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S veriges första allmänna skråordning utfärdades den 1 mars 
1669, och i denna heter det: » \l\lij Carl medh Guds Nådhe . .. 

Giöre witterligit, at såsom vVåre Förfäder Sweriges Rijkes Konungar 
hafwe på alt giörligit sätt, och som tijderne hafwa medhgifwit, sökt at 
indraga allehanda Handtwärkerier i Rijket, och them medh åth
skillige Privilegier och fördelacktige wilkor omfattadt, Men lijkwäl 
icke kunnat komma them tilden fullkombligheet och myckenheet som 
thet allmänne bästa hafwer fodrat, . mäst aff den orsak at the icke 
ha:f..va warit medh een rätt Ordning försedde heller tilbörligen 
handhafde. Hwarföre hafwe vVij för een högh nödtorfft ehrachtat, 
at låta öfwersee alle handtwerkz-Skråer och dem til vVå'rt Rijke 
sampt desse tijder bequemmade uthi een algemeen Ordning sam
manfatta och påbiuda, på sätt. och wijs som här effter föllier . » 

Sammanfattade i tio artiklar följa så de bestämmelser, efter vilka 
tidens hantverkare skulle ha att rätta sig. 

Huru det förhållit sig med Lunds kruk- och kakelugnsmakares 
organisation från 1669 och de närmast följande åren är ej bekant. 
Först från 1683 har man någon närmare kännedom härom. Enligt 
rådstugurättens protokoll av den 16 april detta år upplästes näm
ligen för stadens hantverkare generalguvernörens i Malmö - det 
var då Rutger von Ascheberg - brev av den 12 april samma år, 
vari befallning utfärdades, att följande hantverkare i guvernemen
tet skulle hålla deras lag och skrå i Malmö, nämligen guldsmeder, 
hattmakare, remsnidare, fällberedare, handskmakare, svarvare och 
pottemakare. »Jämwäl att inga Feldschieres må sätta sig ned i 
någon stad, förrän han har undergått fältskärsexamen af Doctor 
med. i Malmö », slutar generalguvernörens brev. Litet senare på 
året, den ·9 juli, voro stadens hantverkare av ovan angivna kate
gorier åter uppkallade till rådstugan, där magistraten för dem del
gav innehållet i ett nytt brev, som samma myndighet i Mal~ö av
färdat den 5 juli, och vari tillkännagavs generalguvernörens vilja, 
att dessa skulle infinna sig vid ämbetena i Malmö den 26 i samma 
månad för att där bliva inskrivna, eftersom de icke hade några 

• 
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egna ämbeten. Under detta påbud föllo alltså också stadens kruk
och pottemakare, vars antal vid detta tillfälle var två, Hans Jöns
son och Jakob Mårtensson. Då senare rådstugurättsprotokoll intet · 
vidare avhandla i denna fråga, ha tydligen de hantverksutövare 
brevet gällde i varje fall utan allvarligare knot ställt sig general
guvernörens order till efterrättelse. 

Till fram i maj 1696 sorterade Lunds kruk- och pottemakare 
under ämbetet i Malmö. Detta år bildades krukmakareämbetet . i 
Ystad, och ingressen till dess första protokoll lyder: »Anno 1696 
d. 27 Maij hafde det loflige Krukemachere Ampt sin första för
samling uthi Åldermannen Mester lochum Möllers Huuss och 
Gård för Öpen låde. Rådtzbijsittare Rådman Schöning, Ålderman 
Mest:r lochum Möller, Hoess sittare (bisittare) Mest:r Måns 
Ingemanson lempte Mest :r Iörgen Skiermacher. » Till detta ny
bildade krukmakarelag i Ystad överfördes nu krukmakarna i Lund, 
och de första mästarna bland dessa, som upptogos här, voro Jör
gen Jörgensson, Jakob Mårtensson Gross (Groos) och Olof Olofs
son, vilka »effter Amptz bruchelige Maner och utstående Prob 
för Öpen låde löss gifuen och uthi laget Intaget», såsmn orden 
lyda i ämbetets protokoll av den 2 :dra juni 1696. Här kunna vi 
sedan under en serie av år följa de lundensiska krukmakaremäs
tarnas samröre med ämbetet, huru de inskriva lärgossar, lösgiva 
gesäller m. m.1 

Ämbetets förste ålderman var den ovannämnde Jockum Möller, 
som innehade detta förtroendeuppdrag till sin död 1723. Ämbetets 
protokoll av den 4 juni detta år talar om att »förre Oldermannen 
nit Sahl: hos Gudh Jochim Möller sedan senaste Sammankomsten 
(d. 26 mars 1723) ehr Dödh blifwin ». Med anledning av dödsfallet 
företogs en inventering av ämbetslådan »jempte alla ämbetet til
höriga Herligheter », till vilka bland annat hörde en »Schön Pocahl» 
av tenn med 22 skyltar hängande omkring, gåvor av mästare i laget, 
två större »silfwer Beckare » på 60 lod, en tennkanna och tjugotvå 
mindre bägare. 

Till Jockum Möllers efterträdare blev av ämbetsbröderna kruk
makareniästaren Håkan Lettman i Ystad » enhelleligen wahlt och 

1 Ystads krukmakareämbetes protokoll äro bevarade för åren 1696 -1728 och 
1794-1847 och förvaras i Ystads F ornminnesförenings arkiv i Ystad. Jag ber här att 
till Konsul EMIL BORG i Ystad få framföra mitt vördsamma tack för älskväq:lheten att 
ställa dem till mitt förfogande. 
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erkiändt» meddelar lagprotokollet av den 4 juni 1723. Under Möl
lers sjukdom och efter hans frånfälle hade han »rädeligen till allas 
nöije » skött ämbetets angelägenheter och sålunda visat sig vuxen 
sina ämbetsbröders förtroende. 

1743 avsöndrade sig Lunds kruk- och pottemakare från äin
betet i Ystad. Det skedde icke alldeles utan knot och gnissel både 
från lundakrukmakarna gentemot magistraten i Lund och från 
ystadsämbetet gentemot ämbetsbröderna i Lund. Från Lunds magi
strat avläts den 11 juli 1741 ett brev till »Kongl. Commercie Col
legium », vars inledning har följande lydelse: »Till allerunderdå
nigste föllje af Hans Kongl. Maij :tts allernådigste Skråordning af 
d. 27 juni 1720 art. 1. § 2 hafwer Magistraten föreställt Sadelma
karne, Sämskmakarne, Hattemakarne och Krukomakarne här i Sta
den att uti de städer, hwarest trenne mästare af et Handtwärk fin
nas, bör et Embete inrättas, med ärhindran sådant till underdånig 
efterlefnad i wärcket ställa ». Av de angivna hantverkarna hade 
sämskmakarna ställt sig förordningen till efterrättelse. Hattma
karna hade undskyllt sig med att de för fem år sedan ansökt om 
att bliva befriade från inrättandet av ämbete, medan sadel- och 
krukmakarna hade föreburit sin oförmögenhet härtill och skrift
ligen framfört sina skäl härför. Det kostade penningar att bilda 
och underhålla ett eget ämbete. Härefter fortsätter magistraten i 
sitt brev: »Förthenskull hafwer Magistraten funnit sig föranlåten 
Eders Excellence och Hög Kongl. Commercie Collegii Höggunstiga 
godtfinnande underställa, huruwida en sådan föreburen oförmögen
het, hwartill dock Sadelmakarne ringa orsak hafwa eller föregif
wen ansökning till undslippande af Embets inrättande, kan befria 
them att fullgiöra det som högtbemälta Förordning binder och be
faller, och på den händelsen de giorde inkasten intet gällande 
warda meddela dessa Fyra Slags Handtwärckare Nådgunstigt till
stånd, hwarje för sig ett Embete inrätta ». Avslutningsfrasen »Med 
diup wördnad till graf framhärdar » är tidstypisk. 

Den 11 okt. följande år avsände magistraten åter ett brev till 
konunerskollegium i samma ärende med förnyad anhållan om att 
de angivna hantverksmästarna måtte tillhållas att bilda egna skrån. 

År 17 43 den 9 febr. meddelade landshövdingeämbetet i Malmö 
magistraten i Lund innehållet i en skrivelse, som de ifrågavarande 
lrnntverksgrupperna i Lund den 26 jan. samma år översänt till 
Konrmerskollegium. I denna hade bemälta yrkesmän framhållit, 



10 

att magistraten för dem den 10 i samma månad föredragit en skri
velse från Kommerskollegium, vilken »de säga sig så mycket 
mindre kunna tro, som den icke är med någon datum eller någon 
Commerceherrars namns underskrift betecknad» . Magistraten 
skulle enligt denna i sin skrivelse nogsamt ha framhållit, att inom 
dessa fyra professioner funnos tillräckligt antal mästare för att 
upprätta ett ämbete. Magistraten hade emellertid, menade de, und
låtit att framhålla det »släta, fattiga och högstbeklagliga tillstånd », 
vari dessa yrkesmän befunno sig, »så att flästa delen af dem intet 
skola äga fierdedelen, hwar med the sin skuld skola kunna be
tala», ett tillstånd förosakat av eldsvådor, dyrtid, skatter och ut
lagor, på grund varav de icke skulle kunna bilda eget ämbete utan 
önskade få kvarstanna under det de nu lydde. 

Magistraten framhöll för landshövdingeämbetet i sin förkla
ring till detta ärende, att den den 11 juli 1741 tillskrivit Kommers
kollegium och meddelat detta, att den förehållit dessa fyra yrkes
grupper att i enlighet med 1720 års skråordning bilda egna äm
beten , men också att dessa föreburit sin oförmåga härtill, varför 
magistraten underställt Kommerskollegiums gottfinnande, huruvida 
dessa skäl kunde befria dem från att följa förordningen. Den 
10 dec. 17 42 hade magistraten gjort en ny hänvändelse i målet till 
samma myndighet, varpå denna resolverat, att respektive hant
verksmästare skulle insända förslag till skråordning. Det var detta 
brev, som blivit uppläst för stadens ämbetslösa hantverkare, som 
nu enligt magistratens förmenande icke mer kunde klaga över 
vare sig dyrtid eller utlagor mer än andra stadens borgare och 
hantverkare. f'ördenskull hade magistraten på Konunerskollegiums 
ordet i brevet av den 10 dec. 1742 uppsatt förslag till skrån, vilka 
den 10 juni · blivit föredragna för respektive yrkesgrupper, utan 
att några påminnelser från deras sida hade gjorts, och nu bifoga
des denna förklaring till landshövdingeämbetet. Magistraten hop
pades, att kommerskollegiuni skulle utfärda dessa skrå för ifråga
varande hantverkare »med föreläggande av vite utan vidare undan
flykter innan wiss dag dessa ath hafwa inrättadt, emedan undan
flykter ej lärer mera kunna befria dem än andra rikets under
såtare ». 

Denna gång kunde ej heller de lundensiska krukmakarna und
gå att följa lag och förordning. Det skrå, som kommerskollegium 
utfärdade för deras ämbete, bild 1, är dagtecknat den 6 juli 1743 
och har följande lydelse: 



11 

Bild 1. Facsimil av första sidan av Lunds krukmakareämbetes skrå av den 6 juli 1743. 
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Kongl: Maj:ts och Riksens Commercie Collegii \Vii 
President, Commercie R åder, Assessorer och Commissarier; 
Giöre witterligit, att emedan den af Hans Kongl: Maj :t 
nådigst utfärdade Alimänna Skrå-Ordning af år 1720 och 
des 1. Artikels 2. §. förmår och innehåller, att uti de Stä
der, hwarest tre Mästare finnas, bör straxt ett Skrå inrät
tas, och Magistraten i Lund genom skrifwelse af d. 11 
Julii 1741 Collegio tillkänna gifwit, det Krukomakare-Äm
betet derstädes nu för tiden är så manstarkt, att det kan 
inrätta ett särskildt Skrå, hwilket bemälte Magistrat ge
nom skrifwelse af d. 21 Octobr. förlidit och 21 Junii inne
warande år, än ytterligare bestyrkt m ed anhållan om ett 
slikt särskildt Skrå- och Gille-Bref för samma Ämbete; 
Fördenskull och som högstbemälte Kongl. Skrå-Ordningen 
tillika förordnar, det Kongl. Collegium wid sådane. till
fällen äger för Ämbeterne särskildt Skrå och Ordning ut
färda; Så hafwa vVii för skiäligit samt. berörde Ämbete 
nyttigt pröfwat, a tt till ofwannemnde ansökning bifall gifwa, 
och således för Krukomakare-Ämbetet i Lund ett sådant 
Enskijlt Skrå utfärda som följer. 

1:o 

På det uti detta Ämbete så mycket skickligare må 
tilgå, skall deruti wara en Alderman och twänne Bisitt
jare, och när Alderman och Bisittjare wäljas, skola till 
hwardera Ämbetet twänne af Mästerskapet föreslås, hwar
af Borgmästare och R åd den der till förordnar, som skicke
ligast pröfwas: och då Åldermannen är siuk eller borta , 
företräder den äldsta Bisittjaren des ställe. 

2:o 

För Ämbetets hwarjehanda förrättningar må det hafwa sina 
Quartals Sammankomster, antingen uti Aldermannens hus 
eller något annat, hwarest dem lägligast faller, och med 
minsta kostnad för Ämbetet skie kan , då hwar Mästare 
bör erlägga till lådan, samt till de fattige så mycket, som 
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Ämbetet sins emellan till en ständig afgift kan fastställa 
och Magistraten sedan gilla: hörandes ingen Sammankomst 
skie, med mindre en ledamot af Magistraten jemte Ålder
man och Bisittjarne äro tilstädes, hwarwid äfwen altid 
skall wara en Edsworen Person af Stadsens Medel, som 
förer pennan, samt antecknar hwad som förelöper, och hål
ler öfwer alt sådant ett riktigt Protocoll, huilket i Ämbets
lådan inlägges och förwaras; Hwarföre han jemte den lön 
han niuter af Staden, kommer att undfå af Ämbetet en 
skiälig erkänsla, efter Magistratens och Ämbetets godt
finnande. 

3:o 

Den som i detta Ämbete will blifwa Mästare, skall 
upwisa wittnesbörd om sitt ärliga förhållande, och att han 
sitt handtwärk redeligen och wäl lärdt hafwer, samt till 
det ringaste arbetat för Gesäll ut.i tre åhr, med mindre un
der wigtiga skiäl der till woro, och Magistraten tillika med 
Ämbetet finner honom dugelig och i detta handtwärket 
swarsgod: Skolandes den samma derjemte wara förpliktad 
att giöra det MästerStycke, som i detta Handtwärk bruke
ligit är, och sedan det är upwist och gillat wordet, förkla
ras han för Mästare och Ämbetets Broder. 

För öfrigt hafwer Krukomakare Ämbetet i Lund, så 
wäl hwad Bönhasars jagande, som Gesellers och Läro Poi
kars antagande samt in- och utskrifwande, med hwad mera 
detta Ämbetet i en eller annan måtto röra och angå kan, 
samt i detta Skrå Bref och Enskijlte Ordning icke finnes 
wara inryckt, att derutinnan niuta alla de förmåner samt 
fri- och rättigheter, som Allmänna Lagen och Högbemältc 
Kongl. Maj :ts utfärdade Skrå-Ordning af åhr 1720 med de 
flere antingen . nu warande eller hädan efter utkommande 
Förordningar dem i dy måle tillägga och förunna, och 
hwilka efterbemälte Krukomakare Ämbete fördenskull sig 
till underdåning efterlefnad ställa bör. 

Till yttermera wisso hafwa wi detta med Kongl. Maj :ts 
och Riksens Commercie Collegii wanliga Sigill och wåra 
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händers underskrift bekräfta welat. Stockholm d. 6 Iulii 
1743. 

På dragande Kall och Ämbetets wägnar 

A: v: Drake 

Henr: Kalmeter 

L. s. 
A. von Hofsten 

L. Kolthoff 

I anledning av denna viktiga tilldragelse i lundakrukmakarnas 
historia tillställde de ämbetet i Ystad en skrivelse, vari de under
rätta detta om att de bildat ett eget ämbete och tillkännagiva sitt 
avsked från ystadsämbetet »med skyldig tacksägelses afläggande 
för all betygad wänskap; benägenhet och godhet under den tiden 
vi härstädes med konsterfarne mästarne haft gemensamma sam
mankomster, förbehållandes oss all wänskap, som wi med all till
gifwenhet framgent förblifwa» o. s. v. Brevet är daterat den 6 
aug. 1743. 

Det låter vackert och fridsamt, men skilsmässan var dock icke 
så alldeles friktionsfri. Redan föregående år hade ystadsmästarna 
försport, att planer voro å bane att bryta ut lundamästarna ur 
deras ämbete och tillskrevo dessa i saken. Brevet kom emellertid 
av någon anledning aldrig lundakrukmakarna tillhanda. Ett nytt 
med samma innehåll avsändes då den 26 febr. 1743, undertecknat 
av krukmakaremästarna Gustaf Lärka, Carl Sjövall och Ola Fisker
ström i Ystad. Det har sitt intresse ur såväl innehålls- som språk
synpunkt, varför jag här återger det i sin helhet: 

»Högtärade Kiära Embetz Mästare till licka med 
Edra K: Hustrur och Barn hälsa wij Gudh altz 
Mäcktig. 

Högtärade Kiära Embetz brödernas bref Daterat d. 
13 Nov :b :r ähr os richtigt till handa stält, hwar af wij hör 
att K: Embetz Mästrana så wäll som dhe sinas ähro widh 
hälsan. wij för wår dell hafwa och orsack att tacka then 
nådefulla Guden för den ädla gåfwan hälsan. Gud låtte 
then På begge sidor altid Continuera skulle wara os 
en hiertans glädie och fägnat . Eljest hwad som K: Em
betz brödernas skrifwelse angår att eder Maijestrat skulle 
och wilja twinga eder till att uprätta eder ett Embette uthi 
Lund, som nu lärer finnas rätta tiden der till. Emedan 
här har warit så goda tider ther till så att K. Embetz 
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Mästarna måge hafwa orsack att tacka Maijstraten för 
sådana uplysning. iag tycker, att här har warit swårt 
att kunat fåt till Koningens skatter med mindre man 
har måst satt sig uthi skull och för tret, långt minder 
att nu eder Maijestrat uthi thenna tiden skulle kunna 
twinga eder att uprätta något Embete. Emedan Edra för
män, som har suttit uthi goda tider orublade så skulle 
man wähl icke twifla om att nu K: Embetz mästrana måge Iu 
hafwa frihet uthi thenna tiden. Men skulle thet Entelig 
wara ett twungit wärck för eder, så kan i wäll fråga, 
hwems På ståande thet har warit, eller hwad som dhet är 
för en Karl, som will läggia Penningar för eder, och när 
som att nij får honom fram, så kan nij för swara eder m ed 
the ord, att nij har intet umgenge med några fuskare utj 
något måhl, långt mindre till att brucka hans Penningar till 
något Embetz Kiöppande uthan behagar honom Ernbete 
kiöppa för sig siälf, och wij hålla os till dett Embete, som wij 
en gång hafwa oss under gifwit, till des Gud hielper os att wij 
kunna kiöppa_ för wåra egna Penningar. thet skulle see gement 
uth, att en fuskare med sin.a practikor skulle kunna giöra 
nar af så många ährliga mä'stare, han skulle tycka mycket 
wäll ther om, hwad för tret man icke hafde hafft 'for af 
honom, lärde han bettre att wisa sig. wad som i giör så 
lätt intet för föra eder. Maijestraten lärer intet att siäncka 
eder något Embete för snack, men the wilja hafwa Pen
ningar och mången en mästare har swårt till att kunna 
betahla sina qvartals penningar om åhret. swårare war 
thet att både kiöppat och hållat Embete. then Karen han 
mente wähl, att han skulle twungit sig in hos os, men thet 
gick honom inthet an. alt så will han nu sättia pråf på at 
wilja taga pråf hos eder, men lätt se, att han må få gå 
med skam ther i från. nyt för faller här å orten intet, som 
skrifwerdigt wara kan utan flitig hälsning anmällas ifrån 
os alla till K: Embetz bröderna så wäll som till therras 
Kiäraster och barn, och wij för blif: K: Embetz bröderna 
tienst williste tienare och Embetz bröder till döden. 

Y stadh d: 26 Februarij 
1743. 

Carl Siöval 

På Embetz wägnar 
Gustaf Lärka 
ålder man 
Ola Fiskerström 
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P. S. wij har intet annat wist än nij har fåt Bref, som blef 
beswarat d. 20 Novb: för än nu gesselen Jehan berättar, att 
nij intet har fåt, alt så är detta licka lydande med <lett första 
bref:t Embetet kan intet annat swara ther på. Skulle deres 
Maijestrat finnas så resonabla och wilja siencka eder ett 
Embete, så att edra utlärda kunna frit passera både in och 
utrikes, woro <lett mycket wäll för eder. K: Embetz broder 
war så godh och skrif till baka med första Påst, om nij 
har fåt detta bref eller eij. Adiö. Lef wäll. 

Brevet är ställt till krukmakaremästaren Måns Wallerus i 
Lund. 

Många år efter det avsöndringen ägt rum rådde missnöje bland 
ystadsmästarna med ämbetsbröderna i Lund. Detta framgår inte 
minst av en skrivelse, daterad den 20 juni 1751, föranledd av 
luukmakaremästaren Per Jönsson Hingbergs besök vid_ en marknad 
i Ystad för att där avyttra sina produkter 1• Det blev ingen lycko
sam färd för honom . enligt följande bevarade aktstycke : 

»Efter mäster Per Jönsson Hingbergs begäran, hafwa wij 
undertecknade lämnat honom ett säkert bevis till Krukomakare 
Embetet i Lund på hwad honom wederfors af Her Borgmästaren 
och mästaren af Krukomakere Embetet i Ystad wid sistl: marknatt, 
tå mäster Hingberg war dit rest med twå lass kar, men blef af 
Her Borgmästaren och Embetz ålderman mäster Lärka genast 
förbuden att wid alle sine wahrers förlust ej få försälja för nå
gon styfwer af sina wahror, och dess utom af Her Borgmästaren 
förelagd att innom 2 :ne timmars förlopp wara af Staden, och mäs
ter Lärka sade, att han intet ärtienner Lunds Embete, efter det eij 
war annat än ett nytt Embete, och dess utom hölt han mäster 
Hingberg eij likare än en Fuskare, efter han war intagen i Lunds 
Embete utan lärobref; . . . ». 

Orsaken till detta gnissel ämbetena emellan var måhända obe
talda kvartalsavgifter från lundamästarnas sida och sannolikt också 

1 PER jöNSSON HINGBERG var anställd vid ett krukmakeri, som friherre Fredrik 
Gyllenkrok på Svenstorp drev vid Markie gård, och hade på rekommendation av sin 
husbonde blivit antagen till mästare i Lunds krukmakareämbete. Privilegiet på denna 
krukmakareverkstad hade sökts av frih. Jos. Stiernblad och beviljats av Karl XII den 
8 juni 1718. Om släktskapen mellan ätterna Stiernblad och Gyllenkrok se Sv. 
adelns ättartavlor, ed. G. Elgenstierna, 3, Sthlm 1927, under Frih. ätten Gyllenkrok, 
nr 195, Tab. 1. 
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Bild 2. Lunds krukmakareämbetes sigill 1744. 
K. M. 30305. 

den ekonomiska förlust ystadsämbetet gjorde vid de senares av
träde. 

