia Svanberg. Hos henne 
stannade han ända till den 7 oktober 
1842, då han inskrevs som "Svend" eller 
gesäll och hade under tiden också hun
nit använda sig av undervisningen i De 
Massmannske S0ndagsskoler, där han 
fick diplom och medalj den 28 mars 
1841 (fig. 7). Ett lärbrev, daterat den 30 

oktober 1845 och utfärdat av ålderman 
och bisittare i "Kandest0berlauget" i 
Köpenhamn, innehåller vackra vitsord 
om hans duglighet, flit och uppförande. 
Där står bland annat: "Da han i disse 
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fIG. 6. J. F. WERRENRATH. 

Leweaar har forholdt sig 
som det en tro og erekjer Person egner og anstaar, samt aflagt 
den anordnete Prnve paa sin Duelighed, saa erklrerer wi paa Laugets 
Wegne wed dette Lerbref fornemmte Johan Frederik Werrenrath 
for en duelig Svend, saa at han maa tjene og arbeide hos hwilken 
Mester ham lyster, dog att han stedse holder sig de Lauget aller 
naadigst meddelte Laugs artikler og 0frige Anordninger i alle Maa
der efterrettelig." 

Var han vistades efter de genomgångna läroåren är ej bekant. 
Först den 17 augusti 1843 erhöll han nämligen anställning hos tenn
gjutaränkan Johanna Berglund i Lund. Den 14 juni 1847 uppsade 
hon &itt burskap och hade dä vid pass ett är haft Werrenrath som 
mästare i sin verkstad. Under honom hade sorterat ett par gesäller 
och två lärlingar. Mästarbrevet hade han förvärvat vid Norrköpings 
tenngjutarämbete och i detta förklarade vederbörande honom för 
"rättskaffens mästare och embetsbroder samt ville hos välloflige 
magistraten i Lund honom ödmjukast anmäla till åtnjutande af alla 
de förmåner och det skydd, som jemlikt höga författningarna kunna 
denna profession tillkomma" (fig. 10). 

Såsom inflyttad utlänning måste Werrenrath hos Kungl. Maj:t 
anhålla om svenskt medborgarskap, vilket också skedde genom en 
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fJG . 7. j . F. WERRENRATHS DIPLOM FR Å N SELSKAB ET FOR D E 

MASSMANNSKE S0NDAGSSKOLER I K ÖPENHAMN, 

UTFÄRDAT DEN 28 MARS 1841. 

skrivelse av den 28 oktober 1845, vilken den 1 november överläm
nades till magistraten i Lund för vidare befordran. Först den 21 juli 
följande är beviljades denna ansökan. Samtidigt med anhållan om 
svensk medborgarrätt inlämnade han en skrivelse till vällovliga ma
gistraten i Lund, "däri han vägar i största ödmjukhet anhålla att 
vinna burskap här i staden såsom tenngjutaremästare". När Kungl. 
Maj:t i nåder behagat bifalla hans " underdåniga ansökan att här i 
riket sätta sig neder", hade magistraten intet att erinra mot hans 
anhållan . om burskap utan tillerkände honom sådant i utslag av den 
17 oktober 1846. Ansökan hade åtföljts av en vacker orlovssedel 

I 

frän johånna Berglund, vari hon intygar, att Werrenrath under den 
tid han varit hos henne " uppfört sig nykter, trogen och arbetsam". 
Hon intygar också, att "mot gunstigt bifall till min kommande måg 
J. F. Werrenraths ofvanstäende ansökan att vinna burskap här i 
staden som tenngjutarmästare har jag intet att invända." Även sta
dens äldste hade tillstyrkt ansökningen. När så fem rdr banco erlagts 
till notarien och antaglig borgen ställts för de sex första årens borger
liga utskylder, kunde han avlägga tro-, huldhets- och borgareden. 

Nu var alltså Johan Werrenrath välbeställd mästare med svenskt 



FJG. 8. W ERRENRATHSKA T ENNGJ UTARGÅ RDEN I HÖRNET AV 

SVARTBRÖDERSG ATAN O CH M ÅRT ENSTORGET. 
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medborgarskap och burskap i staden Lund. Sedan den 28 november 
1845 var han i äktenskap förenad med mamsell Anna Beata Berg
lund. De båda kontrahenterna voro vid äktenskapets ingående res
pektive 24 och 25 år. Följande år välsignades äktenskapet med en 
dotter, Alma Theresia, och 1848 föddes sonen Carl Josua, upp
kallad efter morfadern. Sonen blev sedermera handlande i Lund 
och dog ogift. Dottern blev gift med en läroverkskollega, Carl Otto 

" Lindh, i Ystad, och av hennes efterkommande äro ett par döttrar 
nu bosatta i Stockholm. 

Johanna Berglunds verkstad var enligt mantalslängden för 1842 
belägen på södra sidan i hörnet mellan Bredgatan och S:t Petri kyrko
gata och här bodde även Werrenrath kvar flera år efter det han över
tagit verkstaden av svärmodern. 1855 är den emellertid flyttad till 
annan plats och detta år finner man den i gården 197 vid Västra 
Mårtensgatans södra sida i kvarteret mellan Bank- och Lilla Söder
gatorna. 1866 finna vi Werrenrath med sin verkstad installerad i 
fastigheten 80 - 83 Klosterkvarteret med gatunummer 3 vid Svart
brödersgatan (fig. 8). Denna gård hade han tillhandlat sig av kopparslagare 
Knutsson. Det var en stor och rymlig tomt upptagande fyra åbygg-
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FIG. 9. UTEN SILIER FR ÅN J. F . W ER RENRATHS TENNGJUTARVERKSTAD 

PÅ KUL TU RHIST. MUSEET I L UND. 

nader, som omslöto en idyllisk borggård mot Mårtenstorget av
gränsad av lindhäckar och med bersåer och häckar av klippt buxbom 
därinnanför. Nu har idyllen för flera år sedan fått stryka på foten 
för nya tiders arrangement. Köttbesiktningsbyråns lokaler upptaga 
nu bl. a. sedan 1916 tomten. I längan åt Svartbrödersgatan voro in
rymda verkstad, butik och bostadslägenhet. Gårdens andra bygg
nader voro uthyrda 1

). I verkstaden funnos bl. a. de utensilier, som 
nu förvaras i tenngjutarverkstaden på Kulturhistoriska museet (fig. 9). 
Något av dess innehåll skänktes åt trotjänaren Jöns, som i dagligt tal 
alltid kallades Jöns Werrenrath efter sin husbonde . En del verktyg 
och formar överlätos åt en kollega, tenngjutare Santesson i Stockholm. 

I denna verkstad arbetade ännu i sin ålders höst den gamle 
Werrenrath. Härifrån hava utgått massor av bruksföremål, dels i 

') Ett par vackra, grönmålade rokokodörrar, som suttit på gårdsfasaden av 
längan åt Svartbrödersgatan, finnas nu på Kulturhist. museet. 
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större leveranser, som till lasarettet, vilket dä hade hela sin servis 
och de flesta instrumenten av tenn, dels enstaka föremål. Werrenrath 
färdades själv till marknader, där han slog upp sitt stånd och salu
bjöd sina varor. Kiviks marknad försummade han sällan. Rörelsen 
gick bra att döma av de yttre omständigheter, i vilka han befann sig. 
Det var också en energiens och kraftens man, som ej skydde hinder 
och som i omdömet om sina alster strävade efter betyget "fortrinlig 
Ros", som enligt hans egen utsago sä rikligt kommit honom till del 
under hans utbildningstid i Danmark. Hans eftermäle och hans ä 
fotografier bevarade yttre tala härom. De sista åren av hans liv tog 
honom arbetet ej så hårt i anspråk. Tennet hade då sä gott som helt 
kommit ur bruk och ersatts av keramiska brukskärl, som ju i många 
avseenden torde ha sina givna fördelar framför tennet. Werrenrath 
ansåg sig själv som den siste tenngjutaren i Sverige. Hans frånfälle 
inträffade den 6 febr. l 900 enligt meddelande i Folkets Tidning av samma 
datum. Han var dä 78 är gammal. Vid sin död var han jubelbroder i S:t 
Knuts gille. 

flG. 10. j. F. WERRENRATHS RIT

NING TILL MÄSTAREPROV . 



PRODUKTION. 

F R I E D R I C H B A L D T H 0 F F. 

D e äldsta med bevislig säkerhet konstaterade alstren av lunden
sisk tenngjutarkonst härstamma frän Friedrich Baldthoffs verk

stad. Hans begynnande verksamhet inföll under den blomstrande 
rokokon och ändade, när den gustavianska stilen tedde sig i sina 
senaste facer. De här avbildade föremålen (tigg. 11, 12, 14, 15) äro 
också fullgoda exponenter för båda de nämnda konstriktningarna, 
delvis även med reminiscenser frän en tidigare stil, barocken. Pä 
ett fullt värdigt sätt representerar nämligen ljusstaken ä fig. 11 (den 
ena av ett par) den svenska rokokon vad dekoren beträffar, medan 
själva formen ännu har typisk barockkaraktär med sin tresidiga 
fotställning med konkava sidor och de vackert formade fötterna i 
form av lejon, som stöda framtassarna pä ett klot. Det baluster
formade skaftet har också sin förebild i den svenska stormakts
tidens smak, här dock något klumpigt uppfattad. Lika utvecklad 
barock, som formen är, lika utvecklad rokoko visar dekorationen 
med de graciöst svängda roc!liller och bla.d, som pä alla tre 
sidorna inrama en kartusch med inskriptionen: "C. F. Baldthoff. 
- A. H. Baldthoff. - Lund d. 24 dec. 1768". samt: "Skänckt till 
Hospitahls Kyrckan. C. F. Baldthoff och mi'n Hustru A. H. Malm
borg Till åminnelse." Förbindelsen mellan fot ock skaft maskeras 
av tre utomordentligt väl frimodellerade blommor. Stakarnas höjd 
är 42 cm. och ha alltså barockens högtidliga pomp och i sin ut
styrsel rokokons lätta grace. Säkerligen ha de haft sin plats pä al
taret och helt naturligt har Baldthoff gjort sitt bästa för att ät kyr
kan och eftervärlden skänka det yppersta av sin konstnärliga hand 1 

). 

') Det var till Hospitalskyrkan i Lund , som dessa stakar ursprungligen 
skänktes av Baldtholf och hans hustru . När denna kyrka i slutet av 1830·talet 
raserades, hamnade de i kapellet vid Malmö asyl, belägen vid Rundelsgatan. Då 
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fJG . 11. LJUSSTAKE, DAT. 1768. H . 42 CM. 

Tillh. kapellet vid S:t Lars' sjukhus, Lund. 

FJG. 12. TALLRIK, DAT. 1777. DIAM 22,1 CM. 

Nord. mus., Sthlm. Inv.-n:r 133.904. 

fJG. 13. STÄMPLAR PÅ TALLRIKEN 

FIG. 12. 
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Från den baldthoffska verkstaden härröra också ett fat och en 
tallrik med vackert rokokoprofilerat brätte och veckad kant. Fatet 
tillhör Skurups kyrka (Vemmenhögs hd) och upptages i inventariet 
såsom dopfat. Av stämplarna kan endast Lunds vapen och tre kro
nor tydligt läsas. Årsstämpeln är däremot ej fullt klar men torde 
kunna läsas som 1769, en tidsbestämn,ing som stämmer väl överens 
med fatets form. Tallriken ingår i Nordiska museets samlingar och 
tillhör den stora löwenadlerska kollektionen, vilken som testamen
tarisk gåva 1917 överlämnades till museet. Denna samling innehåller 
ytterligare fyra tallrikar, alla flata, från samma verkstad och efter 
allt att döma gjutna i samma form samt försedda med samma stämp
lar, årsbokstave.n inberäknad. De många risporna i bottnen visa tyd
ligt, att både kniv och gaffel varit i flitig kontakt med desamma. 
Av stämplarna framgår, att de äro utförda 1777 (fig. 12). 

Som tidigare meddelats avled Baldthoff 1799 och han hann 
alltså både genomleva och överleva den gustavianska tiden. Att en 
man med ett efter allt att döma så känsligt både stil- och smak
sinne, som Baldthoff hade, icke skulle låta en ny tids smakriktning 
gå sig spårlöst förbi är väl överflödigt att -framhålla. I ljusstaken 
fig. 14 ha vi ett gott belägg för huru Baldthoff uppfattade den gusta
vianska stilens former och ornamentsmotiv. Den är ju relativt enkel 
men visar i alla fall påtagligt, huru 1700-talets sista konstnärliga 
stilriktning med sin i förhållande till rokokon starka förenkling gått 
den vid sin start barock-rokoko-inställde mästaren helt i blodet. 
Stämpeln anger året 1795 och är dessutom signerad i relief under 
foten: C. F. BALTHOFF. LUND. Ljusstaken förråder såväl vad 
dess form som behandling av ytan och pärlstaven beträffar den om
sorgsfulle arbetaren och smidige konstnären. 

Den i fig. 15 återgivna ljusstaken visar, huru Baldthoff varierat 
den gustavianska stilen och med bl. a. den sirliga bandrosetten på 
fotens fyra sidor givit föremålet en elegans och en grace, som är 
Baldthoff egen. Rörande Baldthoffs stämplar se figg. 13 och 16. 