Lundamästarnas förste ålderman blev Måns Markusson Wal
lerus. Av den bevarade tablå över ämbetets räkenskaper, som 
berör tiden den 7 febr. 1744- den 13 juni 1747, framgår, att den 
summa, som stod till ämbetets förfogande under dessa år, ut
gjorde i allt 68 dlr smt, av vilka en del var upplånat kapital. Mest
parten av dessa penningar hade åtgått till förvärv av ämbetsin
signierna, vilkas inköp äro införda under datum den 13 juni 1747, 
där under rubriken »Inköp till ämbetet nödwändighe Saker » u_pp
räknas: 1. St. \Välkomst 1: - (dlr smt), 1. St. Låda 14:-, 6. St. 
Bägare af then 4: 16, 1. St. Signett, bild 2, 1. St. SkaHarhollt 
(klappholts, ordförandeklubba), 1: - ,_ 1. St. Spare Bösse af Kop
par 2: -».Av dessa inventarier är mig veterligt endast skråsigillet 
bevarat och tillhör numera Kulturens samlingar av lundensiska 
skråföremål (K. M. 30305). 

Beträffande ämbetets ordinarie sammankomster gällde för 
krukmakarna liksom för andra ämbeten, att ett sådant skulle hållas 
i varje kvartal. Den utbildningstid, vilken gossen, som gav sig i 
krukmakarelära, hade att genomgå eller, som det hette, utstå, var 
liksom i alla andra ämbeten enligt 1720 års skråordning fast
ställd till högst fem och lägst tre år. Av krukmakareämbetets 
protokoll framgår också, att tiden varierat mellan tre och ett 
halvt, fyra och fem år. Mellan mästaren och den blivande lär- -
gossen upprättades vid antagandet ett kontrakt, och huru ett så
dant kunde se ut framgår av Bil. 1. Dog mästaren under den tid, 
som var kontrakterad mellan honom och hans lärgosse, hade denne 

2 
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rätt att söka en ny, vilken bestämde ämbetet. Ett sådant fall be
handlades t. ex. vid ystadsämbetets samm:ankomst den 11 juni 
1728. Lärgossen Nils Erikssons mästare hade dött, sedan han varit 
hos honom något över ett år, och gossen skulle nu inskrivas hos 
en ny mästare. Ambetet bestämde, att krukmakaremästaren Nils 
Andersson skulle taga hand om honom. Den ursprungliga läro
tiden var överenskommen till fem år, men »efter amtet finner 
Nils Eriksson af sådan qwickhet, at han så många läre åhr icke 
behöfwer, så blifwa de limiterade till 2:ne ifrån detta dato ». Gos
sens hela lärotid blev alltså något över tre år. För övrigt gällde 
för krukmakareämbetet samma allmänna bestämmelser som för 
tidens övriga skrå. 

Inom ämbetet vakade mästarna omsorgsfullt över att inga 
släpptes in utan att ordentligt ha fullgjort sina läro- och gesällår. 
Ett exempel härpå skall jag anföra. Till ämbetets sammankomst i 
Ystad den 26 maj 1724 hade en gesäll Nils Eskilsson Malm från 
Malmö insänt en skrivelse tillsammans med en rekommendation 
från stadens borgmästare, Johan Lorichs, med anhållan att bliva 
antagen till mästare. Lundamästarna hade på något sätt fått reda 
på att denna ansökningshandling skulle inkomma och på förhand 
förhört sig om denne Malm hos krukrnakaremästarna i Malmö. 
Vid sammanträdet nyssnämnda datum meddelade mästarna Håkan 
och: Isak Ingvarsson Hedström - de kallas här Hedenström - , 
att krukmakarna i deras grannstad »ingalunda gifwit sitt minne » 
till bemälte gesälls inlaga till ystadsämbetet, »hwilcket de så 
mycket mera för wisso weta, som rnestarna i Malmö sielfwa för 
dem dertill nekat». Rådsbisittaren uppvisade borgmästare Lorichs' 
rekommendation av den 23 i samma månad rörande gesällen Malm, 
däri det bl. a . framhölls, att denne ämnade ingå äktenskap med 
sin »Mestarinna», avlidne Lars Hanssons änka, som satt med tre 
faderlösa barn, och vidare att han hade ett mycket gott rykte om · 
sig för sitt goda arbete, varför han rekommenderades till inta
gande i ämbetet. Ambetsbröderna h ade emellertid inget ömmande 
hjärta för hans goda avsikter med änkan och de faderlösa barnen, 
och: alla goda lovord till trots avslogs ansökan av ämbetet. Som 
skäl härför angavs dels att Malm icke företett något skriftligt 
tillstånd från mästarna i Malmö, »att de äro nögda med det han 
här i Embetet får inkomma », dels att han endast ett år varit ge
säll, och dels emedan han »eij ännu fått någon getrunk». Ystad
ämbetet rådde honom att resa till Liibeck »och åtminstone der 
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förwerfwa sig en getrunk». De lovade honom också att, när han 
härefter återkom, lämna honom »all möjelig assistence». 

BöNHASERI 

Det fanns i gångna tider liksom nu personer, som på mer eller 
mindre ohederligt sätt sökte draga sig fram genom livet på andras 
bekostnad. Under skråväsendets dagar kallades dessa bönhasar, 
om deras olagliga verksamhet föll inom något yrkes gränser. De 
voro mycket vanliga företeelser, och alla, som sysslat med våra 
yrkens historia, ha gjort bekantskap med sådana. Ofta var det 
lättjefulla individer, som efter avlagda gesällprov ej gat arbeta 
sig fram till mästare, men ofta spelade även ekonomiska problem 
en viss roll härvidlag. Det var nämligen ej alltid gesällen av sina 
magra inkomster lyckades spara ihop de medel, som skråordningen 
föreskrev som obligatoriska afgifter till lådan, de fattiga och annat, 
när mästareprovet skulle avläggas. Följden med dessa individer 
bleY ej sällan, att de som fuskare och bönhasar i sitt yrke sökte 
förskaffa sig livets nödtorft. Det var en ständig strid mot dessa 
yrkenas parasiter, och naturligtvis voro de ej heller okända för 
Lunds krukmakareämbete. Tvärtom! Bevarade akter ge oss bjärt 
färgade skildringar av deras intrång på de lagliga mästarnas verk
samhetsområde. Både till riksdag och konungens befallningsha
vande, till borgmästare och magistrat ha klagoskrifter ·ingått över 
det förtret de förorsakat skråmästarna och ämbetet. 

En sådan klagoskrift över obehöriga inkräktare i yrket avlät 
Lunds krukmakareämbete till riksdagen den 21 aug. 1751. Den är 
undertecknad av Peter Lundgren, som då var ålderman, Erik Elf
man, bisittare, och Hans vValberg, lådmästare. De inleda sin skri
velse på följande sätt: ,, vVid denna .nu Berammade och utsatte 
Riksdag äro wij samtel. utaf Krukomakare Embetet i Lund bo
ende Mästare inför Hans Kongl. Maij :tt Riksens Höglofl. Stän
der föranlåtne at utj diupaste underdånighet oss beswära öfwer 
det, at oss skier et alt för stort intryck och förfång genom det at 
många fuskare sig här uti länet och nära intill denna Staden och 
inpå sielfwa dörrarne sig nedsatt, och än dageligen insmyga och 
nedsätta sig, Embetet till alt för stor förtryck och prejudice, som 
dryga onera och s tora skatter till Hans Kongl. Maij :tt och Cronan 
ärlägga måste. » Ämbetet anhöll därför »utj diupaste underdånig-
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het», att dylika fuskare skulle helt förbjudas att utöva sin verk
san:.het, var de än upptäcktes. De namngiva också en del bön
hasar, Christian Stenbeck, »som bor på Ericsholms godz (nuv. 
Trolleholm) under öfwerste Lieutenant Trolle », Israel, »som bor 
på Generalinnan Högwälborna fru Benetts gods 1 1/4 mil från Lund » 
(Ellinge) 1, och And. Möllerström, »som bor på Snågeholms gods 
under Löfwen». 

Följande år ingick från ämbetet en liknande inlaga till borg
mästare och råd i Lund, ännu mycket mera besk i tonen. De när
mast anklagade äro desamma som tidigare, och ämbetet anhöll 
nu, att magistraten »i kraft af wår i nåder förunte Ordnings och 
Skrås 10 artic. 19 § » ville hjälpa dem, att låta fasttaga bönha
sarna och konfiskera deras verktyg. Genom att i bygderna kring
för& sin varor till försäljning kunde de så mycket mindre räknas 
bland adelns »åhrstienare och Handtwerksmän », påpekar ämbetet. 

Vad resultat dessa inlagor ledde till, få vi ej veta, men den 
6 juni 1757 ingick en ny sådan från ämbetet till magistraten, så 
vad som tidigare eventuellt åtgjorts i saken har tydligen icke haft 

. bestående verkan. Den ger oss en ny, målande skildring av dessa 
missförhållanden och en kulturhistoriskt intressant glirn,t från ti-
den. Så här skriver det iovliga krukmakareämbetet: 

» \Vällofl. Magistratens widtberömda nit om rättwisans be
fremjande, Lag och Kongl. Stadgars obrottsliga efterlefnad samt 
ömma omsorg om denna Stadsens Inwånares wälfärd, som för
dubblar både wälfärd och förtroende, har föranlåtit oss samtelige 
Borgare och Mästare af det Lofl. Krukomakare Embetet här uti 
Staden Lund, \Vällofl. Magistratens Gunst rättwisa Skiärskådan 
i diup ödmiukhet underställa de olagligheter, som så dierft för
öfwas och det kändbara intrång, som af någre omkring gränt
zande Fuskare os obilligen tilskyndas. 

Til följe af Kongl. Resolutioner borde inga Handtwärkare 
såsom fuskare på Frälsegods få antagas och brukas än allenast 
de som gå til Frälsemanna duk och disk, men icke desto mindre 
hafwer wi til wår nog dryga känning och skada måst ärfara, at 
slika fuskare af Krukomakare Professionen blifwit antagne så 
wäl på Frälsemäns gods som annorstädes och äro 1 :o Mattias 
Stenbeck i Gröttinge, 2 :o Anders M öllerström på öfwits Closter, 

1 Att generalskan Magdalena Bennet efter makens död 1740 bosatt sig på Bälte
berga, tycks skriftens författare ej haft reda på. På Ellinge bodde 1751 hennes dotter, 
grevinnan Christina Diicker och hennes man. 
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3:o Johan Ackerholm på Snåkeholm, 4:o Magnus Raquist på Alun
bruket och 5:o Jöns Friman, Socknekrukomakare i Lutaret (Luda
röd, Eljaröds skn, Albo hd), hwilcka icke allenast genom lerkärils 
försäljande från By till By, os så stort intrång giöra och wårt 
näringsmedel så inskränka, at wi så wäl hemma som wid mark
nader föga eller ingen afsättning hafwa kunna. Alt förthenskull, 
och emedan slikt fuskeris föröfwande ei säkrare bebådar än wår 
undergång och ödeläggelse, som så dryga Borgerliga onera wid
låda , är wår ödmiukaste anhållan, det ' i\Tällofl. Magistraten gunst
rättwisligen täcktes på alt uptänckeligit sätt och på det krafti
gaste hämma och förekomma sådant fuskerie, och det så mycket 
mera, som Cronan af slike fuskare ringa eller als ingen förmån 
niuta.» 

Skrivelsen är undertecknad av Erik Elfman i egenskap av 
ålderman samt Hans vValberg, Peter Lundgren och Anders Kiers
son. 

Det var en hård kamp, en kamp nästan på liv och död, som 
fördes av skrånas lagliga yrkesutövare mot dem, som bönhasade 
i deras hantverk. De åtgärder, som vederbörande myndigheter vid
tagit för att förbättra situationen, ha tydligen endast haft tempo
rär verkan, ty ända till skråtidens slut hade yrkesmännen att dra
gas med dessa besvärligheter. 
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MIKAEL »POTTEMAGER» 1 

D en till namnet tidigast kände pottemakaren i Lund under 
nyare tid är Mikael »Pottemager ». I en mönstringsrulla, som 

förvaras i Rigsarkivet i Köpenhamn, över de borgare i Lund, 
som 1553 mönstrades av Lage Urne, upptages på »Clemmens Roe
de» (rote) denne Mickel »Pottemager ». Det är de enda upplys
ningar1 som stå att finna om denne förste till namnet kände yrkes
utövare av detta slag i Lund. Något bevarat gods, som med sä
kerhet kan sättas i förbindelse med honom, kan man ej heller 
visa på. 

CLAUS DETLOFSEN 

En dilvis samtida kollega till Mikael »Pottemager» kan Claas 
»Pottemager » ha varit. Vårt vetande om denne krukmakare är 
ytterst magert. Den källa, som förmedlar uppgifter om hans exi
stens till oss, är Malmöhus läns räkenskaper för åren 1579- 1530 
och 1593- 1594. I båda fallen gäller det arbete, som han utfört 
för »Lundegårds byggning ». »Giffuit klauus pottemageriLundhfor 
lxxx leer knappe, handt giorde och brennde, som byggmesteren fick 
at bruge paa thz ny hus for stökiidt ij sk. Er - - - vij mk. Ennd 
giffuiit for :ne pottemagger for enn ny kackell offenn hanndt opsatte 
i schriiffuerstuffenn paa Lundegaardt aff hånns Eggenn Kackill
potter v mk. » Vid den senare tidpunkten meddela de angivna rä
kenskaperna: » ltem giffuidt Peder theigellströger och Claus potte
mager i Lundh for iij Kachelloffnne, dj opsatte paa Lunndegaardt, 
oc for enn Kacheloffuenn at ferdig giörre Penndinge 2 1/2 mk 2 sk 

1 Till författaren THEODOR TUFVESSON ber jag här få framföra ett hjärtligt tack 
för hans älskvärdhet att ställa sina under många år samlade biografiska anteckningar 
om Lunds kruk- och pottemakare till mitt förfogande. , 
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lubsk». Det är vad bevarade handlingar låta oss få veta om denna 
kakelugns- och krukmakare. 

DETLOF CLAUSEN 

Måhända kan den Detloff » Pottemager », vars fullständiga 
namn var Detloff Clausen, vara en son till Claus »Pottemager ». 
Det var ingalunda ovanligt bland tidens hantverkare, att söner 
valde fädrens yrke. Bevarade handlingar förråda emellertid ingen
ting härom. Lunds byfogderäkenskaper för 1630- 31 meddela ett 
och annat om hans privatliv, som icke är direkt hedrande för hans 
person. Bland annat har han varit i slagsmål och fått böta en gång 
för att han »slog Hanns Erloff paa Sitt kne i per Andersens 
haffue » och en annan gång för att han varit i handgripligt bråk 
med en Rasmus Knudsen. Vidare läser man i angivna källa (1639 
- 40): »Annammit aff Detleff Pottemager i Lund for Jomfru
krencker, doch hand egtet binde siden, Penninge 3 mk 6 sk». En 
annan g ång har han s jälv blivit överfallen och rätt illa åtgången 
och det av en kvinna, hustrun till en av hans yrkeskolleger, :>Chri
stenn Pottemagers quinde », som fått böta 6 mrk penningar »for 
hun giorde bloduiide Paa Detloff Pottemager». Det var dåligt 
med sämjan och idyllen i den tidens Lund. Med välmågan och 
burgenheten tycks det inte heller ha varit så mycket bevänt. Det 
synes inte ha varit så ovanligt, att hantverkaren först fick stämma 
sin kund, innan han kunde få ut ersättning för sitt arbete. Så fick 
Detleff Clausen gå tillväga mot Caspar »bogbinder », åt vilken han 
satt upp en kakelugn, varom Lunds bytings protokoll för den 10 
juli 1648 ger oss besked. Bokbindarens hustru hade dessutom 
snattat en balja från honom, som han haft stående vid sin brunn. 
Vardagens käbbel och människors småaktighet har i alla tider 
gjort livet onödigt otrivsamt för mänskligheten. 

Den 9 juni 1646 var Detleff »Pottemager » död, ty enligt Lunds 
bytings protokoll för den 15 :de i samma månad omtalas en pant
förskrivning, som hans »eHte'rleffurske » förstnämnda datum gjort 
på »1 grönt Sengested i stuen », »1 Liden Jernkackelon» och an
nat bohag på en summa av 17 dlr 13 sk. danske. Den gamla van
liga historien, ett strävsamt liv och död i fattigdom, upprepade sig 
tydligen här liksom i så många andra lundensiska hantverkarhem 
genom tiderna. 
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Den 30 nov. 1646 erlade Detleff Clausens arvingar 5 mrk 4 
sk. »for jordskyld». För sonen Claus Detloffsen hade ikrukmakaren 
Christen Lauritsen förordnats som förmyndare. 

CHRISTEN LAURITSEN 

V ad källorna ha att förtälja om en annan lundensisk potte
makare, under 1630-50-talen, Christen Lauritsen, har ingenting 
med hans yrke att skaffa. Det gäller mera hans rent personliga 
förhållanden. Enligt Lunds bytings protokoll av den 13 jan. 1643 
var han en av rättens bisittare, vilket förtroendeuppdrag han inne
hade hela detta år och efter allt att döma även en del av det föl
jande. Detta vittnar tydligen om, att Christen »Pottemager » var en 
man med kommunala intressen och även med anseende om sig 
att kunna med fördel brukas för offentliga vär v. 

Att det under dessa politiskt oroliga tider icke var lätt att 
komma tili ekonomiskt oberoende och trygghet är ju klart. Vad 
reformationen åstadkommit av förstörelse fortsattes av krigiska 
oroligheter, fejderna mellan Sverige och Danmark. Så försiggick 
unde:r åren 1644- 45 Gustaf Horns krig i Skåne, då han förgäves 
sökte intaga Malmö. I Lund inryckte han den 29 februari. »Vi 
hafva här litet funnit till bästa », skriver en av hans officerare 1. 

Befolkningen hade nämligen redan i god tid fört en stor del av 
s ina ägodelar i säkerhet till Själland. . 

tlot denna bakgrund av otrygghet förstår man, att det var 
ytterligt smu utsikter att driva sitt yrke med framgång. Följden 
blev skuldsättning och trassliga affärer. Den 19 jan. 1646 var Chri
sten Lauritsen stämd till tinget för en skuld till Peder Rasmusen 
i Malmö på 5 mrk 12 sk. Helt oförskylt tycks han jämte några 
andra ha· fått en stämning p å halsen av en salig Hans Ottosens 
änka, Agate, som genom sin befullmäktigade låtit stämma arving
arna efter en viss Gudmund Arm. Summan, som de krävdes på, 
uppgick till 166 l/2 rdr plus ränta. Vid m ålets handläggning :med
delade emellertid de instämda parterna, att de icke lyft något arv 
efter bemälte Arm eller hans hustru och ansågo följaktligen ock
så, att de ej heller voro förpliktade att betala någon skuld efter 
dem. 

1 E. W. BERLING, Gamla Lund. Ld 1854, sid. 31. 



28 

Även Christen »Pottemagers » hustru, Margareta, var i ldam
meri med rättvisan av ett den tiden icke ovanligt skäl, hetsigt 
ordbyte eller rent av slagsmål med grälsjuka grannhustrur eller 
andra kvinnor. Motparten, som här tog revanche genom rättens 
försorg med 3 mrk för liden skada och oförrätt, var en Bertel 
Giödickes hustru. Att förlikningen mellan de båda kvinnorna icke 
blev av någon större varaktighet framgår av Lunds bytings proto
koll den 3 maj 1658. Enligt detta hade Mar,gareta »Pottemager » 
gått till ny attack mot sin gamla fiende och med hugg och slag 
överfallit henne. Den gången var det den förfördelades äkta hälft 
som tog hand om saken för att föra den till » Endelighed». 

MORTEN JACOBSEN 

Åtminstone från 1658 och till 1674 bodde pottemakaren Mor
ten Jacobsen i gården n:r 123 i Vårfru rote vid Södergatan 1. 

Han tycks ha varit utan husfolk av något slag, ty intet sådant 
upptages i mantalslängderna. 

Vid danskarnas återtåg på sommaren 1678 avbrändes bland 
annat stora delar av Lund. Staden hade vid denna tid 304 
hus, varav 163 förstördes av elden däribland stadens r ådhus 2. 

Vid detta tillfälle har sannolikt även Morten »Pottemagers» 
hus fått stryka med. Enligt Lunds r åds tugurätts protokoll 
av den 30 april 1634 framträdde nämligen en grovsmed i sta
den, Hans Jörgensen, och begärde att få taxera t den plats, »som 
Sl: Morten Pottemakare på bode och nu ligger öde och affhyst, 
och ingen ähr som dhen till byggningh whil antaga ». Jörgensen 
erbjöd sig nu att »moth laga Taxa dhen ,at Uptaga och til Stadsens 
Upkomst bebyggia ». H an begärde för den skull ett par »Owillige 
Män som dhen Wärdera kan ». Den önskade värderingen ägde rum 
den 5 maj samma år . Fastigheten bestod vid detta tillfälle av 
»blotte tompten uthom huss eller det ringaste byggnings material» 
och värderades av de därtill utsedda fyra värderingsmännn till 
20 dlr smt. 

I Lunds bytings protokoll möter man Morten »Pottemagers » 
namn vid flera tillfällen. Så fungerade han som bisittare i rätten 

1 Se G. CARLQUIST, Lund på 1690-talet. 1. Ld 1923, sid. 18 under 305-311 
o. Il. Ld 1924, sid . 45 under 123. Skrifter utg. av Föreningen Det gamla Lund. 5-6. 

1 Se E. W. BERLING, Lund. Ld 1854, sid. 37 och G. CARLQUIST a. a. 1. Ld 
1923, sid. 9. 
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både 1657 och 1659. Dessutom nämnes han i samband med gäld
mål, bland annat 1643, 1646 och 1658. Han har också själv in
stämt folk till rätten, såsom 1657 då han krävde en Jakob »Tö
mermand» på 9 dlr för ogulden hushyra. 

Ett mål, som hade med Morten Jacobsens yrkesutövning att 
skaffa, var det, som relateras i Bara härads domboks protokoll för 
den 16 juni 1653. Det gällde en lergrav, som han låtit upptaga på 
»Welb: Axell Juels grund till en hans gaard » i Flackarp, )) der fra 
Leer till hans handwerckes brug i mand minde bortfört». Saken 
är av intresse, då den låter oss veta, varifrån lundakrukmakarna 
ibland kunde få sitt råmaterial. 

Morten »Pottemagers » ekonomiska ställning tycks, åtmins
tone tidvis, inte ha varit så dålig. 1662 t. ex. utgick hans skatt med 
2 1/2 skatteskilling, en efter tidens förhållanden ganska hög skatte
utlaga. Både hustrun och han själv avledo 1676. 

HANS JÖNSSON 

I Lunds mantalslängd för 1662 och fram till och med 1691 
upptages i Clemens rote en Hans »Pottemager ». Han var hyres
gäst hos Ola Larsson »Snicker» åtminstone till branden 1678 1. 

Vissa tider är utom honom själv och hans hustru även antecknad 
en »suend » eller gesäll. 1673 födde honom hans hustru en son, 
som i dopet den 21 sept. kristnades till Jörgen. Hans »Pottema
ger» blev änkeman 1677, och den 3 okt. samma år förrättades bo
uppteckning efter hustrun. Det var ett mycket enkelt och anspråks
löst bo de båda makarna haft råd att samla omkring sig. Dess 
värde belöpte sig ej till mer än 42 dlr 1 mrk. Under rubriken 
»Bortschyldig Gield » hop:5ummerades sterbhusets skulder till 120 
dlr, varav 20 dlr utgjorde ogulden hushyra till Olof Larsson. Nå
got arv till den fyraårige sonen kunde det givetvis ej bliva fråga 
om under sådana omständigheter. 