Helt naturligt har Baldthoff utfört även andra brukskärl. I den 

detta kapell för några år sedan nedlades, överlämnades ljusstakarna till kapellet 
vid S:t Lars' sjukhus vid Lund, där de nu äro uppställda. De voro en längre tid 
överdragna med grön oljefärg, som nu borttagits, sannolikt påsatt under 1800-t:s 
senare del. 
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FIG. 14. LJUSSTAKF, DAT. 1795. H. 21,o CM. FIG. 15. LJUSSTAKE, DAT. 1791. H. 26.2 CM . 

Nord . mus., Sthlm. Inv.-n:r 132.798 b. Kulturhist. mus. , Lund. Inv.-n:r 

FIG. 16. STÄMPELN PÅ LJUSSTAKEN I FIG. 14. 
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bouppteckning, som förrättades efter hans avlidna hustru 1786, upptagas 
i hans eget hems utrustning soppskålar, såsskålar, större och mindre 
fat, djupa och flata tallrikar, tekannor, förläggsskedar och matskedar, 
av vilka en hel del, om ej allt, var av egen tillverkning (Bil. 2). 
I verkstaden fanns åtskilligt av tenn, dels i arbete, dels gjutet och 
dels i formar av malm och bly. Man torde väl näppeligen kunna 
antaga, att Baldrhoff eller hans efterträdare i ämbetet i Lund drivit 
någon särskild specialitet i sin tillverkning, då de ju på ett par 
undantag när voro ensamma i denna profession i staden och således 
hade att förse sina kunder med vad de över huvud taget önskade av 
utensilier härvidlag. Som material för servisföremål spelade tennet 
ännu en framstående roll, varför en tenngjutare, som ville driva sitt 
yrke med framgång och förtjänst, måste vara väl försedd med sådant. 

N. G. N 0 R DS T R AN D. 

Under den tid av tretton år, över vilken Nils Georg Nord
strands verksamhet sträckte sig, hann han utföra åtskilligt och alster 

fJG. 17. STOP. H. 21 CM . 

K ulturhist. mus., Lund . Inv.-n :r 8.803. 

från hans verkstad äro ej 
sällsynta. Näst Werrenrath
prod ukter är Nordstrands
tenn det, som man oftast 
påträffar i museer och en
skilda samlingar, där Lund i 
detta avseende är represen
terat. Verkstaden var strängt 
engagerad och med en arbets
stab på i allmänhet fem per
soner kunde ju ej så litet 
medhinnas. Det är svårt för 
att icke säga omöjligt att an
giva någon speciellt karak
täristikum för Nordstrands 
alster. Vad såväl form som 
dekoration beträffar faller han 
helt in i den gängse stilen, 
den sengustavianska, varpå de 
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fIG . 18. SKÅL MED LOCK, DAT. 1802. D!AM. 32.1 CM. 

K ulturhist . mus., Lund. lnv.-n:r 4.556. 

fIG.19. LJUSSTAKE, DAT. 1814. H. 28.; CM. fIG. 20. LJUSSTAKE, DAT. 1810. H. 22.1 CM. 

Malmö mus. Inv.-n :r 8.121 a. Kulturhist. mus. , Lund. 
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FIG. 21. l.JUSSTAKE. H . 16.o CM. F10. 22. LJUSSTAKE, DAT. 1801. H. 13.o CM. 

Malmö mus. lnv.-n:r 6.397. Fleninge kyrka, Skåne. 

F1G. 23. STÄMPEL PÅ LJUSSTAKE IDENT. l\iED DEN I F IG. 22 avbild . 

Kulturhist. mus., Lund . Inv.-n:r 1.772. 

i tigg. 19-22 avbildade ljusstakarna giva fullgoda exempel. Kanske kan 
man i ljusstaken i tig. 21 spåra en mera personlig urformning av 
tidens stil liksom i den i tig. 22, men de dekorativa elementen, blad-, 
pärl- och repstavarna samt godronneringen ä ljuspiporna tillhöra 
tidens ornamentella allmängods. Brukskärlen, som till sina arter san
nolikt omfattat allt vad till ett välförsett hus hörde och som kunde 
tillverkas av tenn, ha utöver sina väl avvägda former ganska fä eller 
inga prydande inslag. Stundom äro dessa enkla nog, som pä kannan 
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i fig. 17 med sina bälten av koncentriska ringar och pärlstaven på 
tumgreppet. En graverad ranka ersatte väl stundom bältorneringen 
på stopen och har väl. också uppträtt på skålar och bägare. Ma.teria
lets kvalitet var alltid förstklassig . Exempel på huru Nordstrand 
stämplade sina alster ger fig. 23. 

Som allmänt omdöme om Nordstrands tenngjutarkonst torde 
man kunna säga, att han ingalunda uppnått sin företrädares, Chris
tian Baldthoffs, originalitet och ej heller hans elegans i form och 
utsmyckning. Vid den jämförelsen stannar Nordstrand avgjort ett 

trappsteg under. 

0 L 0 F WAHLGREN. 

Det var inte lång tid Olof Wahlgren fick arbeta som tenn
gjutarmästare i Lund och hans alster tillhöra ej heller det vanli
gaste man finner, när man söker efter lundatenn. I Kulturhistoriska 
museets stora tennsamling finnes bl. a. ett stop (fig. 25), enligt års
stämpeln utfört 1824, från hans verkstad. Malmö museum äger den 
å fig. 24 avbildade ljusstaken, daterad 1822. Bouppteckningen över 
det efterlämnade lagret ger vid handen, att diverse för hus och hem 
behövliga utensilier ingått i hans tillverkning, som t. ex. stop, kan
nor, fat, tallrikar, matskedar, mathämtare, brännvinsbägare, ljusstakar, 
sängvärmare, sängpottor, tvättkannor med fat o. s. v. (Bil. S), alla 
sorter i flertal. Dessutom åtskilligt, som ännu inte var färdigt. Det 
förefaller av flera föremål att döma, som om Wahlgren använt sin 
företrädares formförråd, en för övrigt helt naturlig sak, då han över
tog hela dennes verkstad med tillbehör. Den stil, som dessa formar 
representer.ade, var ju densamma, i huvudsak åtminstone, som den 
som alltjämt under Wahlgrens tid behär~kade marknaden. Ljussta
ken i fig. 24, vilken såväl till form som dekoration är exakt lik den, 
vilken avbildas såsom Nordstrands-tillverkning i fig. 19, talar ju fÖ'r 
att de övertagna formarna ej lämnats oanvända. 

Av de här ovan uppräknade bruksföremålen ha väl knappt 
några haft en mera påfallande dekorativ utstyrsel. Med undantag av 
en enkel stavdekoration, ett graverat ornament eller kanske en re
lieferad bladranka eller dyl., ha de helt säkert fått verka blott och 
bart genom sin form. 
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FIG. 24. LJ USSTAK E, D AT. 1822. F IG . 25. STOP, DAT. 1824. 
H. 28.o CM. H. 21 CM. 

Malmö mus. Inv.-n :r 8.121 b. Kulturhist . mus., Lund . lnv.-n :r 6.632. 

f JG . 26. STÄMPLAR PÅ LJUSSTAKEN I F IG. 24. 

Någon självständighet kan man knappast spåra hos Wahlgren, 
åtminstone inte att . döma efter det anspråkslösa material, som står 
till förfogande. Han levde, som redan påpekats, säkerligen till stor 
del på verkstadens gamla formförråd. Men det var gedi·get gods 
såväl till material som arbete, som lämnade hans verkstad. Stämp
larna utgöras av Lunds stadsvapen, mästarens initialer, OWG (Olof 
WahlGren), som upprepas två gånger, kontrollstämpeln (Sveaskölden), 
samt årsbokstaven. 
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FIG. 27. SKÅL, DAT. 1836. DIAM. 29.1 CM. 

Hälsingborgs mus. Inv.-n :r 409. 

F!G . 28. STÄMPLAR PÅ LJUSSTAKEN FIG. 29. 

F1G. 29. LJUSSTAKE, DAT. 1839. H . 14,. CM. F1G . 30. STOP, DAT. 1846. H. 17.2 CM. 

Tillh. Fab-r. E. Elmqvist, Lund . Hälsingborgs mus. lnv.-n :r 106. 
4 
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JOSUA BERGLUND . 

Av den långa förteckning över förlaget av arbetat tenn, som ingår 
i bouppteckningsinstrumentet över tenngjutare Berglunds kvarlåten
skap, framgår, att han i sin verkstad och salubod haft ett stort och 
välsorterat lager av tennföremål för hemmets utrustning. Där nämnas 
ej mindre än 42 stora fat, 44 tallrikar, flera dussin skedar av olika slag 
och 70 stop (fig. 30). I förteckningen över ljusstakar skiljes mellan 
ljusstakar, bordstakar, spelstakar och bondstakar. Den senare sorten 
torde väl ha varit den allra enklaste. Så förekomma "doktors
sprutor" och andra sprutor, även de förmodligen avsedda soni läkare
instrument. Med flaskor åsyftas bl. a. antagligen sådana som den i 
fig. 31 avbildade eller en variation av den men sannolikt även de s. k. 

FIG. 31. VINFLASKA, DAT. 1838. H. 29 CM. 

S. Sandby kyrka, Skåne. 

"rofwaflaskorna". Dess
utom förtecknas t. ex. pip
holkar och barnleksaker, 
kanske däri bland tennsol
dater. Dessa senare torde 
till tennets halt ej ha varit 
mer än 2-stämplade. Det 
är ej just mycket i hans 
produktion, som anträffats, 
och det som anträffats är i 
allmänhet av den art, att 
någon egentlig dekoration 
ej kan komma ifråga. Av 
de i den ovan anmärkta 
förteckningen uppräknade 
föremålen är det väl egent
ligen endast ljusstakarna, 
som äro mera dekorativt 
betonade och möjligen 
skedskaften samt ett eller 
annat stop. Så vitt man 
kunnat konstatera är han 
bunden av tidens smak, 
helt naturligt för övrigt. 



FJG. 32. LJ USSTAK E. 

H . 31.s CM. 
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F IG. 33. STÄMPLAR PÅ LJUSSTAKEN FIG. 32. 

Vad materialets kvalitet beträffar, före
kommer stundom, som ä här avbildade 
vinflaska, stämpeln med en ängel i fotsid 

~ dräkt och inskriptionen ENGELSTENN, 
alltså prima kvalitet. Den i fig. 27 av
bildade skälen med sina ögle- och blad-

Kulturhist. mus ., Lund. 

handtag visar en typ, som är vanlig under 
större delen av 1800-talet och som upp

Inv.-n:r 31.277. 

med blommor och 

trätt redan under 1700-talets senare hälft. 
Det lilla bladformade handtaget är prytt 

blad i relief. Sådana skålar påträffas ej sällan 
som dopskälar i kyrkornas inventarier. 

De stämplar Berglund brukar äro Lunds stadsvapen, IBL (Josua 
Berglund) (2 ggr), kontrollstämpeln samt ärsbokstaven (fig. 28). 

JÖNS MÖLLER . 

Det är ju ej sä märkligt, att inga större mängder av tennföre
mål påträffats, som härröra frän Jöns Möllers verkstad. Endast under 
ett par är hade han en gesäll och under ett enda är en lärling. 
Hans privata förhållanden f. ö. tyckas ej heller ha varit i allo av sä 
uppmuntrande natur, att de kunnat befordra hans arbetsprestationer. 
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Får man sluta av det till kvantiteten obetydliga material, som an
träffats från hans verkstad, har hans produktion helt fallit in i tidens 
gängse former och dekor. Under sina sex år hos Nordstrand torde 
dessa fullständigt ha gått honom i blodet. Den i fig. 32 återgivna ljus
staken visar stor släktskap med dennes. Med en viss självbelåten
het har han under foten satt: Fint Engel s Tenn AJ]. Möller, Lund. 

J. F. W ER R E N R A T H. 

Det rikast bevarade materialet är helt naturligt det, som an
träffas från den werrenrathska verkstaden, vilken ju var verksam 
under mer än ett halvt sekel, låt vara att tillverkningen under 1800-
talets senare del väsentligt avtagit för att inte säga, att den i realiteten 
rent av upphört. Med den berglundska verkstaden hade Werrenrath 
bl. a. övertagit svärfaderns formförråd, vilket ju tydligt framgår av 
t. ex. skålen i fig. 40, som är fullt identisk med den i fig. 27. Det
samma är sannolikt förhållandet med en hel del inventarier ur 
Werrenraths produktion, såsom mått (fig. 36), fat, sängvärmare (fig. 41 ), 
stop (fig. 37) etc: I annat offrade han emellertid åt tidens smak. Tyvärr 
inföll hans verksamhet under en ur smaksynpunkt dekadensartad tid, 
som ägde föga eller intet av originalitet men svärmade för att kopi
era och återuppliva de historiska stilarna. Hänförelsen härför var 
alltför stor för att även en förmåga över medelmåttan skulle kunna 
giva något av ursprunglighet och originalitet. I det fallet var ockå 
Werrenrath ett barn av sin tid. Vad kvaliteten på material och ut
förande beträffar, _är hans produktion dock förstklassig och många 
alster av hans hand vunno vid slöjd- och konstindustriutställningar 
livligt erkännande. 