JAKOB M ÅRTENSSON GROSS 

En av de fyra krukmakare, som 1706 voro bosatta i Lund och 
där drevo sitt yrke, var Jakob » Pottemager » . 1683- 1699 finna 
vi honom mantalsskriven i Clemens rote 2 • 

1 Se G. CARLQUIST a. a. 1. Ld 1923, sid. 18-19 under 305-311. 
2 Se G. CARLQUIST a. a. 1. Ld 1923, sid. 18- 19, under 305-311. 
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Sedan den 12 juli 1681 var han gift med Johanna Anders
dotter, och äktenskapet välsignades 1682 och 1690 med ett par 
söner, Mårten och Lars. I någon större omfattning kan knappast 
hans rörelse ha drivits, ty i allmänhet tycks han ha varit ensam 
om arbetet i verkstaden. Möjligen har han haft hjälp av sin hustru. 
1692 och 1696 antecknas en piga i hans hushåll och det senare året 
även en gesäll. 1697 lät han inskriva en lärdräng. Jakob »Potte
mager » slutade sina dagar 1708. Den 13 mars själaringdes det 
för honom, och hans sista viloplats reddes på S :t Petri kyrkogård, 
belägen i norra hörnet mellan nuvarande Bredgatan och S :t Petri 
kyrkogata. 

Enligt Lunds rådstugurätts protokoll av den 15 juli 1685 av
slutade Jakob Mårtensson, »Borgare och Påttemakare här i Sta
dhen », denna dag ett gårdsköp med Elina »Olof Larssons » från 
Köpenhamn. Köpekontraktet var uppsatt den 10 i samma månad, 
och köpet gällde det hus, som han bebodde jämte intilliggande öde
tomt vid Gråbrödersgatan. Som vittnen till köpet fungerade Elina 
Olssons måg, kannstöparen Anders Jöransson. Till gården hörde 
också ett stycke åkerjord, beläget i Smö-rlyckan. Detta jordstycke 
pantsattes 1714 av änkan till professor Johan Döbelius, 1717 adlad 
von Döbeln, för ett lån p å 50 dlr smt. 

Troligen hade Jakob »Pottemagers » änka kommit i ekono
miskt trångmål genom att hennes krukmakarekolleger sökt göra 
livet surt för henne genom att »förvägra henne idka hantverket». 
I en inlaga till rådstugurätten besvärar hon sig nämligen över detta 
förhållande och anhåller, »att magistraten ville tillhålla dem ändra 
sina tankar, att hon utan deras intrång må få idka sitt hantverk 
antingen hon gifter sig eller ej ». De besvärliga kollegerna, som 
hon hade att dragas med, voro pottemakarna Olof Olofsson, Håkan 
Ingvarsson, Nils Månsson och Jakob Mattsson. Dessa hade så
som de sedan erkände i oförstånd vänt sig direkt till generalgu
vernören i Malmö, vars resolution till magistraten i Lund, date
rad den 19 okt. samma år, hade följande lydelse: »Så vida som 
nu för tiden 4 st. Krukmakare uti staden Lund befinnas, så åläg
ges magistraten att handhava supplikanterna vid generalguvernör 
Stenbocks resolution av den 25 sept. 1707.» De nyssnämnda fyra 
pottemakarna uppkallades för magistraten och tillfrågades först, 
av vad orsak de icke först vänt sig med sina klagomål till s tadens 
myndigheter, innan de besvärade guvernören. Svaret blev: »De 
hafwa intet förstått sådant». På tillfrågan, om de voro emot, att 
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,Jakob »Pottemakares » änka fick idka hantverket, förklarade sig 
Olof Olsson nöjd med vad magistraten gjorde efter resolutionerna. 
Håkan lngvarsson var nöjd med »att änkans fästeman som dess 
broder få komma i amptet». Nils Månsson och Jakob Matsson 
förblevo vid resolutionerna från generalguvernören. 

Tydligen genom ovarsamhet vid en bränning förorsakade Ja
kob Mårtensson en eldsvåda i sitt kvarter. Denna inträffade den 
9 a~g. 1681, mitt under Jakob »Pottemagers» smekmånad. Magi
straten lät sätta igång en undersökning för att få klarhet i vem 
som bar skulden till den inträffade olyckan. Undersökningen led
des av »Stadz Procurat:en » Springer, som efter förhör på ort och 
ställe med dem, som bebott de .genom eldsolyckan ödelagda hu
sen för rätten framlade en skriftlig redogörelse härför. Måndagen 
den 29 i samma månad voro de till förhör inkallade, som berörts 
av eldsvådan, nämligen utom Jakob »Pottemaker » .Jöns Gier
mansson, Inger » Wäfware » och besökaren Henning Erlandsson. 
De utsattes för ett skarpt och noggrant förhör, så att, som det 
heter i protokollet, »dhen Rätta sanningh kan träffa liuset». 

Först förhördes Jakob Mårtensson, som omtalade, att han 
samma dag olyckan inträffade vissedigen hade bränt »Pottohr » i 
sin ugn men till förekommande av eldsvåda hade betäckt ugnshålet 
med en puta och satt ett sängtäcke i skorstenen. På rättens fråga, 
om Jakob »Pottemaker» kunde lämna besked om var elden kom
mit ifrån, svarade han, att då han upptäckte den så brann det uti 
Inger » Wäfwares » tak, men varifrån den tändande .gnistan kom~it 
visste han icke. Om någon av hans nabor vid den tiden hade »Stoor 
lldh på dheras fyrstedher», visste han ingenting om och hade inga 
misstankar mot någon av dem. Han förklarade vidare, att hans 
hustru hade skrapat ren skorstenen, som hörde till brännugnen. 

Efter krukmakaren vittnade hans närmaste granne, Jöns Gier
mansson. Denne berättade, att en hustru kom in till honom med 
andan i halsen och ropade: » Dher röcker uthj Edher rissgafwehl ». 
Han gick ut och konstaterade det påstådda förhållandet men lycka
des släcka elden med en kittel vatten. När han sedan såg sig om
kring, upptäckte han, att det begynte brinna även uti Inger » Wäf
wares » tak. Han bjöd till att släcka elden även här och rev undan 
några takstenar men måste löpa undan, då elden häftigt började 
blossa qpp. Det förefaller emellertid, som om det lyckats Gier
mansson att kväva även denna eld. Samtidigt hade han ropat till 
Jakob »Pottemaker » att inte »blaassa » så hårt och fått till svar: 
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»Om en timma schall iagh blaasa för alfwar». Av rädsla för den 
överhängande eldfaran hade varken Giermansson eller hans hustru 
den natten vågat gå till sängs. Enligt Giermanssons uppgift hade 
krukmakaren inget tak på sin ugn och förklarat för rätten, att 
att han var villig »af legga sit Jurament om för Nödhen giörs eller 
när då fordras, at denna Eldh kom lööss ifrån Jacob Pottemakers 
Schorsteen uthaf dhett han brändhe Potter». Hos sig själv hade 
han den dagen icke gjort upp någon eld. 

Vid förhöret med Henning Erlandsson förklarade denne, att 
aftonen före eldsvådan hade han vid 10-tiden sett, att elden slog 
upp ur Jakob »Pottemakers» skorsten och ugn vid pass ett par 
alnar ovanför skorstensmynningen. När elden följande dag bröt 
lös, var han själv ej hemma utan »wedh bredegats port». Och nå
gon eld hade h an inte den dagen i sitt »fyresteedh », 

Resultatet av undersökningen och förhöret blev, att Jakob 
»Pottemaker » befanns vara den skyldige till eldsvådan genom 
vårdslöst handhavande med elden vid bränningen, och det resol
verades: »Rätten förelegger Jacob Pottemaker at Stelle för sigh 
Suffisante Caution til i dag 8:te dagar, och dher han detta icke 
gitter då at borge för sig sielf» . 

Med tidens allt annat än stabila byggnadsmaterial och de 
allmänt förekommande halmtaken var ju den röda hanen en av 
de allvarligaste hotel serna mot samhällets bebyggelse. Väl lös
släppt i dessa halmtak var den säkerligen icke lätt att stoppa. 

JöRAN JöRANSSON 

Vid 1600-talets slut finns i Lunds mantalslängd antecknad en 
Jöran »Pottemager ». Under åren 1689- 96 är han uppförd i Vårfru 
rote med hustru och sjstnämnda år även en dräng 1. År 1700 finna 
vi honom i Clernens rote vid Gråbrödersgatan. . 

Rörande Jöran »Pottemagers» familjeförhållanden meddelar 
Lunds vigselbok 1685, att han den 29 dec. detta år förenade sina 
öden med en Christina Henriksdotter. Vid s in död 1704 lämnade 
han efter sig en sörjande änka jämte tre söner och två döttrar i 
ålder mellan 9 och 14 år. Huru förhållandena i hemmet för övrigt 
stodo vid detta tillfä lle framgår av bouppteckningen efter honom 2 

• . 

1 Se G. CARLQUIST a. a. 2. Ld 1924, sid. 41 - 42. 
2 Se Bil. 2. 
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Det var ingen lysande ställning den stackars änkan befann sig 
uti, men det var ingenting ovanligt bland den tidens hantverks
kretsar. 

JAKOB MA TSSON 

I Lunds rådstugurätts protokoll för den 11 mars 1707 par. 4 
meddelas, att »Borgaren och Pottemakaregesällen Jacob Matzon 
inkom och upwiste ett till sig .gifwit köpebref af Borgaren Jöns 
Kruse på ett huus och gård på Söndregatan beläget · emillan Hr 
Rådman Stumaei och Skomakaren Nils Erlandssons gårdar, huilket 
huus och gård Jacob Matson af Jöns Kruse kiöpt ». Köparen be
gärde vi<l detta tillfälle första uppbud på köpet, vilket beviljades. 
När andra uppbudet den 27 ~ars samma år begärdes, hade Kru
ses hustru till rätten meddelat, att så vitt hon hade sig bekant så 
gällde köpet endast halva tomten. Jakob Matsson utverkade upp
skov några <lagar för att inskaffa vittnen, som kunde intyga riktig
heten av hans köpebrev. Vid det nya rådssammanträdet den 30 i 
samma månad visade det sig, att inga lagliga hinder förefunnos 
för att fortfara med uppbuden. Det tredje och sista skedde den 3 
april 1707. Gården var av den förre ägaren pantsatt till »Fru hof
cantzlerinnan » Anna Sofia Lindenow på Klågerup den 26 juli 1706 
för en summa av 254 dlr smt, och det blev därför till henne som 
Jakob Matsson fick betala ränta på detta belopp 1. 1721 urs man
talslängd uppför Jakob Matsson på n :r 13 i Drottens rote, och 
1725 angives hans gårdsnummer som 14. Sannolikt är det samma 
gård han hela tiden bebor, fast numreringen under åren har växlat. 
Här äro också hustrun och en gesäll antecknade, och i kanten står 
anmärkt »fattiga ». Om hans privata förhållanden för övrigt få vi 
ingenting veta mera än att hans hustru dog den 2 mars 1751 i 
själabodarll'.:l (fattighuset) i en ålder av 77 år. Dödsorsaken upp
gives vara » långwarig siukdomb och wärch ». Hon begrovs på S :ta 
Magdalena kyrkogård 2. 

1 Enligt Lunds rådstugurätts protokoll av den 13 maj 1707 tycks det ha varit 
svårt att få Jöns Kruse ur gården. Magistraten såg sig därför föranlåten att förordna 
en fiskal jämte "ett par gode tilltagne män", som först skulle i allvarliga ordalag till
säga Jöns Kruse att avflytta från gården, och därest detta ej hjälpte handgripligt för
foga honom därifrån. Pantsumman på gården stod kvar ännu 1717. 

2 S:ta Magdalena kyrka var belägen där den gamla kemiska institutionen nu 
ligger mellan nuvarande Magle St. och Magle L:a Kyrkogata. 

3 
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Förmodligen hade Jakob Matsson, då han skaffade sig hus 
och gård i Lund, räknat med att fort nog kunna bliva mästare i 
sitt yrke i staden. Var så fallet bör han emellertid ha blivit mäkta 
besviken, ty vi kunna ur arkivens gömmor draga fram en serie 
skrivelser, som bollat mellan pottemakaregesällen, magistraten i 
Lund, guvernören i Malmö och krukmakareämbetet i Ystad. Jag 
skall lämna en kort sammanfattning av denna skriftväxling. 

Den 11 okt. 1706 är den skrivelse daterad, med vilken Lunds 
dåvarande krukmakare, Jakob Mårtensson, Olof Olofsson, Håkan 
lngvarsson och Nils Månsson Stenbeck uppvaktade vice guvernö
ren A . Faltzburg i Malmö. De framhålla här bland annat, huru 
svårt det är för de redan befintliga fyra krukmakarna i »den lilla 
Staden Lund » att reda sig på sitt hantverk här. Dessutom drev 
en krukmakare, som tillhörde deras ämbete, sin verksamhet en 
mil från Lund i Genarps socken, »som har en stor deel af wår 
näring ». Vidare hänvisade de till bagarna här i Lund, som ;>hafwa 
för dätta wijd Gouvernementet en slijk Resolution erhållit, at eij 
mer än 4 wetebrödz Bagare sig här i Staden nedsättia skola för 
näringens ringhets skull ». När nu krukmakaregesällen Jakob Mats
son sökte tränga sig in i lundakrukmakarnas krets, hoppades de 
»i ödmiukheet» ·på en gunstig resolution från höga vederbörande. 

Ett par dagar senare fick magistraten i Lund uppmaning från 
guvernören att inkomma med påminnelser i det aktuella fallet. 
Kontentan av dennes skrivelse, dat. den 19 okt. 1706, är: »Och 
skulle här flera komma till, blifwa de till hopa utharmade förme
delst den ringa näring, som dessa swåra tijder är, hwaröfwer de 
sig beklaga ». Det var ju mitt under brinnande krigstider, när man 
i första hand var nödgad att lämna sin tribut till landets försvars
väsen. Den stackars krukmakaregesällen hade tydligen ingen före
språkare i den stad, där han åtrådde att få bliva mästare. Och 
guvernörens resolution p å lundamagistratens skrivelse blev som 
väntat: » ... utan hafwer Jacob Matzson der han det Handtwerket 
fullkombligen lärdt at sökia någon annan Ort, hwarest han kan 
sig nedersättia ». Denna skrivelse är daterad den 25 okt. 1706. 

Jakob Matsson var emellertid inte den, som gav tappt för 
detta. Han satte upp en längre klagoskrift och adresserade den till 
»Högvälborne H:r öfwerste och vice gouverneur Nådigste Herre ». 
Den är ursprungligen daterad den 21 okt. 1706, men han tycks ha 
tagit sig en funderare över vintern och inlämnat den först i juni 
nästkommande år. Datum är nämligen ändrad till den 21 juni 1707. 
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Han framhåller här, att han »redeligen och förswarl:n »lärt sig 
sitt yrke, och hans tanke var nu att »med Gudh och ähra förtienna 
mitt brödh så länge Gudh mig lijfztijden förunna och spahra will». 
Därtill framhåller han, att han köpt sig egen gård och vidlägger 
till yttermera visso köpebrevet på denna gård, »bättre än några 
them andra Krukemakare äger » tillägger han. I samband härmed 
framhåller han också, »att iag uthan en total ruin min Desein eij 
ändra kan ». Skrivelsen andas för övrigt helt naturligt ganska 
mycken bitterhet. Hat och personliga intressen anse han vara or
saken till yrkeskollegernas aversion mot honom. Till sist bönfaller 
han i en lång och välsvarvad harrang om att »Högwälbohrna H :r 
Gouvernören för Gudh och rättvisans skull täcktes Maintenera mig 
widh mitt handtwärk ». 

Denna skrivelse remitterades till magistraten i Lund, som åla
des att tillse, -»huru wijda han efter wiste Mästerprof må blifwa 
der wid Conserverad till dess han uti Amtet kan blifwa antagen ». 
Skrivelsen är daterad den 11 juli 1707 och är undertecknad av vjce 
guvernören A. Faltzburg. 

I en ny skrivelse till guvernören hade Jakob Matsson besvärat 
sig över att ej ha fått del av dennes ovan citerade resolution till 
magistraten i Lund, »oacktat han eij allena wunnit buurskap och 
der jempte huus och gårdh i Lundh äger och der efter aflagt den 
honom påförda årlige skatten Lijka med des wederlikar». Guver
nörens skrivelse verkar irriterad, och han ålägger magistraten att 
antingen »Maintene_ra honom (Jakob Matsson) eller och wijsa medh 
goda skiähl, hwad de kunna hafwa der mot ·at inwända ». 

En ny skrivelse av den 14 sept. 1707 från magistraten i Lund 
till vice guvernören A. Faltzburg stödde sig på ide tidigare andragna 
skälen som hinder för Jakob Matssons antagande till krukmakare 
i staden. I samma månad hade han ansökt hos magistraten att få 
uppsätta en krukmakareugn, innan vintern kom på allvar, vartill 
han erhöll tillstånd dock på det villkoret, »at han icke idkar sitt 
hantwerk, innan han wunnit mästerskapet». 

En ljusning i situationen tycktes inträffa 1708 för Jakob Mats
son i och med Jakob Mårtensson »Pottemakares » detta år timade 
frånfälle. Magistraten skrev då till guvernören elen 6 maj 1708 
bland annat följande: »at ehuru wäl denne afledne 4 :de Krukma
kartdämbnat hustru efter sig, hwilcken något ännu brukar Handt
wärcket, doch lijkwäl som hon är merendels utlefwad, så kan hon 
icke genom nytt Echtenskaps ingående med en Krukmakare, för 
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sin person wara denne Jacob Mattsson hinderlig i sitt propos: 
Denne Änckia har fuller en son, som wijd Amptet i Ystad är in
skrifwen för Gesäll, hwilcken de wäl kan hända hafwa i tancken i 
fadrens rum förhiälpa, men som honom något fehlar i förståndet, 
så synes Magistraten, at Jacob Mattsson, enär han i Amptet blif
wer antagen för Mästare, wäl kan komma i den afdöde Krukoma
karens ställe, hälst som han här i Staden äger huus och gård och 
kan praestera sin borgerliga skatt och Magistraten med aldra öd
miukastc wördnad till dödzztunden förblifwer Eders Höggre.fl. Ex
cellences . . . tiänare. » 

Den 18 juli samma år lät magistraten på rådhuset uppkalla 
stadens krukmakare för att höra sig för om deras inställning till fallet 
JakoL Matsson, varvid de förklarade, att de ingenting hade emot 
hans person utan ville hålla sig till sin undfångna resolution, »att 
här intet skall wara mehr än 4 mästare », varvid de anse, att ,foran 
Jöranssons änka kunde räknas för den fjärde. 

På så sätt bollade skrivelserna mellan myndigheterna och 
Jakob Matsson och fördes underhandlingar med stadens krukma
kare. Man kan ju, om man ser saken i ett större sammanhang, 
tycka, att det var en storm i ett vattenglas. För Jakob Matsson 
var det emellertid en livsangelägenhet, och han tycks ha varit en 
målmedveten man och därtill mer än vanligt energisk och hoppfull. 
Han lät sig inte förbluffas av de höga myndigheterna eller av 
mothugg från sina yrkeskolleger. Han blev också den, som avgick 
med segern, och i tidens fullbordan imatrikulerades han i serien 
av lundensiska krukmakare, vilket torde ha sk ett någon gång under 
år 17081. 

Alla dessa skrivelser och underhandlingar .ge oss en god bild 
av de förhållanden, som avund och småaktighet kunde åstadkomma 
bland tidens yrkesmän. Det var just ingen fridens idyll. Det gällde 
ej sällan en seg och ihärdig kamp för att nå ett · eftersträvat m ål. 
Hänsyn var inget utmärkande drag inom tidens yrkesgrupper. 

Hurudan denne Jakob Matsson för övrigt varit som person 
få vi egentligen icke veta mycket om. En liten glimt härom lyser 
dock fram i en skrivelse rörande honom, utfärdad av borgmästaren 
Zacharias Sunqius, där det bland annat står att läsa: »Det vore 
synd att dhe andre Pottemakarne i Lund skulle få tillstånd att 
ruinera denne, som är en snäll man ». Det var den enda röst av 

1 Guvernören M. Stenbocks sista skrivelse är dat. d. 8 aug. 1708. 
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välvilja och hjälpsamhet, som höjts till Jakob Matssons förmån 
under hela denna långvariga strid. 

NILS MANSSON STENBECK 

Nils Månsson Stenbeck var en av de fyra krukmakare, som 
1706 funnos i Lund. Under åren 1712-1722 var han mantalsförd 
i Krafts rote med hustru och sistnämnda år även en gesäll vid 
namn Olof. Var han dessförinnan haft sin bostad har ej kunnat 
fastställas. 1724 uppsade han sitt burskap i Lund. Han var då 
redan bosatt i Veberöd, i handlingarna kallat Vefre. Lunds råd
stu,gurätts protokoll av den 12 febr. 1724 meddelar i § 2, att »P åt
temakaren Mäster Nils Månsson i Vefre inkom för Magistraten 
med dess skrift anhållandes, det han, som nu för tiden anskaffat 
sig poställe i Vefre by, måtte tillåtas för tillkommande år och se
dan framgent få giva en liten genant till staden och få bo i Vefre». 
Ingressen till denna Nils Månssons inlaga till magistraten ger oss 
en 'föreställnin,g om vad hantverkarna själva ansågo om försörj 
nings- och utkomstmöjligheterna i Lund vid denna tid. Han skriver : 
»Såsom denna Stadzens ringa förtienst för fattige hanftwärkare 
Nogsamt högt:de lofl:e Magistraten bekant är, och iag för den 
skull Alu 1712 sedan här i Staden sig nedersatt så många Kruko
makarc at dhe sig så många här i denna lilla staden icke ernära 
kunnat utan en hwars största ruin, der före iag och warit nödsakat 
i ödmiukhet utsökia mig permission wed Gouvernementet upå ett 
annat ställe begiffwa samt mitt lärde Krukomakare Handtwärk 
idka .... » 

Enligt Kungl Maj :ts nådiga förordning av den 10 okt. 1723 
punkt 10 blev emellertid denna anhållan honom förvägrad. Ingen 
borgare eller hantverkare fick enligt gällande förordning på landet 
föröva någon borgerlig handel. Nu hade . Nils Månsson endast att 
välja på tvenne ting - att inom år och dag återflytta till Lund 
eller också där uppsäga sitt burskap. Att det härvidlåg gick lag
ligt till, däröver hade länets hövding sträng uppsikt. 

Nib 1ånsson gjorde sig ingen större brådska med att efter
komma resolutionen från magistraten i Lund. Han återkom inte 
förrä11 den 25 nov. i ärendet. Då inlämnade han genom sin svåger, 
Snickaren Lars Månsson, en skrift, där han uppsade sitt burskap 
i staden, »emedan honom alltför swårt will falla betala skatt på 
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2:ne s tällen ». Härpå begärde han, »att honom ett benäget testimo
nium måtte meddelas» . M agistraten hade dock intet annat att svara 
honom än liksom förra gången hänvisa till Kungl. Maj :ts resolu
tion av då angivna år . 

Hans ekonomiska ställning var icke stark. De skatteutskylder, 
för vilka han svarade t . ex . 1712 voro medelmåttiga . Utflyttningen 
till Veberöd var ju tydligen också närmast förorsakad av ekono
miska skäl. 1728 ans attes han av en mjölnare Anders Ak esson i 
Höj för en skuld på 200 dlr smt. Visserligen hade han till denne 
pantsatt gården med tillhörande hage vid Bredgatan, men efter
som husen nu voro avbrända och tomtens värde ej uppgick till 
pantsumman, var mjölnaren givetvis mån om att få ut sina pengar. 
För den skull anhöll han hos magistraten i Lund, att denna måtte 
förbjuda Stenbecks svåger, snickaren Lars Månsson, att t ill ho
nom utbetala de 100 dlr smt med ränta, som denna var skyldig 
honom. M a,gistraten efterkom denna hans begäran. 

I Lunds r åds tugurätts protokoll för den 18 jan. 1721 meddelas, 
att Nils »Pottemakare » p å Bredgatan utsetts att fungera som en 
av de två rotemästarna i Krafts rote för det år et. Aven en del 
andra mindre uppdrag kom honom till del. Så var han t. ex. :1710 
bland dem , som uttagits för att visitera rökningen i husen - möj
ligen mot pes ten , som följande år härjade betänkligt i s taden -
samt renhållningen i hus och p å gator. 

Det var under utförande av detta uppdrag, som han blev ut
satt för misshandel av en Jochum »Smed », som slagit och illa 
hanterat honom. Jochum »Smed » beskrev inför rätten h ändelse
förloppet på följande sätt. Han och Nils »Pottemakare » hade kom
mit i bråk , sedan de druckit några »potter » öl, då pottemakaren 
hade börjat s junga p å tyska »och det med mycket oanständige ord 
riktade mot honom ». Smeden hade då bett honom bruka hövliga 
ord och riktat en örfil mot honom, varpå de råkat i slagsmål. En 
Christian Jönsson »Slaktare » vittnade, att Nils »Pottemakare », då 
han var hos Jochum »Smed » s jungit en ful tysk visa och slagit i 
bordet. Flera andra avgåvo liknande vittnesmål och framhöllo, huru 
de båda parterna gripit varandra i hår et och tumlat omkring. Må
let var uppe flera gånger och genom uppskov för hörande av nya 
vittnen kom saken att dragas ut till långt fra m p å följ ande ilr. I 
s jälva verket var naturligtvis saken a v helt ringa betydelse men 
ger i alla fall en interiörbild av hantverkslivet i den d å lilla staden . 

Att Nils M ånsson var en hetlevrad och kolerisk typ framgår 
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också av Lunds rådstugurätts protokoll för den 17 och 19 okt. 1708. 
Stadens krukmakare voro uppkallade på rådstugan för att delgiva 
sin mening rörande en ansökan från krukmakaregesällen .Jakob 
Matsson att få slå sig ner i Lund som krukmakaremästare. Under 
den diskussion, som uppstod i frågan, blev Nils Månsson ivrig, 
»skreek mycket högt och wiste sig ohöflig», varför han av rätten 
förmanades att visa sig skicklig och hövlig. Då han liksom sina 
kolleger blev ålagd att infinna sig där nästa måndag, svarade han 
helt spotskt, att han hade annat att göra »än at löpa här uppe ». 
Med anledning av Nils Månssons uppstudsighet uppstod en ord
växling mellan honom och notarien, vilken slutade med att den 
förre löpte på dörren och plötsligt försvann i vredesmod. Då 
han nästa gång ej infann sig på rådstugan, blev han bötfälld med 
10 dlr smt. 

1708 blev 'Nils Månsson Stenbeck änkeman, och som sådan 
levde han till 1720, då han den 13 maj ingick nytt äktenskap med 
en Valborg Philipsdotter, död 1743. Själv dog han 1-744 72 år 
gammal och begrovs i Veberöd den 20 maj d. å . 

H AKAN INGVARSSON HEDSTRÖM 

Vilket år Håkan lngvarsson blev krukmakaremästare i Lund 
har ej kunnat fastställas, men 1706 var han i varje fall en av de 
fyra, som då livnärde sig av detta yrke .i staden. 1715 var han man
talsskriven i Krafts rote på n:r 6. 1722 finna vi honom i samma 
rote men på n :r 8 och 1725 på n :r 10. Sannolikt är det i alla tre 
fallen samma gård, då någon stadig tomtnumrering då ännu ej 
existerade. Det sistnämnda året var också en gesäll Bengt man
talsskriven hos honom, och åtminstone tidtals har han också haft 
en t.jänsteflicka. I bouppteckningen från 1727 beskrives hans hus, 
gård och hage såsom liggande östan. om Bredgatan mellan akade
misnickaren Jeppe Hanssons och avlidne borgaren Truls Olssons 
gårdar . Fastigheten taxeras i nämnda handling till 300 .dlr smt. 

Håkan »Pottemakares » rörelse tycks ha gått relativt bra. Tid
vis hade han en gesäll i sin verkstad, bl. a. 1725, och till uppass
ning i huset en tjänsteflicka. 

Under slutet av sin levnad fick han dragas med sjukdom och 
kunde inte stort uträtta i sin verkstad. I januari 1727 inlämnade 
han också till borgmästare och råd i staden en skrivelse, vari han 

, 
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klagar över »den store Siuckdom som mig i så !ångan tijd plågat 
och nu alldeles hoos mig öfwer handen tagit at iag icke · orckar 
sielf hielpa mig af Siuckdoms sängen». Han framhåller också be
träffande sin hustru, »at den ädle gofuan Synen är från henne 
wecken, at hon icke något kan i husset förrätta långt mindre mig 
i min Swaghet hielpa». Efter förutskickande av dessa omständig
heter gör han en ödmjuk anhållan om att »högtährade lofl:e Magi
straten gunsticktäcktes i detta åhrs på kommande Skatter wijssa 
mig en gunstig lindring, emedan iag icke orckar stå så högt i skatt 
som iag till dato gifuet». Denna inlaga är daterad den 7 jan. Fram 
på höstsidan avled Håkan lngvarsson. Han efterlämnade änka 
men inga barn. 

Bouppteckningen efter honom, som förrättades den 5 okt. 1727, 
visade ocksfl en behållning av nära 150 dlr smt, ett ganska ovan
ligt fall vad beträffar de lundensiska yrkesmännens kvarlåtenskap. 

Av en räkning (27 sept. 1727) från en Nils Lundstedt, som 
varit Håkan lngvarsson behjälplig med arbete av olika slag -
grävt upp lera , arbetat ett par ugnar kärl färdiga, huggit ved m. m. 
- - frarr.går, att denne också varit hans ombud vid bland annat 
marknader i Malmö, där han försålt lerkärl åt honom. Det var de 
vanliga salumöjligheterna för tidens yrkesmän av detta slag. Lik
som t. ex. bokbindarna packade de sina kistor med produkter från 
sitt krukmakeri och drogo omkring till marknaderna på olika plat
ser.· Lundaborna ensamma kunde ju inte ensamma bliva avnämare 
till ~_yra krukmakares alster, om dessa skulle leva på sitt yrke. 

Av hantverksredskap registrerar bouppteckningen bland annat 
»1 st. Pothnakare Skijfwa med bly på» och »1 st. Dito utan Bly». 
Husgerådet var av enkel beskaffenhet. Den enda mera lyxbetonade 
artikeln, som fanns i huset, var en silverbägare, som tillsamman 
med nio silverknappar uppvägdes till 5 lod med ett taxeringsvärde 
av 1 dlr smt per lod. För självhushållets räkning hade familjen 
haft en ko i ladugården, som vid detta tillfälle upptogs till .5 dlr smt. 

Med pottemakarens personliga garderob var det icke stort 
bevänt. Den visar i varje fall icke, att han utåt haft några pretan
tioner på någon herremansvärdighet. En »Swart Klädning» av 
kläde, som var vänd och utsliten, hade väl tjänstgjort som var
dagshabit, medan en annan av brun vadmal med försilvrade knap
par förmodligen utgjort söndags- och kyrkostassen, som väl kom
pletterats med det gamla spanskröret med hornknapp och Jarn
doppsko En grov vänd klädesrock med hornknappar, en svart 
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plysch.mössa, ett par svarta ullstrumpor och ett par gamla »Is
landz Strumpor» fullständigade garderoben. 

OLOF OLOFSSON STEVENIUS 

Denne krukmakares namnbeteckning är något växlande. Han 
omtalas i tidens handlingar som Olof »Pottemager », Ola Olsson 
och OluI Olufsson. 1696 var han jämte sin hustru mantalsskriven 
på n:r 17 i Clemens rote, antagligen på samma plats som tidigare 
Hans Jönsson »pottemakare» drivit sin verksamhet 1. Från 1719 
intill sin död hörde han hemma i Vårfru rote. I bouppteckningen, 
daterad den 19 mars 1730, efter hans föregående år avlidna hustru 
beskrives läget på hans gård sålunda: »Sönnan om Mårtensgatan 
emellan Borgaren Anders Nilssons och Borgaren Måns Christens
sons iboende gårdar». Den var vid detta tillfälle fri egendom, alltså 
utan jordskyld och taxerades till 260 dlr smt. I brandsynelängden 
för 1725 är den endast värderad till 150 dlr samma mynt. 

Olof »Pottemagers » rörelse tycks ha varit ett ganska lönande 
företag. Somliga år hade han ett par gesäller eller en gesäll och 
en lärgosse. Boets ställning efter hans död visade också en be
hållning av 269 dlr smt, en icke föraktlig summa jämförd med för
hållandet i andra hantverkarhem vid denna tid. Föret är som ord
språket säger värst i portgången, och så hade det väl också varit 
för Olof Olofsson. I en inlaga till borgmästare och råd i Lund, da
terad den 28 april 1713, klagar han över den ökning i skattepåla
gorna, som han blivit utsatt för. Han skriver här bland annat »Så 
emedan det faller mig fattig man alt för svårt för 7/8 .dehlar i 
skilling tahlet at stå förre, ty huar och een är nogsam bekant ·det 
iag als ingen annan tillgång haf :r huar af Konungens och Stadens 
skatter skall betahlas af, allenast mit ringa handtwärcke, som (Ty 
värr) nu för Tiden är ganska slätt och ringa till inkomme ». Det 
var ju också en ur politisk synpunkt sett synnerligen ofördelaktig 
tid för all fredlig näring. Det är därför inte ägnat att vacka vår 
förvåning,. vad Olof »Pottemager» här klagar över. När lugnare 
förhållanden åter inträtt, kom han, som synes ha varit en driftig 
och energisk man i sitt fack, i ekonomiskt tryggare förhållanden 
och dog, som vi sett, såsom en efter sitt stånd välbärgad man. 

1 Se sid. 29. 

• 
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Den 19 okt. 1729 »siähleringdes för Oluf Krukomakares Sahl. 
hustru med alla klåckorne», och hon begrovs på S:t Petri kyrko
gård utan klåkor ». Sju år varade hans änklingsstånd. Den 26 april 
1736 nedlade han för alltid sin drejarskiva, och några dagar senare 
lades han till vila vid sidan av hustrun på nyssnämnda kyrkogård. 

Den 3 maj registrerades kvarlåtenskapen. Boet uppgavs av 
krukmakarens piga, som förestått huset under hans änklingstid. 
Närvarande vid detta tillfälle var också dottern, Cecilia Olofs
dotter, enda barnet, jämte hennes man, handskmakaren .Jöns Pers·
son. Det dyrbaraste i huset var en järnkakelugn »af Mariae ugns 
fason », varmed avses en ugn med en framställning på hällarna av 
Jungfru Maria. En del husdjur, som hästar, en ko, får och lamm, 
stodo i fähusen, och i verkstaden inrymdes bland annat en bänk 
och en krukmakareskiva, bly och annat gods, som använts i rö
relsen. Pottemakaren Wahlberg överenskom med arvingarna att 
övertaga »de obrända Kärelen med Brenne, witt ler, bly och hwad 
till Bränningen utj huset finnes», vilket allt värderades till 20 d:lr 
smt. Bland sterbhusets fordringar uppvisades en på krukmakaren 
Isak Ingvarsson för bly, som han lånat vid något tillfälle. Gesällen 
Per Torstensson företedde en räkning på ogulden arbetslön . 

ISAK INGVARSSON HEDSTRÖM 

Delvis samtidigt med Håkan Ingvarsson var en broder till 
honom, Isak ln.gvarsson, krukmakare i Lund. Han blev 1715 mäs
tare här. Liksom i allmänhet när det gällde intagandet av en 
ny mästare, föregicks även denna händelse av ett litet förspel, för
orsakat av de gamla mästarnas oginhet att s!äppa in nya konktlr
renter i yrket. 

I Lunds rådstugurätts protokoll för den 13 dec. 1714 § 2 
kunna vi således läsa om huruledes krukmakaregesällen Isak If
versson (Ingvarsson) »i förleden weka » hade varit i Ystad »wid 
amptet» medförande en kopia av guvernörens brev av den 26 nov. 
1714 med tillstånd för honom att . få betjäna sig av generalskråord
ningen och således få idka sitt lärda hantverk. Stor blev emellertid 
hans förvåning, då ystadämbetet helt enkelt förbjöd honom att 
»njuta Nådige bref till godo ». Orsaken härtill var den, att kruk
makarna i Lund djärvt nog hade tagit sig före att tillskriva äm
betet i Ystad och förm ått detta att icke tillåta flera mästare av 
detta yrkt: i Lund än vad som redan fanns för att icke minska 

• 
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utkomstmöjligheterna för dessa. Som ursäkt för detta sitt tilltag 
anförde lundakrukmakarna, att de sänt åstad sin skrivelse till 
Ystad strax efter mickelsdagen, och att de då icke hade någon 
vetskap om guvernörens resolution för Isak Ingvarsson utan en
dast begärt att »blifwa maintenerade wid sine förre resolutioner ». 
Genom att icke hörsamma de kallelser till inställelse, som rätten 
utfärdade, och, sedan de efter böter bekvämat sig dit, begära be
tänketid , sökte de fördröja och om möjligt omintetgöra Isak Ing
varssons mästarskap i staden. När de sent omsider trots det för
klarade sig vilja bliva vid generalguvernören Stenbocks. förordning 
av 1707, blevo de beskyllda för sidovördnad mot den dåvarande 
generalguvernören, Jakob Burenschöld, och dennes resolution av 
den 26 nov. 1714. 

Under tiden fick den stackars Ingvarsson tåligen vänta. All
deles sysslolös behövde han dock icke vara, ty enligt ett brev av 
den 8 dec. 1714 från ämbetet i Ystad till Lunds magistrat ansåg 
detta inga hinder föreligga för Isak Ingvarsson att »hålla bröllop 
och efter lovlige magistratens gjorda demonstration och der uppå 
hans Excellens nådiga svar få idka sitt hantverk uti huset». Hans 
blivande hustru var krukmakaremästare Jakob Mattssons i.i.nka, 
Johann:.i. Andersdotter, som han alltså ämnade »befria ». 

Den »demonstration », som lundamagistraten gjort hos gene
ralguvernören, bestod i en till denne ställd skrivelse, vari den 
starkt pläderade för Isak Ingvarssons burskap i Lund. För det 
första framhöll den, att han ämnade ingå äktenskap .med kruk
makare Jakob fattssons änka, som sedan mannens död »idkat 
hantwärket» . Vidare kunde magistraten nogsamt intyga, »att dhe 
andra 4 Krukomakarne icke mindre hädan efter änn förr, medan 
hon under sitt änkestånd idkat hantwärket, kunna sig föda och 
nähra, der dhe willja wara flitige, särdeles som dhe omkring på 
landet så öfwerflödigt kunna afsättia sine Kärill, att offta händer, 
det man i Staden icke kan få några till kiöps, som nogsampt kan 
bewijsas; Hwarföre det skulle synas i så beskaffat måhl cfter
tänkeligt hindra honom idka sitt lärde hantwärk och der igenom 
komma Staden och Borgerskapet till hielp och understöd uti Skat
terne ». Det var med andra ord en kraftig rekommendation från 
magistraten för Isak lngvarsson. Lundakrukmakarna fingo ej hel
ler någon framgång med sina kitsligheter, ty utslaget föll till den 
sökandes förmån . När de så småningom insågo det" lönlösa i sitt 
företag, sadlade de också om. 
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Den 19 jan. 1715 framträdde krukrnakaregesällen Isak Ing
varsson för rätten och uppvisade en »föreningsskrift av d. 10 
hujus, som han ingådt med dhe här i Staden boende Mästare ock 
Krukomakare dher utinnan de förklara sig gerna tillåta honom 
effter H:r Excellences H:r General Lieutenanten och Gouverneu
rens resolution af d. 26 N OV. sistl :ne få sättja sig ned att idka sit 
hantwärck». De försummade dock icke att göra en bestämd an
hållan om, att magistraten icke skulle bevilja samma förmån åt 
flera. 

Fö1· att krukrnakareämbetet i "Ystad tillmötesgått lundakruk
makarnas anhållan rörande Isak lngvarssons förhindrande att bliva 
mästare i Lund framförde magistraten i Lund till generalguvernö
ren en begäran, att denne allvarligen skulle tillhålla magistraten i 
Ystad att denna i sin tur såge till, att krukmakareämbetet efter
levde givna resolutioner. 

ANDERS · » POTTEMAKARE» 

Om Anders Pottemakare vet man icke mer än, att han 1725 
var rnantalsskriven på n :r 3 i Krafts rote med hustru, lärgossen 
Anders samt en piga. 

NILS ERIKSSON LETTMAN 

Nils Lettman är känd som krukmakare i Lund under åren 
1738- 1741. Han avled i april sistnämnda år. 1738 hade han ingått 
äktenskap med krukmakare Isak lngvarssons änka, Mätta Clas
dotter, dotter till borgaren Clas Trulsson i Lund. Hon förde med 
sig i boet en son och en dotter från sitt första äktenskap. För
modligen övertog Lettman med giftermålet också sin företrädares 
verkstad. Av de tre barn, en son och tvenne döttrar, som föddes 
i Lettmans äktenskap, dog en dotter 1739 och sonen följande år. 
Den 13 april 1741 själaringdes det för Nils »Påttemakare >>, som 
begrovs på S :t Peters kyrkogård. 

Det huvudsakligaste av hans kvarlåtenskap utgjordes av hus, 
gård och tomt i Clemens rote, som taxerades till 300 dlr smt, och 
tre tunnland jord i Smörlyckan med samma värde. Lagret av 
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»Lehrkar, brände och obrände » uppskattades endast till 8 dlr 
samma mynt. Hans ekonomiska ställning var relativt god, ty 
sedan skulderna frånräknats, visade boet ett överskott p å c:a 
300 dlr smt, en ej alldeles vanlig företeelse bland tidens hantverks
folk, som i allmänhet levde i fattiga förhållanden om ej r ent av 
i armod. 

MANS MARKUSSON \V ALLERUS 

»D. 1 September Christnades Marcus Månssons och Thala 
Jönsdotters barn Måns» meddelar Lunds födelsebok för 1709. Nå
gon enstaka gång kallas han i handlingarna Magnus, men i regel 
går han under namnet Måns Marcusson, ytterst sällan med till
namnet W aller.us 1 . Han vann burskap i Lund 1732, och redan 
på nyåret 1733 äktade han en Gunda Andersdotter Dahl, med 
vilken han fick en dotter och en son, den sistnämnde död 1742. 
En notis i Lunds dödbok för den 11 aug. 1751 meddelar, att »kl. 
2 eftermiddagen afgick från \ Verden Pottmakaren Måns Marckus
son af Twinsot 43 år gl: ». Han begrovs på S:t Petri kyrkogård. 
Hans änka överlevde honom ända till 1772, då hon avled av »ålder
domsbräcklighet » 74 år gammal. 

1724 hade den då femtonårige Måns Markusson, »som effter 
nu upwijst wittnesbörd är barnfödd af ährl: äckta föräldrar i 
Lund», satts i lära hos krukmakare Isak lngvarsson. Fem år 
&enare förvärvade han sitt gesällskap och blev efter fullgjorda prov 
mästare 1732. En tid var han ålderman i krukmakareämbetet. 

Enligt Lunds skillingtalslängd var Måns Markusson 1738 bo
satt vid Södergatan i Drottens rote och följande år hade han för 
att ordna sina affärer av professor Joh. Jakob von Döbeln upp
lånat en summa på 250 dlr smt, för vilken han satte sitt hus med 
tillhörande hageplats i pant. I stadens mantalslängder är han se
dan upptagen på samma plats ända till sin död 1751. Numreringen 
p å hans gård har visserligen växlat, men då ingen fast tomtnum-

, rering fanns i staden före 1759, är detta icke ägnat att förvåna. 
Vanligen sysselsatte han en gesäll, men under sina sista år tycks 
han ha varit ensam i sin verkstad. Då Lunds krulunakare 17 43 

1 En broder till honom var kyrkoherden i Andrarum, Lars W allerus, Se C. 
SJöSTRÖM, Skånska '~ationen, Ld 1897, sid. 126, S . CAVALLIN, Lunds stifts herda
minne. 5. Ld 1858, sid. 435. 
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fick eget ämbete, var han den äldste mästaren i sitt yrke och den 
störste skattedragaren. I handlingarna kallas han ömsom »påtte
makare» och ömsom »krukomakare». 

HANS \VALBERG 

Delvis samtidig med Måns Markusson var Hans Walberg. 
Han hade från 1720 gjort sina läroår hos samme lundamästare som 
denne, Isak Ingvarsson, och blev 1724 gesäll samt 1732 mästare i 
laget. Borgare i Lund blev han 1733. Ej långt därefter har han 
bildat eget hem, ty 1736 förlorade han genom dödsfall sin minsta 
dotter och ett par år senare en son. Vid båda tillfällena var han 
bosatt vid nuvarande Bredgatan. Enligt Lunds skillingtalslängd 
hade han 1738 sin gård i Krafts rote, men 17 43 och ända fram till 
1771 finner man honom på n:r 53 i Drottens rote. 1750 meddela 
stadens handlingar om honom, att han , brukar icke puder men 
skattar för 24 sk. röktobak. 

Någon större verksamhet har Walberg tydligen icke bedrivit i 
sin verkstad. 1738 taxerades han till 112 skilling, 1750- 51 endast 
till 1/i för . att på 1760-talet åter gå upp till 112. P å 17 40-talet hade 
han ännu en gesäll , medan under det följande decenniet endast en 
lärgosse sporadiskt omtalas i hushållet. 1769 upplyser stadens 
mantalslängd: » vValberg med hustru, gammal och utfattig, son 
Truls svagsint». Något av de två närmaste följande åren intogos 
de i »själabodarna », stadens fattighus, där maken dog i bröst
sjukdom den 17 mars 1772 72 år gammal. Fem dagar senare ned
myllades hans jordiska kvarlevor på Magle kyrkogård. På 1730-
talet kallas han i kyrkoböckerna för »Påttemakare » men därefter 
endast krukmakare. 

PER TORSTENSSON 

Bland Isak Ingvarssons lärgossar var också en, som hette 
Per Torstensson, vilken 1728 kom i lära hos honom. 1738 förvär
vade han sitt mästarbrev, sedan han varit gesäll i över fem år. 
Han var son till borgaren Torsten Gudmundsson i Lund och blev 
svärson till en annan lundaborgare, Jöns Bengtsson. Enligt Lunds 
rådhusrätts dombok av den 11 dec. 1738 var denne senare honom 
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behjälplig vid förvärvandet av burskap i staden. Stort mera vet 
man icke om honom utom det, att en notis förmäler, att han 1754 
var kallad till fadderskap hos kollegan Erik Elfman. 