Dekoren är utförd i gravering, gjutning eller upphamring. Av 
stort intresse äro den här återgivna terrinen och ritningen till hans 
mästarprov, en ljusstake (figg. 34, 10), vilka ännu finnas kvar i 
släkten 1). I Kulturhistoriska museets tennbestånd ingår en större 
samling produkter från Werrenraths verkstad. 

1) De tillhöra fö r närvarande Fil. Doktor och Fru Tobias Norlind, Stockholm , 
vilka välvilligt ställt fotografier av dem liksom av J. F. Werrenrath, hans gård vid 



fJG. 34. TERRIN, DAT. 1849. H. 25 CM. 

Tillh. F_il. D:r Tobias Norlind, Sthlm. 

fJG . 35. KAROTT, DAT. 1848. L. 35 CM. 

Hälsingborgs mus. Inv.-n:r 463. 
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FIG . 36. MÅTT, H. 10,s CM . F10. 37. STOP, H. 20,, CM. 

Nord. mus., Sthlm . lnv.-n:r 133.030. Nord. mus., Sthlm. Inv.-n :r 132.909. 

Fia. 38. BÄGARE, DAT. 1852. H. 15 CM. Fia. 39. STÄMPLAR PÅ BÄGAREN FIG. 38. 

Tillh . Fabr. E. Elmqvist, Lund. 
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FIG. 40. SKÅL, DAT. 1870. L. 29 CM. 

Malmö mus. lnv.-n:r 6.981 . 

F10. 41. SÄNGVÄRMARE, DAT. 1852. F10. 42. LJUSSTAKE. 

L. 53 .• CM. H. 22.o CM. 

Malmö mus. lnv.-n:r 6.324. Malmö mus. Inv.-n:r 7.396. 
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Sina alster stämplade Werrenrath med sitt namn, utskrivet eller 
endast initialerna FW, Lunds stadsvapen, ärsbokstaven och kon
trollstämpeln, tre kronor i tvärrefflad sköld. 

Mårtenstorget och diplomet från de Massmannske S0ndagsskoler, som även till
hör dem, till mitt förfogande. Fru Tobias Norlind är dotterdotter till Tenngjutar
mästare J . F. Werrenrath och född Lindh. 

TEN N GJ UT AR E I LUND. 

MÄNS RASMUSEN, omnämnd 16~2 ... ... .. . .. . ... ... .. . . .. ... ... .. . ... .. . .. . .. . . .. ... Sid 11 

ANDERS jÖRANSSON LINDH, tenngjutare om kr. 1680 ......... . . ..... . ·- · .. . ... 11 

HÅKAN ANDERSSON, gift 1703, änkling 1709 .. . . ... .. ...... .... ....... ····· · .. . " 13 

JOHAN FALCK, f. 22/s 1687, dödsår obekant ...... . . .. ......... ... .. ... . .. . .. .. . . . . 

JqsEF CASTELLANI, omnämnd 1726 ........ ..... .. .. . .................. ·· · ········· 

JACOB MATAZZO, " 1734 ... ......... ..... . .. ...... . .. ... .. .. .... .. .. . . .. 

HANS CROHN, f. •o;" 1715, mästare 1746, d. •;. 1767 .. ....... ... 
C . F. BALDTHOFF, f. omkr. 1736, 

" 
1768, d. 17 /o 179!:1 .... .. .... .. 

N. G. NORDSTRAND, f. 20/ u 1764, 1801, d . 27/u 1814 ... ..... .. .. 

J. MÖLLER, f. 4/to 1771 , 1807, d . 28/.. 1829 ... .... .. .. 
0. WAHLGREN, f. ' '-I• 1794, 1817, d. 28

/ 10 1825 ... ..... . .. . 

J. BERG LUND, f. 26/• 1801, 
" 1827, d. '"I• 1838 ·· ···· ····· · 

J. F. WERRENRATH, f. 2•J, o 1821 , 
" 

1846, d. "I• 1900 ····· ····· ·· 

" 

" 
" 
" 
" 
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BILAG·OR 
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Bil. 1. 

1767 21 /s hölls bouppteckning efter borgaren och tenngjutaren Hans Crohn 
och Jaga skifte mellan änkan Anna Stina Malmborg och hennes två barn, dottern 
Greta Cathari'na 16 år och sonen David Martin på l l :te året. 

Närvarande var bl. a. de omyndigas farbroder, guldsmeden Andreas Crohn 
från Malmö ' ). 

Fastighet 

Hus och gård N:o 207 vid Stora torget, belägen emellan Sadel
makaren Scharft'enberg och Hattmakaren Andreas Davidsson, med dertil 
hörande hageplats, som den nu står och förefinnes, hwaraf 1 dr jord-
skyld årl. betalas til Cronan 1,400: -

Silfwer Förgylt 

2 Tumlare 7: 16, 1 Snusdosa 10: -

Silfwer Oförgy lt 

1 dussin matskedar 48 ' /• Jod a 2 dr 
1 

/ • " theskjedar 4 1 /te " " 
st. Sockertång 2 5/s 

1 par sko- och knäbandspännen 
1 st. Silfwerknapp med Spanskrör 
12 st. Bröstduksknappar med bröstduk af rödt Sattin 
1 par Jenkknappar infattade 
etc. 

Teen som brukas i huset 

1 doussin djupa talrikar 14 'it a 24 
2 dito flata 

10 större och mindre fat 
3 st. Skålar, större 
3 st. clito mindre 
I s t. Thekanna 
1 st. Mjölkkanna 
1 st. drickskanna 
2 st. Bägare 

28 
30 
14 

4 
1
/ 2 " 

I 
" 

1 / • " 

2 ' /• " " 1 I / 2 

" 

96: 16 
8: 4 
5: 8 
7: 16 
6: 
8: 
3: 

10: 16 
21: 
22: 16 
10: 16 

1: 16 
0: 24 
0: 12 
1: 28 
1: 4 

Färdigt arbetat Teen i boden 

Trestämplat och Engelskt tillsammans 357 'it a 1 'I• dr = 535: 16 

122: 14 

' ) Bouppteckningarnas innehåll har i flera punkter förkortats. Dock har tenn
beståndet såväl i hushåll som verkstäder fullständigt medtagits. De sammandragna 
partierna ha nystavning. 
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Uti werkstaden 

147 '/• 'it a 1 dr = 147: 16 Till trestämplat, dels gutit, dels ogutit 
Engelskt, dels gutit, och dels ogutit 485 'it a I dr 6 = 575: 30 1,330: 4 