PETER LUNDGREN 

Mera fylliga äro uppgifterna beträffande Peter Lundgren. Hans 
födelseår är ej bekant, men då han dog den 15 okt. 1772, anger 
Lunds dödbok hans ålder vara 52 år 1. Var han gjort sina läro
spån i krukmakareyrket får man ej veta, men 1739 blev han mäs
tare i yrket under ämbetet i Ystad, ur vilket han utgick 17 44 
för att ingå i det året förut nybildade ämbetet i Lund. 1745 var 
han bisittare i detta ämbete och 1750 dess ålderman. Samtidigt 
med mästerskapet fick han burskap i Lund. 

I september 1739 gifte han sig med Thala Christina Jöns
dotter, och i detta äktenskap föddes en son, Torsten, vilken i bo
uppteckningshandlingarna efter fadern den 16 september 1773 om
talas som »myndige Sonen Pottemakaren Thorsten Lundgren », 
sedermera krukmakare i Lund. 

Under åren 1743- 1752 var familjen bosatt i Vårfru rote, där 
dess gård under tiden flera gånger växlat nummer, så att den 
ibland i mantalslängderna betecknas med 61, ibland 62, stundom 
54 och 1752 angavs som 53. Från 1759 och till makens död upp
gives adressen såsom 182 vid Östra Mårtensgatan i samma rote. 
Det var alltjämt samma gård som tidigare med läge i västra d e
len på nuvarande Ö. Mårtensgatans södra sida. 

Vissa tider hade Lundgren antingen en lärgosse eller en ge
säll, men mestadels tycks han ha arbetat ensam på sin verkstad. 
Hantverksförteckningen för Lund anger bestämt: »inga arbetare », 
och mantalslängderna nämna under många år utom honom själv 
endast hustrun och sonen. Hans skattebelopp ha växlat mellan 
1/t , 3/s, 1/2 och 3/4 skilling. Han kallas i regel krukmakare. Taxerings
längderna upplysa, att Lundgren ej brukade puder men skattade 
för 24 sk. röktobak. 

Peter Lundgren avled d en 15 okt. 1772 i »stenpassion », och 

1 Efter denna uppgift skulle Peter Lundgren ha varit född 1720 och blivit 
mästare redan vid 19 års ålder, såsom framgår av det följande . Detta är knappast 
troligt, och man får nog taga dödboksuppgiften med viss reservation. 
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hans änka slutade sina dagar den 28 okt. 1782 enligt Lunds död
bok i »moderpassion». Båda äro begravna på S:t Peters kyrko
gård. 

Boets tillgångar vid makans död utgjordes av bl. a. gården 
vid Mårtensgatan, som upptogs till ett värde av 500 dlr smt och 
två skäppeland jord vid Tomegap till 50 dlr samma mynt. Bland 
lösa inventarier funnos utom möbler, sängkläder och linne bo
hagsting av koppar, tenn, mässing och järn. Av levande inven
tarier antecknas endast en ko. När sterbhusets skuld gäldats äter
stodo värden för c :a 300 dlr smt att delas mellan änkan och sonen. 

ERIK ELFMAN 

Erik Elfman var född omkring ' 1699. Yrkeskunskaperna in
hämtade han som lärgosse hos Nils Lettman i Lund, med vars 
änka, Märta Clasdotter, han 1742 ingick äktenskap, sedan han 
först blivit mästare i ämbetet i staden, vilket väsentligt under
lättades för honom genom att han övertog såväl änkan som verk
staden efter sin läromästare. Hon dog emellertid 1744, och redan 
på hösten samma år efter endast tre månaders änklingsstånd 
trädde han i brudstol med »möen » Sissela (Cecilia) Catharina 
Olofsdotter, född 1722. I sitt första äktenskap hade han en son, 
Isak, och i det andra två söner, Christoffer, sedermera krukmakar(,\ 
i Lund, och Olaus, 1789 tenngjutaregesäll i Lund, samt trenne 
döttrar 1. Han kallas vanligen krukmakare och endast undantags
vis »påttemakare ». 1744 anförtroddes åt honom uppdraget att vara 
rotemästare i Clemens rote, och 1756 var han ålderman i sitt skrå. 

Elfman hade från 1743 sin verkstad i Clemens rote, och hans 
gård var belägen vid Gråbrödersgatan med n :r 307 på hörnet, där 
numera Berlingska boktryckeriet är beläget. Jämte familjen upp
tager mantalslängderna mestadels en gesäll eller en lärgosse, vissa 
år både det ena och det andra. Hans skatt har växlat mellan 1/1 

och 1 sk. Han avled 1768 vid 68 års ålder. Dödsorsaken var ;> mag
sjuka». Änkan överlevde honom ända till 1789, då hon avled i 
» colique ». Deras jordiska kvarlevor gömdes p å S :t Petri kyrko
gård. Efter makens död övertog hon verkstaden, som förestods av 

1 Dottern ·Maria Catharina blev 1768 gi~ med komministern i Lidhult (Sml.), 
Israel Orelius, död 1800. 
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sonen Kristoffer. 1783 fanns på tomten en »3 skorstenars hant
verksugn». 

Hans ekonomiska ställning var vid den första hustruns död 
1744 mycket god. Utom gården med tomten och »tilliggande hage », 
som var fri egendom, hade han också två tunnland jord i Smör
lyckan, allt uppgående till en värderingssumma av 860 dlr smt. 
Bland det lösa bohaget finner man en guldring, skedar, »tomlare » 
och: bägare av silver. I vardagsrummet stod en vindugn »af tysk 
Fonn» med järnfot och i verkstaden en sättugn »af Adam och 
Evae Form». Av husdjur upptogos vid bouppteckningen en »swart 
hiälmat ko » och två bruna hästar. För skötseln av lantbruket hade 
han diverse jordbruksredskap och en arbetsvagn. I allt uppgingo 
tillgångarna till 1.326 dlr 6 sk. smt, en osedvanligt hög summa 
för en hantverkare den tiden. Härifrån avgingo sedan skulder på 
450 dlr 4 sk. smt. Välmågan fortsatte, och 1748 meddela taxe
ringslängderna, att Elfman skattar för bruk av puder och röktobak. 
Med åren tycks emellertid ställningen ha försämrats, och om hans 
änka heter det i 1783 års mantalslängd, att hon är »gammal och 
fattig », och vid bouppteckningen efter henne den 25 mars 1789 
erhöllo de fem barnen endast 18 dlr 42 sk. vardera. 

ANDERS KJERS 

1751 arbetade på Erik Elfmans verkstad en gesäll, som hette 
Anders I<jers. Troligen hade denne ock.så där utstått sina läroår. 
1754 blev han mästare under ämbetet i Lund, och samma år . den 
11 november står det att läsa i Lunds vigselbok, att »Pottema
karen Konsterfarne Mäster Andreas Kjertz samt sedesamma möen 
Stina Olofsdotter » denna dag• sammanvigdes. I detta äktenskap 
föddes en son, Olaus, som vid bouppteckningen efter fadern 1784 
kallas pottemakaregesäll och då var 23 år gammal, samt döttrarna 
Hedvig Lovisa, sedermera gift med pottemakare David Killgren, och 
Anna Stina. Kjers bosatte sig 1754 eller 1755 i den gård i Krafts 
rote, som från 1759 hade n :r 84. Den låg vid Skomakaregatan 
ungefär där nuvarande gården n :r 17 är belägen. Vid 54 års 
ålder avled han i lungsot den 1t' juli 1782, och fem år senare 
följde honom hans änka i graven den 27 januari 1787, död av 
»Rosen». 

Anders Kjers framlevde sitt liv under blygsamma förhållan-

4 
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den. Mestadels tycks han ha arbetat ensam i sin verkstad och 
endast tidvis haft en gesäll. Hans skatter ha varierat . mellan 3/s, 
t/1 och I/2 sk., inga ovanliga skattesatser bland hans kolleger. Om 
hans änka heter det, »död i fattigdom». Bouppteckningen efter 
Kjers, förrättad den 18 maj 1784, ger oss en -snabbskiss av för
hållandena. Hans gård jämte fyra i huset uppsatta järnkakelug
nar taxerades till 200 rdr. En silverbägare och tre skedar av sam
ma metall voro pantsatta för 25 rdr spec. hos glasmästare Henke, 
och räntan å denna summa för tvenne år, 3 rdr, var ej gäldad. 
Till ämbetslådan var han skyldig 6 rdr 32 rst. Taxeringsvärdet 
på husets bohagsting av koppar och mässing ".ar 5 rdr 4 rst., av 
tenn 2 rdr 5 rst., av järn endast 42 rst., sängkläder och linne 13 
rdr 24 rst, »Trmwarer », dit ett fåtal möbler räknades, 5 rdr 37 
rst., och av färdiga krukmakareprodukter för avsalu fanns endast 
för 22 rst. 

TORSTEN LUNDGREN 

En son till den tidigare omtalade Peter Lundgren var Torsten 
Lundgren. Han var född 1741, och som faddrar vid hans dop 
nämnas bl. a. krukmakarna Måns Markusson och Erik Elfman. 
Den 27 . nov. 1774 äktade han jungfrun Els~ Catharina Roos, och 
deras vigselakt förrättades i hemmet. Lundgren förestod då ännu 
sin moders verkstad, liksom han även följande år, åtminstone 
en del av detta , var mantalsskriven hos henne. 1776 var han sin 
egen mästare på gården n :r 181 vid södra sidan av nuvarande Ö. 

Mårtensgatan, omedelbart intill föräldrahemmet, i Vårfru rote. Här 
bodde han till moderns död 1782, då han övertog fädernegården, 
n :r 182. Här finna vi honom ända till 1789, då stadens mantalslängd 
om honom tillägger »gammal och utfattig», utan näring -- all
deles utfattig». Efter sistnämnda år är han helt försvunnen. Han 
återfinnes ej i 1793 års mantalslängd, och är ej heller upptagen 
som död under någon av mellanliggande år. Troligen har han med 
sin hustru lämnat staden för att söka gynnsammare förhållanden 
på annat håll. Sin verksamhet i Lund hade han utövat under myc
k et blygsamma förhållanden 1. 

1 Om en krukmakare DAVID KILLGREN flyta uppgifterna mycket sparsamt. Det 
förefaller knappast, som om han haft egen verkstad i Lund eller över · huvud taget 
tillhört Lunds krukmakare. Lunds vigselbok meddelar under datum den 28 okt. 1778: 
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KRISTOFFER ELFMAN 

En av krukmakare Elfmans söner, Kristoffer Elfman, blev 
med tiden mästare i Lunds krukmakareämbete. Han var född den 
5 okt. 1754. Yrket lärde han i faderns verkstad, n:r 307 vid Grå
brödersgatan. Efter dennes död 1768 förestod han verkstaden 
åt modern och övertog själv densamma efter hennes 1789 timade 

. frånfälle. Under åren 1793- 1802 tycks han omväxlande ha haft 
en gesäll eller en lärgosse. 1805- 1807 upptaga längderna över 
stadens hantverkare för hans del en lärgosse och 1808 trenne samt 
1813 och 1815 en gesäll. Från tiden omkring 1802 hade han boende 
hos · sig dels brodern Olaus, född 1758, tenngjutaregesäll, och 
dels systern Maria, vilken torde ha varit bekajad med några and
liga brister, såvida man kan döma av bouppteckningen efter bro
dern Kristoffer 1825. 

Någon gång efter 1802 gifte sig Kristoffer Elfman med Vendla 
Margareta Blomberg, född i Mellby den 30 maj . 1758. Den 7 jan. 
1825 avled han , och hans änka dog i maj följande år. Några bröst
arvingar efterlämnade icke maken men väl en styvson, som hans 
hustru fört med sig från ett tidigare äktenskap, kvartermästaren 
Niklas Ransell. Tillgångarna i det för ett hantverkshem osedvan
ligt rika boet utgjorde tillsammal) värden för 2065 rdr 46 sk. 4 
rst. , ett efter förhållandena förmöget bo. Den huvudsakliga till
gången var en fordran hos Elfmans styvson, den nyssnämnde 
Ransell, på 1777 rdr 37 sk. 4 rst. Denne hade nämligen redan un
der styvfaderns livstid av denne tillhandlat sig såväl gården vid 
Gråbrödersgatan som jordlotten i Smörlyckan på fyra tunnland 
26 kappland. 

Utom änkan efterlämnade Elfman även sina båda hos honom 
inneboende syskon, tenngjutaregesällen Olaus Elfman och jung
frun Maria Elfman, samt barnen efter hans framlidna syster Märta 
Catharina och hennes man, komministern Israel Orelius i Lid-

" Borgaren samt Kruka- och Kakelungsmakaren Äreborne och Konstförfarne Mäster 
David Killgren i Malmö samt dygdesamma Jungfrun Hedvig Lovisa Kiers". Det var 
en av pottemakare Kjers i Lund döttrar. Endast ett år, 1785, finna vi honom i stadens 
mantalslängd, och detta år bor han med sin hustru hos svärmodern på n:r 84 i Krafts 
rote. Möjligen förestod han under denna tid hennes verkstad. Under en del föregående 
år hade han med hustrun varit bosatt i Malmö. I en skattelängd från 1785 lämnas 
uppgiften, att krukmakare Killgren vistas i Danmark. 1786 var änkan Stina Kjers en
sam i sin gård med sina döttrar, Anna och Hedvig Lovisa, Killgrens hustru . 
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hult. Som de båda efterlevande syskonen redan nått hög ålder och 
icke kunde anses i stånd att förvalta någon egendom utan andra 
måste sörja för tillsyn och vård av dem, hade Elfman genom 
testamente bestämt, att den arvedel, vartill dessa kunde vara be
rättigade, skulle tillfalla hans styvson emot det, att han förplik
tade sig att uppfylla följande villkor; 

1. till deras behov hålla ett snyggt eldrum, kök, spiskammare, . 
vedbod och 2:ne spänne loftrum (vindsutrymme). 

2. årligen lämna dem i oktober 6 lass torr ved. 
3. årligen lämna dem 3 tunnor rågmjöl, 1 tunna kornmalt, 1 tunm1 

potäter, 6 kappar ärter, 6 kappar korngryn. 
4. årligen 6 lispund oxkött, 4 lispund färskt fläsk med tillhörande 

ister och 1 1/2 lispund lammkött. 
5. dagligen 2 potter söt mjölk. 
6. 1 lass skursand få de årligen. 
7. hvar tredje månad erhålla de kontant 6 rdr Rgd. 

Detta kontrakt var dagtecknat den 7 jan. 1825, uppläst för och 
godkänt av Kristoffer Elfman, men på grund av sin hastiga död 
hann han aldrig förse det med sin underskrift. Samtliga arvingar 
hade emellertid förklarat sig nöjda med detsamma, och den 31 
jan. samma år godkändes det i rådstugurätten. 

JöNS ALMSTRöM 

Med Jöns Almström gör den i Lund välkända kruk- och kakel
ugnsmakarefamiljen Almström sin entre här 1 . Han kom från Ystad, 
där han var född i Maria församling den 24 dec. 1751 som son 
till krukmakaren Håkan Almström (d. 1779 eller 1780) och den
nes hustru, Elisabet Lillielund 2 • Han inskrevs i lära hos fadern 
den 28 maj 1765 och blev jämnt tre år senare gesäll vid ämbetet i 

1 Jöns Almström h!!.de en broder, som hette PE.TIE.R ALMSTRÖM och möjligen är 
identisk med den kruk- och kakelugnsmakare med samma namn, som omtalas i Malmö 
1793. Den skånska krukmakaresläkten Almström synes efter verkställda undersökningar 
icke vara befryndad med den från Rörstrand kända släkten med detta namn. Se bl. a. 
Svensk släktkalender 1912, 1913, 1918, 1920. 

• Håkan Almström ägde i Ystad gården n:r 218 i kv. Thor med en gatulänga 
om aderton binningar och ett halvt tunnland åkerjord . 
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Ystad. Hans gesällbrev är undertecknat av bland andra fadern, 
vilken då var bisittare i ämbetet. 

1776 etablerade sig Jöns Almström som egen mästare i Lund, 
och stadens mantalslängd för följande år anger honom som bo
ende i gården n :r 326, vars östra halvpart han då ägde 1. Gården 
gränsade i norr och söder till Stora och Lilla Fiskaregatorna och 
låg ungefär i centrum av nuvarande kvarteret Fiskaren. 1788 var 
han ägare till hela gården med angivet nummer. 

Jöns Almström var en arbetsam och driftig man, och hans 
verkstad blev med tiden den mest betydande i staden. 1779 hade 
han tvenne lärgossar, likaså 1788, och 1803 arbetade tre gesäller 
i hans verkstad. Av dessa voro de två, Carl och Håkan, hans 
söner. 1805 sysselsatte mästaren utom de tre gesällerna även en 
lärgosse. Efter 1810 hade han omväxlande en och två gesäller och 
i regel en lärling. Hans skatter voro som för en större hantver
kare, vilket också tyder på att hans rörelse gick bra. 

På äldre dagar tycks Jöns Almström ha blivit en ganska origi
nell man. Akademismeden Petter Löwegren berättar om honom, 
att han »alltid låg till sängs, så snart kyliga dagar infann sig, och 
detta allt intill maj och stundom juni månad, och det var ett van
ligt tal, d~ man fick se honom uppe ur sängen, att nu kan man se, 
att svalorna äro komna, för Pottemakaren är uppe i dag.» Samma 
sagesman berättar vidare: »Stundom steg han upp ur sängen för 
att rätta benen, men han var då försedd med ludna stövlar, dito 
päls med mera. » För kakelugnsmakarna torde vintermånaderna i 
allmänhet icke ha varit så arbetsamma. Deras arbete forcerades 
av naturliga skäl till den varmare delen av året. Därför hade den 
gamle kakelugnsmakaren, när han på äldre dagar hunnit bliva väl
bärgad, både råd och tillfälle att ligga i ide om vintern. 

Den 3 februari 1817 avled Jöns Almström, och den 11 april 
förrättades bouppteckning efter honom. Sterbhuset utgjordes av 
änkan, Elisabet Almström, född Rosso 2 , och fyra barn, sönerna 

1 Tidigare bodde här knappmakare RASMUS SjöVALL, · f. i Ystad 1738, d. i Lund 
1814. Kallades, då han 1765 gifte sig i Ystad "borgaren i Lund, mästaren i knapp
makareämbetet i Stockholm". 1776 uppsade han burskapet i Lund och flyttade till 
Ystad, där fadern, Carl Sjövall, f. 1705, d. 1751 , varit krukmakare. En kakelugnsma
kare SVEN GEORG SjÖVALL, f. 1783, omtalas vid 1800-talets början på tomten n:r 92 
i Ystad. 

2 Catharina Elisabet Rosso (Rossau) var född i Ystad, S:t Peders Klosters för
samling, den 14 aug. 1754, och dotter till vinkyparen Carl Gustaf Rosso och Ingeborg 
Margareta Friis. . 
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Carl Petter Almström i Ystad och Håkan Christoffer i Lund, båda 
kruk- och kakelugnsmakaremästare, samt döttrarna Greta Elisa
bet, gift med handskmakare Jakob Dahlgren, och Elna Catharina, 
gift med kakelugnsmakare Isak Löwegren, båda bosatta i Lund. 
Tillgångarna uppgingo till den relativt ansenliga summan av 4306 
rdr bco 38 sk. 1 rst. östra hälften av gården och tomten n :r 326 
med tillhörande »Hage Tomt» och fäladslott samt i huset befint
liga kakelugnar taxerades till 888 rdr bco 42 sk. 8 rst., den västra 
med halv fäladslott samt en i huset uppsatt kakelugn till 444 rdr 
bco 21 sk. 4 rst. Härtill kommo en j·ordlott i St. Sliparelyckan på 
tre tunnland och 4 kappland, värderat till 350 rdr bco, och en 
annan i Kobjersvången på tre tunnland och sjutton kappland, 
350 rdr bco. Vidare antecknades en kontant kassa på 752 rdr hco 
32 sk. Hos söner och svärsöner utestodo fordringar på samman
lagt 1018 rdr bco 10 sk. I huset funnos både mat- och teskedar av 
silver och utom de vanliga servis- och kökskärlen av tenn, kop
par, mässing och järn förtecknas även sådana av porslin, bl. a. två 
dussin tallrikar, två tekannor och sex par tekoppar. Hemmet 
har varit präglat av välmåga och en viss grad av herrskapsstånd. 
I ladugården stod en » blac~jelmig » ko. 

Vid arvskiftet erhöll änkan ena hälften av boet i. giit'orätt, 
vilken halvpart enligt överenskommelse mellan arvingarna tillföll 
henne så, att hon ensam till full ägo fick ena hälften av gården 
med tillhörande lösa inventarier. På vardera barnens lott föll en 
lott till ett värde av 476 rdr bco 5 sk. 6 rst. Sist i arvskifteshand
lingarna är antecknat, att stadskomministern Henrik Schartau 
utkvitterat 5 rdr bco 18 sk. 2 rst. till de fattiga. 

I tretton hela år överlevde Catharina Almström sin make. 
Hon dog först den 19 aug. 1830. Då var även sonen Carl Petter 
död sedan fyra år tillbaka, men hans änka och barn voro repre
senterade vid arvskiftet. 

CARL PETTER ALMSTRöM 

Den äldste av Jöns Almströms söner var Carl Petter Alm
sUöm, född den 19 jan. 1781. Sannolikt hade han lärt yrket på 
faderns verkstad, där han som gesäll arbetade under några år 
fram till 1810. Sistnämnda år har han troligen begivit sig till 
Ystad, där han i varje fall senare arbetade på en krukmakare-



55 

verkstad. Här stannade han till faderns död 1817, då han åter
vände till Lund och övertog hälften av gården n :r 326 vid St. 
och Lilla Fiskaregatorna, som han löst till sig av sina syskon, 
och fortsatte här faderns verksamhet. Den 4 april 1817 avlade han 
burskapsed i Lund som kruk- och kakelugnsmakare. 

Carl Petter Almström var första gången gift med Vilhelmina 
Sofia Friberg från Ystad, vilken dog 1815, varefter han gifte om 
sig med Märta Lundberg, syster till kopparslagare A. Lundberg i 
Lund. I första äktenskapet hade han två barn, sonen Jöns Olof 
och dottern Anna Sofia, och i det andra tre, sönerna Håkan 
Christoffer och Nils Petter, sedermera kakelugnsmakaremästare 

Lund, samt dottern Johanna Vilhelmina. 
Det blev ingen längre tid Carl Petter Almström kom att verka 

i Lund. Han avled redan 1826 den 30 nov. av »twinsot ». Boupp
teckningen efter honom den 22 febr. 1827 visar, att han genom 
idogt och träget arbete nått fram till en mycket god ekonomisk 
ställning. Rörelsen hade gått bra. I verkstaden hade han haft 
två eller tre gesäller och ibland även en lärgosse. Hans första 
hustru hade också fört en del i boet. Hon hade nämligen arvsrätt 
i en fastighet n:r 216 i kvarteret Thor i Ystad. Föräldrahemmets 
servissilver hade han tydligen löst till sig vid bouppteckningen 
efter fadern liksom ett väggur med foder och verkstadsinven
tarierna. Detta jämte en del färdigt krukmakeriarbete och en del 
obränt sådant efterlämnade han vid sin död 1 . 

HAKAN CHRISTOFFER ALMSTRöM 

Jöns Almströms andre son, Håkan Christoffer Almström, som 
också blev mästare i faderns yrke i Lund, såg dagens ljus den 9 
april 1785 2 • Liksom den äldre brodern hade han sannolikt också 
utbildats på faderns verkstad. Som gesäll arbetade han under alla 

1 Att den första hustrun kommit från ett välbergat hem, framgår också därav, 
att vid bouppteckningen efter henne 1815 sonen fick en guldring om 1 dukats värde, 
en bröstnål av guld samt en "hedersklädning" och dottern en guldkedja till 5 dukaters 
värde, ett par Örringar till 1 •/s dukater, en sidenkapott, en sockerduksschal samt en 
svart klädning av taft. 

2 Han "kristnades" den 11 i samma månad och som dopvittnen fungerade glas
mästare Nordströms hustru, som höll honom, bryggare Anders Pålssons hustru, som 
tog mössan av honom, borgarna mäster Magnus Jönsson, perukmakare Lund, mäster 
Nicklas Borro och jungfru Christina Lundsten. 
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förhållanden där under åren 1802- 1807 och troligen även tidi
gare. Vid årsskiftet 1808- 1809 blev han sin egen. Den 12 dec. 
förstnämnda år lämnade bl. a. Jöns Almström och Kristoffer Elf
man s_om svar på en anhållan från honom sitt medgivande att 
vinna burskap i staden. 1810 finna vi honom som välbeställd kruk
och kakelugnsmakare i gården 191, belägen på hörnet mellan nu
varande Bankgatan och V. Mårtensgatan, bild 3. 1847 hade han flyttat 
därifrån men obekant varthän. Under åren 1812-1842 hade .han 
i regel två till tre gesäller, endast undantagsvis en, samt en till 
två lärgossar samtidigt. Hans skatteutlagor voro jämförelsevis 
stora. Vid mitten av 1840-talet började det emellertid dala nedåt 
i hans verksamhet, och 1846 meddelas, att han var den minste 
av stadens fyra kakelugnsmakaremästare. Från 1851 angives han 
som utfattig men driver alltjämt sin verksamhet och hade 1853 
fortfarande en gesäll. 1856 och 1857 var han befriad från skatt. 

H åkan Christoffer gifte sig första gången omkring 1814 med 
Anna Sofia Schönbeck, född 1798, död före 1825, från Lund och 
andra gången den 11 jan. 1829 med mamsell Johanna Petronella 
Lang, född 1783 i Fjelie. I inget av äktenskapen födde~ några 
barn. Om denna senare skriver Petter Löwegren i sina självbio
grafiska anteckningar, att hon var »tokig och med vrångvis hus
hållning» och ägde »ej minsta husordning » 1• T ydligen var det häri 
orsaken låg till att Håkan Christoffer från en relativt välbärgad 
ställning sjönk ner i fattigdom och armod. Den andra hustrun 
dog p å stadens fattighus den 20 jan. 1857 73 år gammal. Under 
de senaste åren hade hon där åtnjutit full fattigförsörjning. Hen
nes till 10 rdr b :co 16 sk. värderade kvarlåtenskap (1 skåp, 1 g :1 
säng, 1 sämre kista, 1 bord, en del gamla och slitna sängkläder, 
diY. lerkärl och 1 kaffekvarn) tillföll fattigvårdsinrättningen. Ma
ken slutade sina dagar den 29 mars samma år i en ålder av 72 
år, möjligen också på fattighuset. 

ANDERS \VENNERBERG 

Den 13 aug. 1832 vann Ander~ W ennerberg burskap i Lund 
som kakelugnsmakare, och den 20 i samma månad avlade han sin 

1 Doktor YNGVE LöWEGREN, Lund, som välvilligt ställt dessa anteckningar till 
mitt förfogande, ber jag få betyga min stora tacksamhet, liksom för lån av porträtt 
av Isak Löwegren . 
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Bild 3. Gården n:r 191 på hörnet mellan V. Mårtensgatan och nuv. Bankgatan, där 
Håkan Cristoffer Almström drev sin rörelse mellan åren 1810-1847. Byggnaderna 

revos 1916, då Skandiabiografens hus uppfördes på denna tomt. 

borgared. Han var född den 23 mars 1803 i S :t Petri församling 
i Ystad, och föräldrarna voro torn väktaren Hans Persson och 
hans hustru Karna Hansdotter. Första gången trädde han i brud
stol med en Brita Maria Holm, och i detta äktenskap föddes 
1826 en son, Johan Peter Adolf. Under denna tid var han bosatt 
i Halmstad, där han drev kruk- och kakelugnsmakeri. Det var, 
sedan han blivit änkling, han flyttade till Lund, där han 1832 in
gick nytt äktenskap med Carl Peter Almströms änka, Märta 
Lundberg, som födde honom en dotter, Brita Maria. Märta \ Ven
nerberg blev ånyo änka den 23 juni 1844 och fortsatte sedan s jälv 
att driva verkstaden, som under såväl makens som hennes tid 
var inrymd i gården n:r 326 vid L:a Fiskaregatan, där tidigare 
Jöns och efter honom Carl Petter Almström utövat samma yrke 1. 

Rörelsen förefaller att efter lundaförhållanden ha varit nog så liv
aktig, ty under såväl vVennerbergs som hans änkas tid arbetade 
omväxlande 1-3 gesäller i verkstaden och dessutom lärlingar. 
Något större välstånd tycks dock icke vVennerberg ha nått, ty 

1 1850 var kakelugnsmakare Nils Peter Almström enligt mantalslängden bosatt 
här, och 1876 registrerade samma handling på detta n:r kakelugnsmakare Isak Löwe
gren. 
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enligt vad bouppteckningen efter honom utvisar, voro tillgångar 
och skulder ungefär lika stora. 

JOHAN PETTER HOLMBERG 

Johan Petter Holmberg var lundabarn och född här i staden 
den 19 febr. 1777. Han var son till domkyrkobetjänten Jakob 
Holmberg, och modern hette Ingrid Lundgren. Något år mellan 
1802 och 1806 gifte han sig med jungfrun Petronella Christina 
Isberg, bördig från Kristianstad, där fadern, Olof Isberg, var hant
langare. I äktenskapet föddes flera barn. Någon större portion av 
mänsklig lycka och framgång synes icke ha fallit på hans lott. 

I sju år gick han som lärling i kruk- och kakelugnsmakare
yrket i Lund och blev 1796 förklarad för gesäll. Därefter hade han 
för att göra .sina »kunskaper och utöfningar härutinnan fullkom
ligare » arbetat på ett flertal orter, såsom de bevarade »skenen », 
arbetsintygen, utvisa, Stockholm, Norrköping, Allingsås, Kungälv 
och: Göteborg, och överallt tycks det, som om hans prestationer 
utfallit till belåtenhet. Pastorsadjunkten Erik Ågren i Klara för
samling i Stockholm intygar den 12 april 1798, att Holmberg be
gått nattvarden långfredagen samma år och flyttar nu till Upp
sala, »oförlofvad, så wida man wet». 

Den 11 nov. 1799 ingick han till magistraten i Lund med en 
anhållan om burskap i staden för att där driva sitt yrke. Här 
fanns vid denna tid endast tvenne representanter för detsamma, 
Jöns Almström och Christoffer Elfman. I sitt yttrande över Holm
bergs ansökan meddelade dessa, att de varken kunde bejaka eller 
bestrida densamma, »förrän han enligt 1720 års skråordning 6 art. 
3 § först hos oss sig anmäler och ämbetet äskar, då vi framdeles 
få å ämbetets vägnar oss ytterligare utlåta och Holmberg seder
mera hos vällovlige Magistraten för Burskaps vinnande äger sig 
anmäla». Det blev alltså p å vad dem berodde den gången ingen
ting av burskapet. Man dröjde emellertid med att lämna Holm
berg någon underrättelse om utgången. Av stadsnotarien fick han 
dock i sinom tid det beskedet, att Jöns Almström ej var tillfreds 
med betygsavskrifterna utan ville se originalen, varför Holmberg 
i samband med en ganska amper skrivelse av den 16 dec. samma 
år till magistraten insände dessa. Givetvis blev ej resultatet bättre 
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denna gång. Då vände sig Holmberg direkt till kommerskollegium, 
som i sitt svar av den 2 sept. 1800 ansåg honom berättigad att 
bliva antagen till mästare i Lund. Tiden gick och mästarna där
städes förblevo alltjämt lika kitsliga och önskade honom av någon 
anledning ej till kollega. I sin skrivelse till magistraten den 26 
jan. 1801 äro de ganska spydiga mot Holmberg och anhålla, att 
magistraten ej måtte fästa något avseende vid hans skrivelse. 
Skrivelserna bollade mellan den sökande, de tillstyrkande myn
digheterna och stadens myndigheter , och sent omsider tycks Holm
berg äntligen ha lyckats nå sitt mål. 1805 var han i varje fall mäs
tare i staden. Med kollegerna synes dock icke sämjan ha blivit 
bättre med åren. 1808 var det en ny kontrovers mellan Almström 
och: Elfman å ena sidan och Holmberg å den andra, vilken åter
speglas i en rad skrivelser mellan dessa parter och magistraten. 

Holmberg förefaller ha varit en flyktig och ostadig natur. 
· 1806 hade han med sin farhilj lämnat Lund och bosatt sig c :a fyra 
mil utanför staden, var är ej bekant. 1813 finna vi honom som 
krukmakare i Sjörups by i V . Alstads socken, och 1822 var han 
åter i Lund och bosatt i gården n :r 257. Från detta år och se
nare upptages han aldrig som mästare. Säkerligen har han på 
grund av ekonomiska svårigheter icke kunnat hålla någon verk
stad utan måst arbeta som gesäll. I skattelängderna för 1823 
uppgives det, att han är fattig och hade »undergått eldsvåda». 
Han åtnjöt fattigunderstöd till barnen. Den 18 jan. 1837 avled han 
här i staden. 

OLOF OLSSON 

Lugnare har livet flutit för kakelugnsmakaremästaren Olof 
Olsson. 1832 inflyttade han från Malmö till Lund och gifte sig 
här följande år med handskmakaremästare Johannes Elfströms 
dotter Elsa Dorot~a, född 1806. De bosatte sig i svärföräldrarnas 
gård, n:r 312 vid Klostergatan . Någon större rörelse var det ej 
på Olssons verkstad. Arbetsstaben översteg aldrig en gesäll eller 
en gesäll och en lärgosse. När han vid 48 års ålder avled 1843, 
fortsatte änkan rörelsen med samma styrka, tills hon 1849 gifte 
om sig med Carl Magnus Persson, vilken samma år blev kakel
ugnsmakaremästare i Lund. 
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Bild 4. Ungdomsporträtt i olja av Isak 
Löwegren av okänd konstnär. Tillh. D:r 

Yngve Löwegren, Lund. 

ISAK Lö\VEGREN 

Isak Löwegren, bild 4- 5, var infödd lundabo. Hans födelsedag 
var den 10 febr. 1320. Föräldrarna voro akademismeden Peter Löwe
gren och hans hustru, Elna Katarin a Almström, dotter till kruk- och 
kakelugnsmakaremä stare Jöns Almström, sid. 54. Föräldrarna skic
kade honom först i lära hos guldsmeden \!Vilhelm Möller i Lund. 
Då de \'!mellertid så småningom kommo underfund med att denne 
ur moralisk synpunkt icke var någon lämplig läromästare för gos
sen, togo de honom ur läran och s~tte honom i stället i kruk
makarelära hos Anders \Vennerberg. Här lärde han alltså yrket, 
och sedan han hos denne förvärvat sitt gesällskap den 4 juni 1840, 
arbetade han hos ett par mästare på andra orter för att ytterligare 
»förskaffa sig insikt i professionen », som han själv skriver. 

Den 27 febr. 1843 inlämnade han till magistraten i Lund sin 
burskapsansökan för utövande av J<akelugns- och krukmakarcpro
fessionen i Lund, till vilken han fogat sitt gesällbrev, betyg från 
sina två senaste mästare och prästbetyg. J'.rån magistraten gingo 
dessa handlingar till ämbetet, vilket mot desamma framställde 
en del påminnelser . För det första ansågs det, att Löwegrens an
sökan till burskap var för tidig enligt skråordningen av år 1720 
dess 6 kap . 1 §. För det andra företedde han endast intyg från 



Bild. 5. Fotografi · åv Axel V. Hansen, 
Lund, av Isak Löwegren på äldre dagar. 
Han gick då på grund av sitt långa, vita 
hår och skägg vanligen under benäm
ningen "Patriarken Isak". Stundom kalla
des han även "Pottelerius". Tillh. D:r 

Yngve Löwegren, Lund. 
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tvenne mästare, och man låtsade sig ej underkunnig om var sö
kanden för övrigt arbetat, samt att han icke excercerat beväring. 
Skulle vederbörande myndighet icke fästa något avseende vid dessa 
skäl, yrk ade ämbetet enligt nyssnämnda skråordning dess 6 kap. 
4 §, »att han Löfvegren blifver förelagd ett brukbart Mäster Stöke, 
som af Embetet honom kan föreläggas att förfärdiga», och att 
han ålades att uppgiva, var han ämnade förlägga sin verkstad. 
Ämbetets skrivelse är undertecknad av Anders \Vennerberg, Hå
kan Christoffer Almström och Olof Olsson. Stadens äldste, som 
därefter fingo ansökningshandlingarna jämte ämbetets yttrande 
över desamma, beslöto, att »för sin del tillstyrka bifall åt sökan
dens anhållan på den grund, att de anse samhället i behof af en 
skicklig person i samma yrke ». Via magistraten sändes dessa 
handlingar sedan till Löwegren, som ålades att inkomma med 
förklaring till ämbetets påminnelser. 

Beträffande ämbetets anmärkning, att endast två »mästare
bevis » åtföljde ansökan, framhåller Löwegren, att, eftersom han 
för övrigt endast arbetat hos stadens mästare, dessa torde veta 
gott besked om honom förutan medsända intyg. Men då nu sådana 
ifrågasattes, skulle han omedelbart inlämna dem i avskrift. 

Vad angick excercisfrågan skriver Löwegren: »Jag har aldrig 
hört, att en slik undervisnings meddelande åt beväringen är nö-
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dig för att vara en skicklig kakelugnsmakare. Om åter förklaran
denas mening är, att jag icke skulle kunna föra musköten, om 
Embetet uppbudades till fäderneslandets försvar, så kunna för
klarandena vara lugna vid den visst icke egenkära försäkringen, 
att jag hoppas kunna fylla min plats i ledet vid sidan om Herrar 
Ålderman och bisittare». 

Ämbetets bekymmer för den blivande verkstadsplatsen tog 
han också lugnt och skriver, att »härom synes det vara tids nog 
att orda, till det sig visat, om ansökningen vinner bifall och mäs
terstycket godkännes». 

Sedan dessa förklaringar hade kommit vederbörande tillhanda, 
restes ej vidare några hinder för Löwegrens antagande till mäs
tare. Den 10 juni 1843 erhöll han burskap i staden, och den 29 
aug. samma år är hans mästarebrev daterat och undertecknat av 
ämbetets ålderman och bisittare. 

Löwegren startade sin verksamhet i gården n :r 183 på hörnet 
mellan nuvarande Råbygatan och Ö. Mårtensgatan. Där bodde han 
ännu 1850. När han flyttade därifrån är ej känt, men 1876 var 
han mantalsskriven på n :r 326 B i L :a Fiskaregatan. I verkstaden 
hade han omväxlande en, två 'och tre gesäller ·samt en eller två 
lärgossar. Sistnämnda år skattade han för en årsinkomst pa 2.500 
rdr, en icke föraktlig intäckt efter den tidens förhållanden. Han 
avled i Lund år 1887. 

Under sina senare år hade Löwegren en glas- och porslins
affär i Fiskaregatan. 

NILS PETTER ALMSTRöM 

Nils Petter Almström var född 1820 i Lund och son till kakel
ugnsmakare Carl Petter Almström och hans andra hustru, Märta 
Lundberg. Sin utbildning i yrket hade han sannolikt fått i faderns 
verkstad. Efter gesällskapets förvärvande och fullbordad gesäll
vandring slog han sig ned som kakelugnsmakare i Gävle, där han 
emellertid uppsade sitt burskap 1846 för att följande år söka så
dant i Lund, _dit han flyttade tillbaka antagligen med tanke på att 
i sinom tid övertaga moderns verkstad. Vid ett ma.gistratssamman
trädc den 4 dec. detta år avslogs emellertid hans anhållan, emedan 
sökanden icke behörigt ådagalagt, att han kunde skriva och räkna. 
Burskapet blev dock senare beviljat. 



63 

Som mästare förekommer Nils Petter Almström icke i tidens 
längder över hantverkare. Däremot finner man modern varje år, 
varför sonen tydligen endast förestått hennes verkstad. 1857 upp
gavs modern vara utfattig, och efter 1859 söker man förgäves efter 
både henne och sonen i några längder. 

Med Nils Petter Almströms son, Sven Almström, utdog 1905 
den gamla kakelugnsmakaresläkten i Lund på manssidan. 





PRODUKTION 
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D et är vanskligt att med utgångspunkt i det fyndmaterial av 
krukmakaregods, som under åren uppsamlats ur Lunds jord 

och som till största delen förvaras i Kulturens samlingar, ge en 
karaktäristik av varje krukmakares produktion. Man måste be
tänka, att såväl former som dekorationsmotiv i stor utsträckning 
voro allmängods och sålunda i stort sett föga om alls personligt 
präglade. Det är snarare yrkets alster inom ett lokalt begränsat 
område, som fått sin särprägel. Dock ingen regel utan undantag. 
Signaturer ärö icke vanliga, medan årsdateringar däremot rikligt 
förekomma, vilka senare, om fyndplatsen är känd och denna visat 
sig ha rymt en krukmakareverkstad, möjligen kunna hjälpa oss 
till någon närmare kännedom om den mästare, som här utövat sitt 
yrk€ 1 . På arkivalisk väg når man ej mycket härvidlag. De i räken
skaper och husinventarier omnämnda krukmakare- eller kakel
ugnsmakareprodukterna ha i allmänhet för länge sedan skattat åt 
förgängelsen. En del har väl återbördats med jordfynden i form 
av skärvor. Ifråga om kakelugnarna föreligger också den möjlig· 
beten , att de flyttats ut på andra håll utan att några uppgifter 
lämnats om den nya platsen för deras uppförande. Av detta ma
terial har man således föga eller ingen ledning. Endast i ett fall 
kan man hittills beträffande krukmakaregods från tiden före 1800 
med absolut bestämdhet sammanföra mästare och verk, och del 
gäller ett fat, som enligt omsorgsfull signering kan bevisas vara 
av Petter Lundgren och utförts 1735, bild 15. För övrigt är det 
endast beträffande familjen Almström och dess alster, som man i 
vissa fall kan konstatera ursprunget. En av dem, Håkan Chri-

1 1938 förvärvades till Kulturen en samling skärvor, som på grund av sin tal
rikhet tydde på att den härrörde från en verkstad, K. M. 39451. Fyndplatsen var 
kvarteret Brunius n:r 9 med nuv. gatuadress Ö. Mårtensgatan 3. Då emellertid ingen 
krukmakareverkstad kunnat fastställas på denna tomt, föreligger den möjligheten till 
förklaring av fyndet här, att samlingen förts över som fyllning från den ungefär mitt 
emot på andra sidan gatan belägna Peter Lundgrens verkstad. Fyndplatsen kan möj
ligen också ha varit avskälpningsplats. De årtal, som förekomma på en del av skär
vorna, passa väl in i tiden för Peter Lundgrens verksamhet. Se bilderna 9, 38, 45, 
49, 52, 55- 57, 
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stoffer Almström, har någon enstaka gång signerat sina produkter, 
vilka för övrigt förefalla vara så personligt hållna, att man i en 
serie kakelugnar tycker sig kunna spåra hans hand. Ifråga om 
denna familj har också traditionen. kommit oss till god hjälp. Ett 
sådant fall ha vi också rörande Isak Löwegren. Vad övriga lun
densiska kruk- och kakelugnsmakare angår, får man nöja sig med 
förmodanden beträffande mästaren eller inskränka sig till att 
förete variationer av kärlformer och dekorationsmotiv. 

KRUKMAKERI 

TEKNIK 

Uppgifter om teknik och arbetsmetoder inom krukmakeriet 
liksom inom andra hantverksgrupper äro synnerligen sparsamma. 
Mästarna voro ej angelägna om att i pränt lämna sitt i allmänhet 
dyrt förvärvade vetande till efterkommande. De skolade sina lär
gossar och gesäller efter bästa förmåga och lärde dem väl också 
ett och annat, s-om en lå ng erfarenhet i facket givit dem. M en deras 
verkliga yrkesknep förblevo deras egen hemlighet och följde dem 
i graven. Någon enstaka gång har det dock hänt, att en mästare 
kastat ned några anteckningar, som genom en lycklig slump be
varats till eftervärlden. Så finns t. ex. i Nordiska museet en sam
ling sådana av stockholmsmästaren Isak Lehman, mästare 1779-
1790, kompletterade av Johan Ahlström, ålderman i Stockholms 
krukmakareämbete 1810- 1815 och gift med Lehmans änka 1. Den 
källa, som nu i allmänhet står oss till buds, när vi vilja utröna nå
got rörande krukmakarnas tekniska tillvägagångssätt i yrket, i\r 
att vända oss till ännu levande krukmakare av äldre årgångar. 
Dessa driva alltjämt yrket efter gamla, led efter led nedärvda 
metoder, vilka alltså äga traditionens hävd. Jag skall här i några 
korta drag skissera upp huvudgången av arbetet, sådant det helt 
säkert bedrivits i de gamla lundensiska krukmakareverkstäderna. 

Sedan leran, som det fanns god tillgång på i Lunds omgivning
ar (se sid. 29), inforslats till verkstaden, bearbetades den, så att 
den blev drejbar. Därefter satte man i gång med arbetet vid dre-

1 Se N. LITHBERG, Något om gamla tiders krukmakeri. Svensk nyttokonst 1932, 
sid. 25-37. 
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Bild 6 a. Fragment av refflad platta, av ljusrött lergods, glaseraa i gulbrunt, varpå 
kärlen ställdes under bränningen. K. M. 19487. Bild 6 b. Trefot av rött lergods, un

derlag för kärl under bränningen. K. M. 18834. Bild 7. "Hemmerkrok". 

;arskivan, krukmakarens viktigaste redskap, känt hos oss redan 
under förhistorisk tid. I bouppteckningarna efter lundensiska kruk
makare registreras givetvis sådana »potschifuer » eller »pottemaker 
skifuer », men man söker förgäves efter en specifikation på övriga 
verktyg. En sådan ger oss emellertid bouppteckningen efter Ras
mus Pottemager i Malmö från 1624. Här upptages i » \ i\Terkhusidt » 
bl. a. »1 smech, 1 degntrou (tråg), 1 Blj (bly) Quarn, 1 Brandoffn, 
2 \Verchschiff, 1 lille gammel Kiedell ». Bland grävningsfynd från 
Lund, tomt 181 vid nuvarande Ö. Mårtensgatans södra sida, västra 
delen, där Peter Lundgren drev sitt krukmakeri, förekommer ett 
par blyklumpar, som efter formen att döma förvarats i ett par 
lergrytor, av vilka den ena tydligen blivit deformerad i bränning
en. Sannolikt är det rester av bly, som brukats vid .glaseringen av 
kärlen. Vid bouppteckningen efter Olof Stevenius, död 1736, över
togs hans verkstadstillbehör av pottemakare vVahlberg, och där
ibland omtalas bl. a. »witt ler, bly och hwad till Bränning~n utj 
huset finnes ». 