Uti werkstade11 

Formar af Teen 
3 st. ljusstaksfptter, it kangrep och karniss . 30 'it a 24 
Till stora kan~rep, stakfot. saltkar. snusdoser, skjedskaft och 

grep till kallskålar 29 'it a 24 · ! . 
Åtskilliga andra små former 
Noch en hop små former 

af Malm 
Åtskilliga små former 

30 'it a 24 
58 'it 

" 
24 'it a 16 

Till stop och halfstop skåhl, it skrulform 25 'it a 16 
4 st. Tallriksformar 26 'it 
Noch till talrik och andra små former 14 'it 

A n d ra w e r k tyg 
Svarfwen med sit tilbehör af Spindel och jern, Sten- och Gipsformer, 

Grytor och slefwar med Kolfwar, Raspar, filar, mejslar etc. 
Hammarbänck med hamar och ambolt 
Sten Swarfwen 

22: 16 

21 : 24 
22: 16 
43: 16 

12: 
12: 16 
13: 
7: -

50: -
6: 
4: 

Sedan följer förteckning på det rika boet, bestående bl. a . av 
föremål av koppar, mässing, malm och järn förvarade i vardagsrummet, 
källarkammaren, i kammaren på andra sidan förstugan , i de 6 kamrarna 
i övre våningen, på vinden och annorstädes, sängkläder, gångkläder, 
lin kläder, körredskap, glas och porslin samt böcker. Bland möblerna 
märkas I slagklocka med foder , s.än.gar med omhängen, 2 gamla marknads
kistor av furu m. m. Kreaturen utgjordes av 1 par bruna hästar och 3 kor. 

Utestående vissa och ovissa fordringar på åtskilliga händer för ärhållit 
arbete 

214: 24" 

250: -

Summa dr smt 4,523: 30 

Sterbhusets skuldposter 

Till Handelsmännen Beijer och Schyts 
wisar änkan sig wara skyldig 

Återstående skuld för gården 

Göteborg för undfånget Teen 
1,431 : 25 

800: 

Summa· skuld 2,387: 5 

Vad gesällen Christian Friedrich Baldtholf hade att fordra jämte 
dräng- och piglöner åtog sig änkan att själv betala. 

I arv fick än kan 
och de båda barnen vardera 

1,017: 28 'i• 
508: 30 'I• 
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Bil. 2. 

1786 ' /• förrättades bouppteckning och arvskifte efter tenngjutare C. F. Baldt
hoft's av lidna hustru, Anna Stina• Malmborg. SoJll närmast arvsberättigade stodo 
den efterlämnade maken samt sonen från första 'giftet, David Martin Crohn, och 
dotterdottern Anna Regina Dahlgren, 12 år gammal, å vilkens vägnar hennes 
skyldoman å mödernet, koppars lagaren David Buth , var närvarande. 

"Fast Ägendom 

Hus och Gård n:r 207 vid Stora Torget belägen, hvaraf 8 sk. 6 rst jord
skyld årligen betalas till Kronan 

Ett jordstycke (3 tnld o. 2 skeppld i Sliparelyckan) 

Silfver 

23 matskedar, 1 förläggsked , 1 sockertång, 1 hufvudvattndosa, 12 the
skedar, 1 sockerask 

Guld 

Ett Pärleband wäg. 5 Ducat a 1 Rd 40 sk. duc. 
3:ne Ringar wäger 3 Ducat a 1 Rd 40 sk. 

Teen i Köcket 

24 stycken Hata Talrikar wiger a 4 sk. pr mk 
30 Hata kantiga talrickar wäg. 6 mkr a 5 sk. 
20 st. djupa talrickar wäg. 22 mkr. a 5 sk. 
5 stucken djupa Faat wäg. 16 mkr a 4 sk. pr mk 
11 Hata Faat wäg. 36 mkr a 4 sk. pr mk 
3:ne Stops Skåhlar wäg. 4 mkr a 4 sk. pr mk 
3:ne Mindre Skåhlar wäg. 3 mkr a 4 sk. pr mk 
16 st. ljuse Staakar wäg. 10 mkr. a 4 sk. pr mk 
3:ne Kaft'e Kannor wäg. 6 mkr a 4 sk. pr mk 
3:ne Såpp Skåhlar med låck 17 mkr a 4 sk. pr mk 
4 S!cker Doussar wäg. 3 mkr a 4 sk. 
2:ne tvätte Kannor wäg. 3 m.kr a 4 sk. 
2:ne the Kannor wäg. 3 mkr a 4 sk. 
4 drickes Kannor wäg. 11 mkr a 4 sk. 
2:ne förlägg skedar. en Senapskan a, 5 Saus Skåhlar, 2:ne Saltkaar till

sammans 7 mkr a 4 sk. mk 
3:e Nattpåttor wäg. 8 mkr a 4 sk. pr mk 

Teen uti Wärkstaden 

Dels i arbete, dels ogiutit och dels uti Formar, wäger i(n)alles 
469 mkr a 5 sk. 48: 51 

416: 32 
83: 16 

500: -

41 : 30 

8: 16 
5: 

13: 16 

2: -
-: 30 
2: 14 
I : 16 
3: 

- : 16 
-: 12 
-: 40 

24 
1: 20 

12 
12 
12 
44 

- : 28 
- : 32 

15: 24 
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Malm Formar uti Wärkstade11 

228 mkr a 4 sk. pr mk 

Bly Formar 

74 mkr a I sk. pr mk 

- - I 

19: -

I: 26 69: 19 ----
Dito uti U"ärkstaden med allt sitt öfriga tillbehör in alles 6: -

/\'ytt Arbetat Teen uti Boden 

475 mkr a 8 sk. pr mk 79: 8 
54 mkr Gammal teen a 4 sk. pr mk __ 4:_2_4 89: 32 

Härefter följer sedan en specificerad förteckning på det övriga 
lösöret. 

Tillgångarna utgöra sammanlagt 
Sterbhusets skuldsumma utgör 

889 Rdr Sp. 3 sk. 
227 Rdr Sp. 38 sk. 6 rst. 

Bil. 3. 

År 1817 18/, förrättades bouppteckning efter avlidne rådmannen och tenn· 
gjutaren Nils Georg Norstrands änka, Gertrud Scharffenberg, som den 17 
maj avlidit och efterlämnat följande arvingar I) Brodern, rådmannen och sadel
makaren Petter Scharffenberg 21 Brodern, färgaren Henric Scharffenberg, 3) systern, 
avlidne sämskmakaremästaren Meineks änka, Greta Hedvig Scharffenberg och 4) 
avlidna systerns, Catharina Scharffenbergs, och dess äfven avlidna mans, rådmannen 
och garverifabrikören Anders Wahlgrens, efterlämnade barn, sönerna handels
mannen i Göteborg Bernt Wahlgren, garvarifabrikören Daniel Wahlgren, råd
mannen och stadsnotarien Anders Petter Wahlgren, handelsmannen i Göteborg 
Carl Fredrik Wahlgren, garvaregesällen Gustaf Adolf Wahlgren (vistas på resor), 
Tenngjutaregesällen Olof Wahlgren (arbetar f. n . i Petersburg), Cofferdikapten 
Christian Wahlgren (vistas på sjöresor) och dottern Demoiselle Christina Bene
dicta Wahlgren (ogift o. boende här i staden). 

Fastigheter 

Gården och tomten nr 207-8 vid Stora Torget med 
land fäladsjord o. i huset befintliga kakelugnar 

Ett jordstycke i Hyphoffslyckan 6 tnld 2 kpld 
Ett d:o i Smörlyckan 
Ett d:o vid Västra vallen 

Conta11ta penningar 

5 tunn- Banco Rdr sk. 

10,000: -
600: -
233: 16 
I()(): - 10,933: l6 

812: 27 



Utestående fordringar 

Den avlidne hade stora summor utlånade till olika personer från ett 
eller två hundra Rdr Bco upp till 1,000: -. Sistnämda post en in
teckning i en väderkvarn. Låntagarna voro mest hantverkare i 'staden, 
en och annan professor, några handlande o. s. v. Den vanliga ränte
satsen var 6 °/o 

Guld: I balskedja, ringar, öronringar o. s. v. 
Silver : bordsilver, smycken etc. 

Tenn - i dag/. bruk 

Stekfat, runda fat, mindre fat, soppskålar, stopskålar, flata tallrikar, djupa 
tallrikar, drickeskannor, stop , kaffekannor, tekannor. mjölksil , tratt, 
förläggsskedar, halvstops- och kvarterm ått, mathämtare, nattkommoder, 
stopflaskor 

Trävaror 

(Många och dyrbara, stoppade och fint klädda möbler, ett förnämt bo). 
Följande rum nämnas : i nedre våningen sängkammaren, norra sals
kammaren, södra salskammaren, pigkammaren och i övre våningen : 
yttersta rummet på norra sidan, inre rummet åt gatan, inre rummet åt 
gården, betjäntrummet, Grönbergs rum, prostens rum, gesällrummet 
och drängkammaren 

Förlaget : i arbetat tenn 
Verkstaden : med dess tillbehör 
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5,972: 42 
74: 

363: 44 

72: 12 

1,844: 45 
225: 

Summa inventarium 21,867: 12 

Gravationer. 

Div. skulder {
begravningskostnaden 276: 26,o} 
Tjänstehjonslön o. gesällarvode 87: -

J ÖN S M Ö L LE R S M Ä ST A R E B R E V. 

Kongl. Maj :ts 
wår 

Allernådigste Konungs 

2,323: 27,o 

Bil. 4. 

Tropligtigste Undersåtare Ålderman, Bisittare och samtl. Mästare uti det Loflige Tenn
gjutare-Ämbetet i Sjö- och Stapel-Staden Götheborg göre wetterligt för allom dem, 
som detta wårt öppna Bref i händer förekomme, se och läsandes warda, huruledes 
Gesällen af detta wårt Ämbete Ärlige och wälförståndige jöns Möller gifwit oss 
och wårt Ämbete tilkänna, det han har fattat lust och bog att blifwe Mästare til 
sitt lärde handtwerks idkande, sig nedsättja, samt således til detta sitt föresatta 
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ändamåls_ ärnående tjenstligen af oss begärt, det wille wi behörigt Läre- och Gesäll 
Bref honom meddela, denna hans begäran och ansökning hafwe wi honom ej af
slå eller förwägra ku'ririat, emedan han jöns Möller, efter upptedt laggiltigt bewis 
om dess börd och ärliga härkomst och erlagda wanlige lnskrifningspenningar be
finnes den 24 Maji 1788 hafwa blifwit uti wårt Ämbete inskrifwen, at lära på Fyra 
År hos Mästaren Herr Magnus Ekman i Malmö, jämwäl, sedan han sine LäroÅr 
ricktigt utst~dt, · den 22 · Maji Ar 1792, då han äfwen betalt wanliga Utskrifnings 
Penningar, · utur Läran Lösgifwen , och för en rättskaffens Gesäll under detta wårt 
Ämbete ärkänd och för'ldarad bliwit; i öfrigt länder til. en hwar af hwad stånd och 
wärde de wara måge, hos hwilcka Gesällen jöns Möller med detta wårt Bref sig 
anmälandes warder, men isynnerhet de Wälädla Magistrater wår resp_ective hör
samme tjenst och wänlig~ begäran , det de för oss ocj1 wårt Ämbete skall honom 
j iins Möller icke allenast för en redelig och rättskaffens Gesäll anse och antaga 
wille, utan ock låta honom til godo njuta allt det, SQm en Gesäll af wår·Profession 
efter hwarje Orts beskaffenhet. Till yttermera wisso är detta med nuwara.nde Ålder
mans och Bisittares underskrifter, samt wårt Ämbetes Insegel stadfäst och bekräf
tadt, som skjedde uti Götheborg den 7 April 1807. 

J. B. SUNDBERG 
Ålderman 

Å Ämbetets wägnar 

G 
C. G. UNANDER 

Bisittare 

Bil. 5. 

År 1826 2/s förrättades bouppteckning efter tenngjutaren och borgaren Olof 
Wahlgren , som d. 28/io 1825 avlidit och efterlämnat änkan fru Rebecka Wahl· 
gren , född Scharffenberg, jämte följande bröstarvingar : sönerna Fredrik August 6 
år och Olof Petter född i januari månad, samt döttrarna Johanna Catharina 4 år 
och Gertrud Gustafva 2 år. 

Fastigheter 

Gården och tomten N:o 207 & 208 med tillhörande 5 tnld 
fälads jord 

7 tnld själfägande jord 

5 " " 
Contanta pengar 

Kobjersvången 
Smörlyckan 

Utestående fordringar enl. skuldsedlar 
Guld (bl. a . I fransk · klocka med urnyckel , ringar) 
Silf'ver (Kaffekanna, skedar- m. m.) 
Möbler (ett fint och dyrbart bo), 

porslin, sängkläder, husgeråd 
Kreatur (5 hästar, 3 kor), redskap. 