När den för ett kärl avdelade lerklumpen kommit på drejar
skivan, formades först foten och därefter kärlets väggar, varvid 
man använde sig av ett slags mallar. Det gällde att få kärlväg
garna så jämna som möjligt i ytan och något så när jämntjocka. 
Under drejningen måste fÖremålet ideligen fuktas, för att leran 
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skulle hålla sig smidig. Då kärlet var färdigdrejat, frigjordes dess 
botten från drej·skivan medelst en »sittertråd» och ställdes till 
torkning. 

När kärlet sedan torkat så pass, att det kunde hanteras, utan 
att det deformerades, »beskickades» det, det vill säga putsades 
med ett »beskickejärn». De kärJ, som skulle ha handtag, försågos 
nu också med sådana, varefter de ställdes undan till fortsatt tork
ning. 

Nästa fas i arbetet var dekoreringen, där sådan skulle före
komma. Denna tillgick antingen så, att målning eller kanske snara
re teckning med vitlera utfördes direkt på det torkade lerkärlet, 
eller övergjiöts en del av kärlet, t. ex. fatets eller tallrikens 
ovansida, helt med vitlera. Denna övergjutning kallas på facksprå
k et engobe. I förra fallet begagnade man sig av målhorn, som van
ligtvis utgjordes av kohorn med avsågad spets, vari som mun
stycke var insatt en fjäderpenna. Detta målhorri fylldes till hälften 
med i vatten uppslammad vitlera, som genom munstycket spritsa
des ut på kärlets yta. Koncentriska cirklar eller våglinjer pålades, 
allt under det föremålet sakta roterade på drejarskivan. 

På de kärl, vars för dekoration avsedda ytor övergjutits med 
·vitlera, ritades dekoren i denna, innan den torkat, med ett järn 
· eller en nål, varigenom konturerna efter glaseringen och brän
ningen kommo att stå röda i den för övrigt vitgula ytan. Denna 
sgraffitteringsmetod är huvudmomentet i denna art av dekor. In
om konturerna av blad, blommor, figurer eller rena fantasiska
pelser lades sedan färger, t. ex. grönt, gult, violett eller rött, innan 
glacyren lades på. Se bilderna 52- 58 ! 

Den på lerkärl ibland förekommande » hemrade », punkterade, 
linjen, såsom på fatet bild 16, utfördes under kärlets rotation på 
drejarskivan med en »hemmerkrok», bild 7. Redskapets böjda 
spets hölls under kärlets rotering mot kärlets yta. Kroken spän
des genom att man med pekfingret tryckte omedelbart framför 
spiralen på trådens mitt. Genom fjädringen sattes denna i en 
hoppande rörelse och ritade en punktlinje. Denna dekorationsart 
erinrar mycket om tremulantgraveringen på tennkärl från 1700-
och 1800-talen. 

Även marmorering över hela ytan eller samlad i fält, sam
manställda i bårder eller dylikt, har förekommit. Denna dekora
tionsmetod, åstadkommen medelst sammanblandning av olikfär
gade leror, var känd i Kina redan under Tang-dynastien (608-
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Bild 8. Trebensgryta, s. k. jydepotta, av en under 1500-1800-talet vanlig form, 
av rött lergods, inuti brunglaserad, troligen från Peter Lundgrens verkstad. Bild 9. 
Stekpanna, av rött lergods, inuti brunglaserad, ihåligt skaft, 1600-talet. K. M. 20346. 

Bild 10. Munkpanna, av rött lergods, ovansidan belagd med pip- eller vitlera och 
glaserad, omkr. 1800. K. M. 9309. Bild 11. Stekpanna, av rött lergods, inuti brun· 

glaserad, 1600-talet. K. M. 20436. 

Bild 12. Durchslag, av rött lergods, inuti rödbrunglaserat. Sådana brukades ännu 
under 1800-talets senare del. K. M. 41418. Bild 13. Form för bakverk, a la daube 
eller efterrätt, av rött lergods, inuti brunglaserad. Så<lana formar voro ännu i bruk 

under 1800-talets senare hälft. K. M. 10032. 
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907), förekom hos romarna, i Norditalien och Gallien under de 
första århundradena av vår tideräkning och under namn av »agat
ware » i England under 1700-talct. I samtliga dessa fall är hela 
kärlet utfört av dessa blandade lersorter. Beträffande den lun
densiska dekoren gäller det endast den på sfälva lerkärlet över
gjutna leran. Samma art förekommer på norska lerkärl, dels 
utförda där, dels dit importerade. Själva marmoreringen uppnås 
genom att över kärlets våta yta föra en borste, avsedd för detta 
ändamål, av lera, trä eller metall. Vanligast har dock varit att på 
den över rödleran gjutna vit- eller pipleran, sedan denna torkat, 
med en pensel måla marmoreringen med färger i grönt och brunt 
eller rött, innan glaseringen ägde rum. Se bild 56 ! 

Den plastiska dekoren har formats för hand eller med sär
skilda härför avsedda formar eller stämplar. 

När kärlen torkat efter dekoreringen, följde arbete med gla
seringen. Den glasyr, som krukmakarna använde.1 var blyglasyr, . 
vilken till skillnad från tennglasyren är genomskinlig. Grundbe
ståndsdelarna utgjordes av blyaska och sandsten. Genom tillsat
ser av kopparaska blev glasyren grön, av järnhaltiga ämnen brun
röd, av antimon gul och av en blandning av brunsten och kobolt 
svart, en glasyr som under 1700-talets slut och under 1800-talets 
början var mycket vanlig. De ovannämnda anteckningarna av Leh
rnan ge oss goda recept för blandningar av glasyr och färger. Vid 
glaseringen fuktades kärlet för att glasyren lättare skulle fastna, 
och för samma ändamål blandades också rågmjöl i glasyrstoffet. 
Detta siktades med en knispel, en krukmakaresikt, vilken man 
roterade mot ena handen för att jämnare fördela stoffet över ytan, 
under det att man med den andra skötte knispeln. 

Bild 14. Flatt fat, av rött lergods, ovansidan helt belagd med piplera, med sgraffiterad 
ornering, och målade detaljer i grönt samt ljusare och mörkare brunt under glasyren. 
Bottendekoren utgöres av en man i 1600-talsdräkt. K. M. 16502. Bild 15. Flatt fat 
av rött lergods, ovansidan helt belågd med piplera med sgraffiterad ornering och 
målade detaljer i grönt och rödbrunt under glasyren. Ristad inskrift: Peter Lundgren 
Ano 1735. K. M. 26205. Bild 16. Djt1pt fat, av rött lergods, med piplerbelagt brätte 
och blomma i botten, på brättet "hemrad" dekor' inuti glaserat. K. M. 27214. Bild 
17. Skål, av rött lergods, med piplerbelagd bård och tulpandekor med grönmålade 
detaljer, inuti glaserad, 1700-talet. K. M. 20346. Bild 18. Skåltallrik, av rött lergods, 
dekor i piplera, inuti glaserad, 1700-talet. K. M. 5992. Bild 19. Skåltallrik, av rött 
lergods, dekor i piplera, inuti glaserad, våglinjen och de fyra stavarna i bottenroset-

ten målade i grönt under glasyren. K. M. 39451. 
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Bild 14. Bild 15. 

·Bild 16. Bild 17. 

Bild 18. Bild 19. 
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Så följde till slut bränningen, som var det mest spännande 
under hela proceduren. Det skulle stor förfarenhet till för att elda 
upp en brännugn, och ändå kunde man ingalunda vara säker på 
utgången av bränningen. Bland lundensiska verkstadsfynd är det 
icke ovanligt att träffa på under bränningen förstörda kärl, t. ex. 
spruckna eller sammanbrända sådana. Se bild 28. I ugnen stodo 
kärlen på refflade plattor eller fötter med tre eller fyra ben, 
bild 6a och 6bl. 

KÄRLFORMER 

Den lundensiska lergodsproduktionen har liksom annan så
dan tjänat olika uppgifter inom den mänskliga livsföringen. Den 
har framställt hushållskärl för mat och dryck, belysningsattiralj, 
fyrfat, blomsterkärl, toalettkärl, sparbössor, lergökar, skrivstäl1, 
piphuvud och åtskilligt annat. Av samtliga dessa kärltyper ha 
massor av fragment under årens lopp kommit i dagen vid gnmd
och kloakgrävningar i Lu.nds jord. En excerpering av lerkärl ur 
bouppteckningar från nyare tid ger i mycket en god komplettering 
till dessa fynd både ifråga om samtida benämningar på en hel 
del av dessa kärl och uppgifter rörande deras bruksändamål. Ofta 
äro i dessa handlingar lerkärlen summariskt sammanfattade un
der »Diverse lerkiäril» eller liknande, men emellanåt är bestån
det specificerat. I senare fallet finner man uppgifter sådana som 
lergrytor, med eller utan lock, syltgrytor, jydepottor, bild 3, 
pannor, med eller uta n lock, supematsfat, flata fat, mjölkbunkar, 
soppskålar med lock , tallrikar, stop, krus (halskrus, ölkrus, ät
tikekrus, ibland med tennlock, drickskrus, pottkrus, som rymde 
en pott = 0,9661 I.), krukor, s törre och mindre (vattenkrukor, 
öronkrukor), burkar, bl. a. syltburkar, skålar, spilkummar, ler
kar, flaskor, t. ex. kvartersfla skor, kaffe- och tekannor, socker-

1 Rörande teknik och arbetsmetoder hänvisas till följande arbeten: A. BAECK· 
STRÖM, Nordiska museets utställning af nordiskt krukmakeri. I Svenska slöjdföreningens 
tidskrift. Årg 11. 1915, sid . 109 --116, HANS DEDEKAM, Gammel trnndersk pottemaker
kunst. Trondhjem 1926, ANDREAS G. jENSEN, Jyd.epotten. Kebenhavn 1924, N. LITH
BERG, Något om gamla tiders krukmakeri . I Svensk nyttokonst. 1932, sid. 25-37, 
MARTIN A. OHLSSON, Krukmakeriet i Halmstad. I vår bygd, Årg. 25. 1940, sid. 3-25, 
och s:me för/. Om de halländska krukmakarna. I Svenska kulturbilder. N. F. Bd 5, 
sid. 67-94. Dessutom har förf. av den nu 75-årige krukmakaren A . Elfstrand i Sjöbo 
erhållit en del muntliga upplysningar, för vilka jag bringar honom mitt varma .tack. 
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Bild 20. Några exempel på profiler av fat och tallrikar, utförda i Lund 
under nyare tid. 

75 
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och gräddskålar eller gräddsnipor, grötformar, durchslag, »pep
pernickar », lampor, »örtepottor », deglar, retorter, nattpottor, biid 
33, och nattstolsbäcken. 

Kok- och stekkärl ha varit vanliga i de gamla lundahemmens 
köksutrustning. Grytorna med kretsformig mynning och rundad 
profil äro försedda med ett runt skaft, ibland ett par öron, samt 
stöda på tre ben. Stekkärlen erinra om våra pannjärn, runda med 
något varierande profil och skaft samt liksom grytorna på tre 
ben, bild 9 •Och 11. Interiören har alltid varit glaserad. Bild 10 visar 
en munkpanna av rött lergods med tvenne öglehandtag och inuti 
gul vit glasyr. 

Vad faten, såväl flata som djupa, angår ha de givetvis växlat i 
storlek. Variationer av deras profiler framgår av bild 20. Utbild
ningen av brättenas ytterkanter erbjuder en hel del olikheter, 
Denna kant kan vara slät, naggad, vulstformad, uppvikt eller club
belkantad med en ränna emellan de båda kanterna. Se bild 52 ! 
Vad inventarierna kalla mjölkbunkar är troligen de djupa faten. 

Tallrikarna, flata eller skålformiga, förete även de varierande 
profiler. Se bild 20 ! Brättet kan vara rakt eller profilerat, ibland 
mycket smalt. 

Huru skålarnas former kunna växla ge bilderna 21- 24 exempel 
på. Någon gång ha de varit godronnerade såsom funna skärvor ge 
vid handen. Somliga ha brätte, andra sakna sådant, ibland stå de 
direkt på bottnen, ibland äro de försedda med en fot. Oftast ha 
de ett eller ett par handtag, ögleformade, horisontalt eller verti
kalt ställda , eller mera kons tnärligt plastiskt utformade, i allmän
het i form av en palmett av parvis ställda spiraler, alltid vertikal
ställda 1. Man erinras ifråga om dessa senare om.liknande på skå
lar av metall. 

1 jfr ERNST GROHNE, Tongefässe in Bremen seit dem Mittelalter. Bremen 1940, 
Abb. 51-52. 

Bild 21. Skålfragment, av rött lergods, inuti glaserat, med dekor i piplera, bården 
skäres av tvärstreck, målade i grönt under glasyren, 1700-talet. K. M. 20346. Bild 
22. Skål, av ljusrött lergods, inuti och på ytterkanten grönglaserad, reliefdekorerad 
kantbård. Obs. den palmettformade grepen t. h. , 1500- 1600·talet. K. M. 25549. 
Bild 23. Skål, av gulvitt lergods, inuti glaserad i brunt med en svag dragning åt 
grönt. Obs. greparnas ställning, 1600-talet. K. M. 37301. Bild 24. Skål, av rött ler
gods, inuti glaserad och med piplerdekor samt under glasyren grönmålade dubbelstreck 

mellan cirkelfälten, 1700-talet. K. M. 18765. 
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Bild 25. Terrin, av rött kakelugnsmakaregods, 
med ljust gråblåaktig tennglasyr. Enligt uppgift 
tillverkad i Lund, troligen av Håkan Chri
stoffer Almström. Tillh. Förste arkivarie E. 

Wrern, Stockholm. 

Terriner, runda eller avlånga, tillhöra också de brukskärl, 
som utgått från lundakrukmakarnas verkstäder. Den i bild 25 
framställda", utförd av rent kakelugnsmakaregods och tennglase
rad, är troligen tillverkad av Håkan Christoffer Almström, som 
synes ha varit mycket road av att experimentera med kärlformer 
och glasyrer, som annars icke voro så vanliga inom det vanliga 
krukmakeriet. 

_ Drpckeskärlen ha ofta haft samma form som motsvarande kärl 
i metall. Vanliga synas t. ex. de raka krusen eller stopen med sitt 
handtag ha varit, upptill i allmänhet försedda med en fals för ett 
lock, av lergods eller tenn, liksom kannorna eller krusen med 
längre eller kortare hals, halskrus, och en bukig kropp samt hank. 
Ett par olika former p å bägare framgår av bilderna 38- 39. En 
speciell art var de så kallade skämtkrusen eller gyckelkrusen, 
bild 27. 

K.ruhoma, förvaringskärl för såväl fast som flytande föda, 
hade samma form som de krukmakarna alltjämt framställa, med 
mer eller mindre utvikt brätte, balusterformad kropp och ett par 
grepar eller öron, öronkrukor. Somliga voro konstruerade så, att 
de bekvämt kunde brukas för längre transporter, försedda med 
en grepe, som gick i båge från kant till kant, samt ibland lock 
med knopp. Grepar till sådana förekomma bland jordfynden från 
I und. Bild 30- 31. 
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Bild 26. K~us, av rött lergods, invändigt och delvis utvändigt glaserat i svartbrunt, 
mynningen koptryckt i bränningen, 1700-talet. K. M. 21507. Bild 27. Gyckelkrus, 
av lergods, gulglaserat. K. M. 10834. Enl. uppgift utförd av någon av fam. Almström 

början av 1800-talet. 

Bild 28. Krus, av lergods, glaserat i mörkgrönt med ljusare fält, skadat i bränningen. 
Möjl . av Måns Wallerius. K. M. 22140. Bild 29. Krus, av rött lergods, svartglaserat. 

Av Isak Löwegren . Tillh. Doktor Yngve Löwegren, Lund . 
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Till samma kategori av förvaringskärl som krukorna höra 
burkarnä, varav bland annat omtalas syltburkar. 

Flaskorna ha i planen varit både runda, halvrunda, njurfor
made, bild 32, och polygona. Ibland ha de varit formade som små 
tunnor eller kaggar eller haft gestalten av människofigurer, där 
huvudet tjänstgjort som kork. Formen har stått i relation till det 
praktiska bruk, som flaskan avsetts för, som den halvrunda »lom
meflaskan». I figurflaskorna, där krukmakarnas fantasi fått ganska 
fritt spelrum, ha både bruks- och prydnadsändamål tillgodosetts. 

Saltkar och övriga krpddkärl ha haft skiftande former. Bild 
37 visar ett par små typiska, skålformiga kärl, vilka troligen 
tjänstgjort som saltkar. Ett flertal sådana, hela eller fragmen
tariska, ingå i de keramiska lundasamlingarna från nyare tid. 
Även kryddkärlen ha ibland haft formen av någon figur med t. ex. 
dess huvud genomsållat av ströhål. 

Grötformar och andra formar, såsom å la daubeformar, i ler
gods voro ingalunda ovanliga bland de gamla köksutensilierna. 
Innersidorna voro här godronnerade, plastiskt utformade till frukt
stycken med päron, äpplen, vindruvor och liknande eller andra 
dekorativa figurer, bild 13. 

Durchslagen ha i allmänhet haft skålform med silhål i bottnen 
samt en eller ett par ögleformade grepar, bild 12, eller en sådan 
jämte ett runt, kort skaft. Även rester av silkransar ha påträffats 
vid grävningar i Lunds jord, t. ex. på tomterna n :r 132- 134 vid 
St. Södergatan. 

För belysningsändamål utfördes både lampor och ljusstakar. 
Av de förra förekommo dels sådana, som voro ämnade att pla
ceras på en plan yta, dels sådana, som voro avsedda att hänga. 
I båda fallen brukades tran till bränsle. Bilderna 34- 35 visa, 
huru de båda typerna kunde se ut. Ljusstakarna varierades till sin 
uppbyggnad mellan figurala, arkitektoniska och geometriska for
mer eller former av mera obestämd art. Ibland kopierades de efter 
samma husgeråd i metall, bild 36. 

En ganska omfattande produktionsgren utgjordes i lundakruk
makarnas verkstäder av blomsterkr,ukorna, med eller utan fat. 
Detta äro vi i tillfälle att konstatera i akademiens räkenskaper, 
där vi av de bevarade räkningarna från olika krukmakare · få veta 
både antalet levererade krukor och priserna å desamma. Vid skilda 
tillfällen under 1750-talet inlämnade sålunda Erik Elfman räk
ningar på större och mindre sådana »Örte-Krukor », som han på 
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Bild 30 -31. Krukor, av rött lergods, inuti brunglaserade, på yttersidan en piplerbelagd 
bård med målad dekor, glaserad. 1800-talets förra del. K. M. 23894 och 41312. 

akademiträdgårdsmästa~e Johan Broms beställning förfärdigat till 
akademiens orangeri. Sammanlagt var det över 300 stycken, och 
priset har växlat mellan 14 och 4 öre smt per styck beroende på 
storleken. På 1760- och 1770-talen ombesörjdes denna leverans 
först av Peter Lundgren och sedan av hans son Torsten. Under 
åren 1772- 1773 lämnade den senare 300 stycken. Från 1784 till 
1814 effektuerades dessa beställningar av Jöns Almström. Den 
29 juni 1784 levererade han t. ex. 400 »plantere Krukor », för vilka 
han betingade sig 2 sk. sp. per styck. 1814 var priset 5 sk. 4 rst. b :co 

Bild 32. Flaska, av rött lergods, med halv· 
cirkelformig framsida och insvängd ryggsida, 
helt belagd med piplera med sgraffiterad 
ornering, glaserad, med grön- och brun
målade dekorationsdetaljer under glasyren, 
daterad 1726. Jordfynd från Lund. Tillhör 

Konservator H . Erlandsson, Lund. 

6 
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Bild 33. Nattbäcken, av rött lergods, inuti rödbrunglaserat. 
1600-1700-talet, K. M. 18801. 

per styck. 1827 och 1833 ·äro ett par räkningar från Håkan Chri
stoffer Almström daterade. Första gången gällde det 120 och andra 
gången 430 blomsterkrukor, varierande i höjd mellan 4 och 7 
tum, samt 2 dussin oglaserade »Blomsterkrukofat» för tillsam
man 36 rdr 2 sk. 8 rst. Den 31 dec. 1850 utkvitterade Isak Löwe
gren 4: 44 rdr för 15 krukor till Akademiska Föreningen. 

Av andra· lergods produkter · förekomma smöraskar, skrivsläll, 
sparbössor, formade t. ex. som människo- eller djurfigurer, ler
gökar, en mycket uppskattad leksak alldeles som än i dag. Av 
skrivställ förekommer i Kulturens samlingar ett exemplar, troligen 
utfört av Håkan Christoffer Almström. Det är arbetat i vitlera 
och blyglaserat samt dekorerat i grönt och mangan. 

Bild 34. Lampa, av rött lergods, utvändigt rödbrunglaserad, avsedd att hängas. K. M. 
20179. Bild 35. Stålampa, av rött lergods, glaserad i rödbrund t. Övre skålen ut
gjorde oljebehållare, vari veken lades ned med sin fria ända stödjande mot skålkan
ten. K. M. 5989. Ljuspipa, av rött lergods, grönglaserad, dess nedre ända avsedd att 
stickas ned i en fot. K. M. 24316. Bild 36. Fot till ljusstake, av rött lergods, brun
glaserad. Formen är densamma som på ljusstakar av metall från 1600- och 1700-talen. 
K. M. 35835. Bild 37. Saltkar(?), av rött lergods, brunglaserade, 1600 - 1700-talet. 
K. M. 24783. Bild . 38. Bägare, fragment, av rött lergods, in- och utvändigt gulglase
rad, troligen från Peter Lundgrens verkstad, K. M. 39451. Bild 39. Bägare, av rött 

lergods, brun-glaserad , möjligen utf. av Måns Wallerius. K. M. 22140. 
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Bild 34. 

Bild 35. Bild 36. 

Bild 37. Bild 38. Bild 39. 
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DEKOR 

Ifråga om dekoren på lerkärlen kan man särskilja fyra arter. 
I. Enbart glasyr i brunt, rödbrunt, grönt eller svart, ibland med 

koncentriska » hemrade», punkterade linjer, som måste vara ut
förda medan kärlet ännu var mjukt och stod kvar på <lrejar
skivan, bild 41. 

IL Med pålagd vitlera utförd dekor, stundom med färglagda de
taljer, och glasyr. 

III. Kärlet helt överdraget med vitlera, vari dekoren utförts me
delst sgraffitering och målning, samt glasyr, en dekorations
art som vann insteg i vårt land under 1600-talets senare del 
och enligt Max Haberlandt har sitt ursprung i Wiens kultur
område som ett försök att imitera den italienska majolikan 1 . 

IV. Plastisk dekor. 

Den förstnämnda dekorationsarten är för de lundensiska ler
kärlens vidkommande ingalunda ovanlig. Samtliga här ovan an
givna färgtoner på glasyren äro representerad~. 