8,000: -
800: -

500: - 9,300: -
901 : 24 

2,698: 08 
47: 03 

365: -
496: -



Tenn i dagligt bruk 
8 st. större och mindre fat 26 'it a 16 sk 
18 st. tallrikar 18 'it a 16 sk 
3 st. doppskålar 
4 st. förläggskedar 
15 st. större och mindre ljusstakar 

.6 st. nattpottor 
1 sikt 
I stopskål 
20 st. g:la mathämtare 
1 kanna 
2 st. stop 
6 st. mindre Calfe kannor 
I half stop, I qwarters, I halfqvarters mått 
I pott 

Werkstadc11 
med ~wad dertill hörer 

Förlag 

Arbetat Tenn 

110 st. färdiga stop a I Rdr 
5 st. större kannor a 2 Rdr 
7 st. större fat a 2 Rdr 

30 st. något mindre a I : 40 
29 d:o d:o 

" 
1: 32 

23 -d :o d:o 
" 

I : 8 
2 st. sängvärmare a 2: 36 
I stickbäcken 
3 duss. tallrickar a 4: 16 
·3 ,, bandtallrickar a 2: 36 
·2 ·st. mathämtare a 3: -16 
2 st. större ·soppskålar· a 3: - · 
4 st. mindre d:o a 2: 
6 st. nattpottor a 1: 24 
9 st. stopskålar a - : 40 
8 st. mindre d:o a - : 24 
I twättkanna med fat 
5 st. halfstopsbägare a -: 28 
7 st .. qwartersmått a - : 2~ 
6 st. halfqwarters d:o a -: 16 

16 st. rofwaflaskor a -: 20 
6 st. twålaskar a - : 20 

r) 
fat a 2 st twättR'annor utan 1: -

13 st. förläggskeQar a -: 24 
I 1/2 dussin ma skedar a - : 6 

14 st. Theskedar a - : 3 

12 sk 

8: 32 
6: -
4: -

- : 24 
4: 32 
3: 

- : 12 
-: 16 
26: 32 

1:-

1: 16 
2: 
1: 16 

8 
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·~ •.. 

59: 44' 

·n1._z.2_5:_. - . 

110: 
10: 
15: 12 
55: -
48: 16 
26: 40 

5: 24 
3: -- . 

f3:--- ·. 
8: 12 ' 
6: 32 
6: -
8: -
9: -
7: 24 
4: -
3: - · 

2: 44 
3: 24 
2: -
6: 32 
2: 24 
2: -
6: 24 
2: 12 
-: 42 

5 
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2 par stora arm stakar 
8 par större Ljusstakar 

· 20 par mindre d:o 
15 par bordstakar . 
2 st. Smörfötter 

il 4: -
a 1: 36 
a 1: -
a -: 20 
a. -: 20 

30 st. brännvjnsbägare a -: 6 
1 större Häst Lafvermentspruta 
3 st. mindre D:o a 5: 24 
9 st. balssprutor a 1: -

Under arbete dels halffärdigt och dels påbörjat diverse 
sorters arbete 230 'it a 22 sk = 
Omarbetat g:t Tenn 160 'it il 16 sk. = 

8: 
14: 
20: -
6: l2 

40 
3: 36 
4: -
7: 24 
8: -

105: 20 
53: 16 601 : 30 

Summa Inventarium · 16,301: 2 

Gravationer 

Begravningskostnader 
Rådman Scharffenberg har att fordra 
Div. utgifter och skulder 

200: 
3,500: 

5,0.56: 43 

Summa skuld 5,056: 43 

.. Bil. 6. 

År 1838 18/s förrättades bouppteckning efter tenngjutarmästaren ·och bor
garen Josua Berglund, som aflidit d. 26

/ • och utom änkan, Johanna Ohlsdotter, så
som arvingar efterlämnat barnen: Johan Wahlfrid 7 år, Otto Wilhelm 6 år och 
Wendela Johanna 8 år, varjämte Anna Beata, 17 år gammal, änkans dotter före 
äktenskapet, enligt testamente skulle ärva lika med de övriga barnen. 

Tillgångar 

Silfver: 6 st. Theskedar, 1 snusdosa, 2 fickur 
"Tenn : 1 skål, 4 fat. 6 tallrikar, 6 mathämtare, 2 par ljusstakar. 
osv. - - - (dock ingen fastighet) 

Werkstaden med allt dess tillbehör 

Förlag af afb_etat 

16 st. Fat 
10 st. 
16 st. 
8 ,, flåtå 

och oarbetat Tenn 

wäg 4 'it a 1 : 16 

,, 3 ,, I : 
2 I : 

a 1: -

21: 16 
10: -
16: 
8: -

250: 



24 Tallrikar 
20 

2 Kannor 
70 Stop 

3 Halfstop 
4 st. Quartersmått 
4 st. Halfqvartersmått 

16 st. halfstopsbägare 
6 st. Quartersbägare 
6 st. Halfquarters 

16 st. Små Bägare 
2 par små ljusstakar 
2 bord stakar 

10 ,, spelstakar 
10 bondstakar 
20 ,, Mindre d:o 
3 st. Soppskålar 
2 ·st. Mfodre d:o 
8 st. Stopskålar 
8 st. Halfstopskålar 

15 st. Quartersskålar 
6 st. Halfqvarters d:o 
1 Sängwärmare 
2 Stickbäcken 
3 N attpotter 

40 Förläggskedar 
36 Matskedar 
50 Theskedar 

1 Hästspruta 
4 Lafwermentssprutor 
3 Doctorssprutor 
2 mellansorts 

12 Havfsprutor med benrör 
11 mindre d:o 
18 d:o 
6 Rakaskar 

20 piphollkar 
6 flaskor 
I Pottkanna 

Barnleksaker för 
I L'it oarbetat Tenn 

Fordringar 

a. - : 24 
a. -: 12 

a. 3: -
a I: 16 
a I: -
a. -: 24 
a. - = 16 
a. - : 24 
a. -: 16 
a 10.e 
a 4 

a -: 16 
a. - : 12 
a. 3: -
a. 2: -
a. - : 40 
a. - : 20 
a. -: 12 

- : 6 

a. - : 24 
a. 4: -
a. 2: -

a 2: -

a -: 20 
a -: 16 
a. -: 24 
a. - : 4 
a. -: 20 

12: 
5: 
6: 

93: 16 
3 : 
2: 
1: 16 
8: -
2: .-
1: 16 
1: 16 
4: -
2: 32 
6: 32 
3: 16 
5: - ·· 
9: -
4: -
6: 32 
3: 16 
3: 16 

- : 36 
3 : -
6: -
4: -

20: -
3: -

2: -
4: -

16:-
6: -
2: -
I: 12 
5: -
6: -
3: - · 
I: 32 
2: 24 
1: -
6: 32 
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a. _ 8_: _1_6 _ __ ~ _____ _ so_: _ 382: zs.-
59: 6 . 8 

Summa tillgångar Rdr B:co 1,041: 32 

Skulder [Järnhandl. Ekberg 333: 16, Sparbanken 200: -, Luttrop &} 1 303: 41 
Andersson, Malmö, 200: - Kopparslagare Lundsten för bush yra 200: - osv ' ·' 

Rdr B:co 
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