Dekorationsarterna Il och III ha efter bevarat material att 
döma båda varit mycket vanliga. I den förra av dessa utfördes 
orneringen i piplera, vilken på redan angivet sätt spritsades ut 
i figurer över kärlets yta och efter glaseringen framstod i ljusgult, 
någon gång i ljust grönaktig skiftning eller mörkgrönt mot den 
rödbruna eller svartbruna fonden. Av rent dekorativa element 
uppträda här mycket vanligt cirklar eller cirkelbälten, stundom 
skurna av andra figurer, vidare spiraler, ett hästskoliknande orna
ment med en punktlinje utanför, sick-sack-linjer, hela eller brutna, 
vinkelspetsar, ställda· över varandra, flätbårder, bårder med cir
kelfält och åtskilliga andra mer eller mindre fantasibetonade fi
gurer, bild 44, 47, 48, 50, 51. Ett bland de allra vanligaste är våg
linjen, på fackspråket kallad » schlangerorrnen » eller » schlång
gången » , i allmänhet förekommande på fat, tallrikar och skålar, 
men även på krukor och liknande kärl, bild 48. Dessa och lik-

1 Se MAX HABERLANDT, Oesterreichische Volksk.unst. 1- 2. Wien 1910-11 . 

• 
Bild 40. Djupt fat, av rött lergods, glaserat i svartgrönt med ljusare dekorationsdetal-
jer, delvis i brunt, i botten ett ristat fantasidjur (Se bild 42), 1600-talets slut eller 
1700-talets början. K. M. 25547. Bild. 4 !. Djupt- fat, av rött lergods, grönglaserat, 

med "hemrad" dekor, 1700-talet. K. M. 14661. 
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Bild 42. Teckning framstiillande det 
ristade fantasidjuret i botten av fatet 

bild 40. 

nande mönster varierades i snart sagt det oändliga. Rosettorna
mentet har varit mycket . omtyckt som bottendekor, bild 44, 48. 
På bredare piplersbårder uppträder ofta den »hernrade » linjen, 
bild 16. 

Ett rikt inslag utgjorde också växtmotiven, framför allt tul
panmotivet, ett från det tulpanodlande Holland direkt eller via 
nordvästra Tyskland inkommet motiv, bild 17, 43. Under tidernas 
lopp ha dessa blomstermotiv stundom mer eller mindre degene
rerats och sönderfallit till ganska obestämbara element. Ur kom
positionssynpunkt äro de lättare att på ett konstmässigt sätt in
ordna i ett fats eller i en skåls runda bottenyta än rena figur
motiv. Bland växtmotiven äro även bladguirlanderna ofta före
kommande. 

Till den piplerspritsade dekoren höra också figurer ur fägel
faunan. Fatfragmentet från 1742 på bild 46 visar ett sådant ex
empel. Vad det är för ett fjäderfä, gås, anka eller höna, är ej så 
lätt att bestämt avgöra. Bilden är valhänt tecknad och hela kom
positionen klumpig. Mästaren till detta fat är troligen Måns Wal
lerius, verksam mellan åren 1732- 51. Andra exempel finnas dock, 

Bild 43-51. Fragment av brukskärl, av rött lergods, med pålagd dekor av piplera, 
som står i en gul ton med under glasyren grönmålade detaljer mot den rödbruna 
fonden . Fragmenten bild 43- 46 härröra troligen från Måns Wallerius verkstad och 
fragmentet bild 47 troligen från Peter Lundgrens. K. M. 22140 (43-46), 39451, 

24593, 39451, 21567, 17603. 
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Bild 43. Bild 44. 

Bild 45. Bild 46. 

Bild 47. Bild 48. 

Bild 49. l3ild 50. Bild 51. 
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som visa, att dessa djurmotiv på ett graciöst och dekorativt sätt 
kunde inkomponeras på lerkärlens yta. 

De såväl ur färg- som figursynpunkt rikast dekorerade kär
len äro de, som ornerats enligt art III. Någon gång har man dock 
på dessa nöjt sig med att låta den glaserade piplerbeläggninJen 
ensamt fylla den dekorativa uppgiften. Grävningsfynden visa b1de 
fat- och tallriksfragment prydda endast på detta sätt. Val\ligkst 
har emellertid varit att i den övergjutna massan ristade och fär
gade dekorativa figurer förekommit. Huru detta tillgått har re
dan omtalats i kapitlet Teknik. Motivvalet är detsamma som i 
art Il med geometriska och mer eller mindre fantastiska figurer, 
»hemrade» linjer, växt- och figurmotiv samt därtill marmorcring. 
Växt- och figurdekoren tycks ha varit den vanligaste och ger fär 
ett både rikare och fylligare intryck än i förra fallet, då färlfer, 
som grönt, mörkviolett, stundom nästan svart, och nyanser I_ av 
gult, berika motivet, ett förhållande som i viss grad även råCler 
beträffande den geometriskt betonade orneringen, bild 52- 58. 

· I figurmotiven äro människor och fåglar de vanligaste frf m
ställningarna, mer eller mindre konstnärligt återgivna, beroend~ på 
respektive mästares mer eller mindre konstnärliga förmåga. Här 
ha vi att uppvisa det hittills före 1800 enda inom det lundensi~lrn 
krukmakeriet både till mästare och år fullt bestämda alstret, näm-. I 
ligen ett flatt fat, bild 15, funnet 1917 på tomten n :r 292 vid Kllos-
tergatan. Det är signerat: Peter Lundgren Ano 1735 1• Fate~ är 
dessvärre fragmentariskt, men sedan de befintliga fragmenteJ av 
Kulturens dåvarande konservator, Anders Gräns, omsorgsfullt s

1

am
manfogats, får man motivet klart, korsfästelsescenen på Golgata 
med knekten, som sticker sitt spjut i Jesu sida, medan Gud /Fa
ders anlete synes i skyn däröver. Brättet har varit prytt metl en 
bladranka. Sedan dessa fragment samtidigt kompletterats, får fnan 
en god föreställning om huru fatet har tett sig, grandiost !och 
mäktigt, trots det enkla materialet. Teckningen kännetecknas av 

I 
en viss flykt, och i all sin primitivitet är framställningen ett litet 
konstverk med omedelbar tjuskraft. Sannolikt är det icke en I gen 
komposition av Lundgren utan snarare gjord efter en förlr ga, 
som ett svartkonstblad, en oljemålning, t. ex. en altartavla, f ller 
någon kyrklig muralmålning. Givetvis har krukmakaren förlänat 

1 Se THEODOR TUFVESSON, Herremän, bönder och annat folk. Ld 1938, sL 42. 
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Bild 52. Bild 53. 

Bild 54. Bild 55. Bild 56. 

Bild 57. Bild 58. 

Bild 52- 58. Fragment av brukskärl, av rött lergods, vars ovansida helt belagts med 
piplera, vari dekoren ristats och delvis belagts med färg i brunt, gult eller grönt. 
Bild 56 ger ex. på marmorerad dekor. Fragmenten bild 52, 55-58 troligen från 
Peter Lundgrens verkstad. K. M. 39451 (52, 55 - 58), 35362 (54), 21567 (54), 20243 (58). 
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motivet en personlig prägel vid översättningen i lergodset. Troligen 
är fatet ett gesällstycke 1. 

En annan förnäm representant för lundensiskt krukmakeri av 
den gula typen är fatet bild 14, även det fragmentariskt och lik
som det förra sammansatt och kompletterat. Det visar i botten en 
mansfigur i 1600-talsdräkt inom ett brätte med egenartad blad
dekor, till synes något besläktad med motsvarande på ett fat, av
bildat i Svenska slöjdföreningens tidskrift 1915, sid. 112, och da
terat 1735. Mästaren är okänd, och fyndplatsen, tomten n :r 312 
vid Klostergatan, ger oss ej heller. någon hjälp till hans exakta 
identifierande. 

Ett dekorationsinslag, som förekomm er såväl i piplerdeko
ren direkt på godset som på piplerbeläggningen, är inskriptionerna. 
I regel är det årtal, som äro mycket vanligt förekommande - det 
tidigaste jag träffat på bland lundafynden är 1704 - men även 
text har brukats, såsom fragment bild 54 visar. 

Den plastiska utsmyckningen är, där den förekommer på de 
lundensiska lerkärlen, i regel av ganska anspråkslös art. Vanligen 
inskränker den sig till i relief pålagda rosetter, snören eller bår
der, initialer eller årtal, eller utgöres den av direkt i lergodset 
modellerade mönster, t. ex. rutmönster, fjällmönster, snedställda 
punkt- och linjebårder och liknande, bild 59- 64. De på bild 59 
återgivna punktrosetterna äro åstadkomna med en stämpel. 

Plastiken, använd vid utformningen av själva kärlet eller de
taljer därav, tar sig t. ex. uttryck i figurflaskor, sparbössor och 
kryddställ. Vidare i en pjäs som den troligen av Håkan Christoffer 
Almström utförda smörasken i form av en duva, som tillhör Kul
turens samlingar.2 Den är arbetad i rent kakelugnsmakaregods, 
tennglaserad och med manganmålad dekor. Ifråga om plastiskt ar-

1 Som ovan nämnts äro fragmenten till detta fat funna på tomt n:r 292 vid 
Klostergatan. Peter Lundgren hade sin verkstad vid Östra Mårtensgatan. Var han 
arbetat som gesäll vet man icke. Fallet visar, hur pass vanskligt det kan vara att 
mästarebestämma icke signerade fynd. 

2 Se G. KARLIN, Kulturhistoriska museet i Lund, Ld 1918, Fig. 230. 

Bild 59-64. Exempel på plastisk dekor på lundensiska lerkärl från nyare tid. Bild 59 
fragment av trebenspotta, 1600-talet, 60, d:o av nedre kanten av ett stop, 1600- eller 
1700-talet, 61, d:o av en gryta, 1500-1600-talct, 62, d:o av ett lock, från tiden 
omkr. 1800, 63, d:o av en grönglaserad skål eller gryta, kantbård , 1500- 1600-talet, 
64, palmettformigt handtag till skål, jfr bild 22, 15C0-16CO-talet. K. M. 20215, 9567,, 

2156~ 16842, 2017~ 8536. 
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Bild 59. Bild 60. 

Bild 61. Bild 62. 

Bild 63. Bild 64. 
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betade detaljer kan man peka på de palmettformade handtagen, 
som på skålen bild 22, och på lockknoppar som den å bild 62. 

Naturligtvis ha ej alla lundakrukmakarna varit lika goda 
konstnärliga förmågor, när det gällt dekorativa framställningar, 
och den konstnärliga förmågan har ej heller lika bra behärskat 
alla motiv. Ett gott exempel härpå visar fatfragmenten bild. 43 o. 46, 
båda helt säkert av samma hand - glasyrens karaktär och färg, 
ljust grönaktig, är densamma på båda - troligen Måns W pllerius, 
vars verkstad var belägen vid Södergatan - fragmenten äro verk
stadsfynd på tomterna 231- 234 på hörnet mellan St. Söder
gatan och nuvarande Stenbocksgatarr. Det 1742 daterade fragmen
tet med fjäderfäet som bottendelwr, bild 46, är valhänt och klum
pigt framställt. Tulpanmotivet, bild 43, på det andra fragmentet 
från samma ställe visar, att mästarna här på ett helt annat sätt 
behärskat motivet. Ett av de ur dekorativ synpunkt konstnärligt 
mest framstående fynden av krukmakargods ur Lunds jord är 
fatet bild 40 sannolikt från tiden omkring 1700. Det har varit ei:i 
säker konstnärshand, som tecknat fabeldjuret i fatets botten och 
givit det dess färger i mörkt gröna och bnma nyanser. En 
viss barock frodighet och kraft är genomgående kännetecknande 
för den lundensiska keramikdekoren under nyare tid, ett drag 
som i viss mån också får skrivas på materialets och teknikens 
konto. 

Att bestämt ange några källor, varifrån de lundensiska kruk
makarnas ornamentik påverkats, är vanskligt. Under vandringarna 
ha olika influenser sugts upp av gesällerna, åtminstone av dem med 
ambition och intresse för yrket, och sedan mer eller mindre per
sonligt omdanats i deras egen verkstad. Genom lundaverkstäder
nas kontakt med yttervärlden medelst " främmande gesäller, som 
under längre eller kortare tid gjorde anhalt här i staden, har na
turligtvis också ett och annat i dekorationsväg sökt sig fram till 
de lundensiska krukmakarna. Av utländska influenser ha säker
ligen de tyska varit de viktigaste. Tyskland var ett av de länder, 
som våra hantverkaregesäller flitigast besökte och tyskt påbrå ha 
också många av våra gamla hantverkaresläkter. Denna tyska kon
takt kan icke ha varit fruktlös för krukmakarnas vidkommande. 
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FÖRSÄLJNING 

Det tillverkade godset avyttrades bland stadens befolkning, på 
landsbygden och på marknader. Bouppteckningarna efter kruk
makarna upptaga ofta . en häst och något fordon, som bland annat 
tjänstgjort vid dylika försäljningsresor. Att landsorten varit en 
god avnämare framgår t. ex. av magistratens inlaga till general
guvernören i Malmö 1714 · beträffande Isak Hedström (se sid. 
43), och att marknadsresorna kunde sträcka sig ganska långt, ger 
oss Per Hingbergs äventyr i Ystad 1751 besked om (se sid. 16). 

POTTEMAKERI 

Av jordfynden att döma har det lundensiska kakelugnsmakeriet 
varit mycket livskraftigt under 1500-talets senare och 1600-talets 
förra hälft men omkring mitten av sistnämnda århundrade tvärt 
avstannat. Ser man denna omständighet mot bakgrunden av de 
historiska och lokala förhållandena förvånar det ingalunda. Vid 
denna tid pågingo de dansksvenska krigen, vilka i släptåg förde 
med sig inkvarteringar, härjningar och 'ödeläggelser av skilda slag, 
som svårt hämmade stadens näringsliv. I mitten av 1670-talet här
jades staden och kringliggande bygd under Karl XI:s krig, och 
i början av 1700-talet hemsökte nya eldsvådor staden, ·Karl XII:s
krigens bördor tyngde, och till råga på allt kom 1712 pesten. Det 
var svåra störningar, och det tog lång tid, innan åter ordning och 
red3 inträdde i samhället. Yrkesmännens egna skrivelser skvallra 
långt fram i tiden härom. Även landsortens befolkning hade ge
nom dessa krigiska förvecklingar kommit i en svår situation. Detta 
bör också ha betytt en hel del för stadens yrkesmän, då denna 
helt säkert var en god kundkrets hos dem, ty vem kan annars ha 
beställt alla de präktiga kakelugnar, som utförts i Lund, och som 
jordfynden ge så vackra exempel på? Invånarna i Lund, som då 
var en fattig och obetydlig stad, kunna ej ha varit kakelugnsma
karnas enda avnämare. 

Jordfynden från 1600-talets senare hälft och 1700-talet ge en 
mycket ringa skörd av kakelfragment, och kakelugnar synas un
der denna tid icke ha varit vanliga. Bouppteckningarna från 1600-
och 1700-talen registrera nämligen såväl hos den fattiga som bättre 

___ ___... 
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lottade stadsbefolkningen järnugnar, i allmänhet benämnda e.fter 
sina , ofta bibliska, bildframställningar, såsom nattvardsugnar, 
vattuugnar, harpugnar, riddarugnar, ryttarugnar o. s. v. 1 

Från 1700-talets slut och 1800-talets förra hälft ha i lundahus 
en del kakelugnar bevarats, av vilka en och annan hel eller i frag
ment vid husrivning tillvaratagits av Kulturen och några enstaka 
alltjämt stå kvar på sina ursprungliga platser. Det är detta ma
terial, som numera står oss till buds vid studiet av de senare lun
densiska värmekällorna av detta slag. Av arkivaliskt material bju
des oss en del i akademiens räkenskaper och i bouppteckningar. 
De i räkenskaperna omtalade kakelugnarna äro emel~ertid för länge 
sedan nedrivna och kunna nu ej vittna om sina mästares yrkes
kunnighet, och bouppteckningarnas registreringar inskränka sig 
i regel till att endast omnämna föremålet. Dessvärre finnas inga 
privata räkenskaper bevarade, som kunna lämna något bidrag till 
det lundensiska kakelugnsmakeriet. 

Jämte massor av skärvor av från Tyskland importerade ka
kel har man i de lundensiska jordfynden från nyare tid också fun
nit sådana, som efter omständigheterna att döma äro resultat av 
inhemsk tillverkning. Det tidigaste kakelugnsmakeriet i Lund kan 
genom dessa fynd spåras tillbaka till 1500-talets mitt 1. De första 
kända mästarna i yrket här i staden, Mickel »Pottemager » och 
Claus Detl~fsen, ha arkivaliskt konstaterats under 1500-talets se
nare hälft. De jordfynd, som tyda på yrkets utövande här, äro dels 
anhopningar av kakelrester och av delvis i bränningen deforme
rade och sönderbrända föremål, dels matriser och andra verkstads
utensilier och dels påträffade verkstäder, såsom i kvarteret Apote-

1 I ett så förnämt hem som professor Gustaf Harmens' (d . 1774) i Karl XIl:shu
set vid St. Södergatan, vilket han ägde och bebodde, och där det fanns både tapeter 
och gardiner av taft och gult halvsiden i sällskapsrummen, registreras vid bouppteck
ningen icke mindre än tolv stycken järnugnar, vuav en kallas ryttarugn, de övriga 
vind- och sättugnar. Sådana stodo t . ex. i "Gula kammaren", i övre förmaket och i 
fruns rum. 

Någon enstaka gång tycks en vitglaserad ugn ha förekommit. Så skriver Orro 
SYLWAN i sin bok Från stångpiskans dagar. Sthlm 1901, sid. 104, på tal om jubel
festen i Lund 1768 efter gamla källor om den förmögne och något högfärdige pro
fessorn livmedicus Wollin här i staden, att "han lät sätta upp en nymodig kakelugn 
av violett och vitt porslin med stora, blanka mässingsdörrar" i sin hustrus rum . Den 
var säkerligen inget lundaarbete utan importerad från annat håll. 

• Se RAGNAR BLOMQVIST, Kakel och kakeltillverkning i Lund under dansk tid. 
I K~lturen. En årsbok. 1936, sid . 180 ff. 
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Bild 65. Kvadratiskt bladkakel med slät miltmedaljong och blomrosetter hörnen, 
avgjutning. Bild 66. Matris till samma kakel. K. M. 37270 : 7. 

Bild 67. Kvadratiskt bladkakel med slät, konkav mittmedaljong med repstavsomram
ning. oc}i ekollon i hörnen, grönglaserat. K. M. 5296. Bild 68. Kvadratiskt rump
kakel med bladornament och äggstavsbård samt fläckar av grön glasyr. Kasserad 

produkt ur ett verkstadsfynd från Kiliansg~tan . K. M. 6267: e. 
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karen n:r 11, där rester av en sådan med golv och brännugn gräv
des fram 1932. Sådana fynd av avfall från keramisk tillverkning 
från 1500- och 1600-talen ha gjorts i kvarteren S :t Clemens n :r 
5, Altona n :r 7, Gråbröder n :r 16, Apotekaren n :r 11 och de sydli
gaste tomterna i kvarteret Gyllenkrok. 

Hur ha då dessa tidiga lundakakel sett ut, och hur ha de ug
nar varit uppbyggda, till vilka de hört? Det är först med de renäs
sansdekorade kaklens uppträdande i staden, som man kan konsta
tera ett inhemskt kakelhantverk. De skålformiga pottkaklen voro 
då ett passerat mod, och i deras ställe hade kommit det kvadra
tiska bladkaklet, utbildat direkt ur det i mynningen fyrkantiga 
pottkaklet och rikt spritt i Nordtyskland och Skandinavien om
kring 1500-talets mitt. I Lund tillverkade representanter för denna 
typ ha i mitten en ~lät medaijong och som hörnprydnader blad, 
blommor och ekollon, bild 65:-67. Kasserade produkter av och 
formar till sådana medaljongkakel ha anträffats i Lunds jord, vil
ket alltså tyder på inhemskt ursprung. Av glasyr och rumpformer 
framgår att de varit i bruk relativt se"nt här i Lundr och att en 
hel del av dessa kakel äro brända så sent som under 1600-talets 
förra hälft bevisas därav, att sådana anträffats i en verkstad, som 
med säkerhet arbetade vid denna tid. Om de många skärvfynden 
av detta slags kakel med porträttdekor härröra från här tillverkade 
kakel har ännu ej med visshet kunnat fastställas men är ingalunda 
uteslutet. 

Den senare utbildade kakeltypen är den rektangulära, och 
det är denna av den renässanstyp bild 69 visar; som tillhör 
de äldsta bevisen för kakeltillverkning i Lund. I bränningen för
störda kakel av samma typ som detta ha påträffats bland avfall i 
en keramisk verkstad i kvarteret Gråbröder n :r 16 (Lindstedts 
hörna). Dessa jämte fragment av matrisen till kaklet bild 74 från 
samma plats äro tillräckliga bevis för att kakel av dessa troligen 
redan vid 1500-talets mitt här kända typer tillverkats i Lund. Den 
här under 1500-talet drivna verkstaden har fortsatt även under 
1600-talets förra hälft. I kvarteret Apotekaren n:r 11, där en verk
stad arbetade under 1600-talets förra hälft, har man funnit ett 
stort antal fragment av rektangulära kakel med rombdekor, Lild 
69. De tillhöra en äldre typ utan rump m ed utskjutande lis t ned
till och upptill. Under 1500-talets senare hälft började kaklen att 
öka i format, och även detta förhållande finna vi återspeglat i det 
lundensiska pottemakeriet, bild 75- 76. 
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Bild 69. Rektangulärt kakel utan rump, oglaserat. 27,3 X 15,4 cm. K. M. 6260: b. 
Bild 70. Rektangulärt rumpkakel, med musketerare, oglaserat. 26,7 X 18,3 cm. 
K. M. 16914. Bild 71. Rektangulärt bildkakel utan rump med helfigursbild av-en 
man i dräkt från 1500-talets mitt, grönglaserat. 30,5 X 17,5 cm. K. M. 17994. 
Bild 72. Stort rumpkakel med Kristi vapen, oglaserat. 37,3 X 23,8. Fragment av 
olika kakel. Bild 73. Hörnkakel, oglaserat. H. 42 cm. K. M. 15048. Bild 74. 
Rumpkakel med bild av en kvinna i 1500-talsdräkt, stående på en konsol, grön
glaserat. 16,4 X 7,9 cm, K. M. 8605. Bild 75. Stort rumpkakel med bild av 
korsfästelsen, oglaserat. 36 X 30 cm. Fragment av olika kakel. Bild 76. Matris, 

av bränd lera, til l föregående kakel. 38 X 32 cm. K. M. 17969. 
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Det är det rektangulära bladkaklet med rump, som är det 
dominerande, då under 1600-talets förra hälft kakeltillverkningen 
i Lund har sin blomstringsperiod. Några självständiga drag kunna 
knappast spåras i den lundensiska kakeltillverkningen från denna 
tid. Den tycks huvudsakligen ha arbetat efter tyska influenser. 

Ifråga om glasyren på dessa kakel förefaller det som om den 
gröna varit den enda, som brukats av kakelmakarna i Lund 1 om 
man undantager en vid 1500-talets mitt någon gång använd gul
brun sådan. Polykroma kakel synas icke ha förekommit i den 
egna tillverkningen. Omkring 1600 har efter allt att döma ogla
serade kakel börjat förfärdigas i Lund efter ett tidigare tyskt mod. 
Kakelfynden från denna och närmast följande tid sakna i stor ut
sträckning glasyr. Brukas sådan är den grön eller svart (svart
grön). 

De bilder, som framställas på dessa kakel, kunna uppdelas i 
olika serier, såsom bilder av förnäma män och kvinnor, bibliska 
motiv, vapenbilder och växtornament, bild 70- 76. -Det bilderna 
omgivande ramverket företer en rik omväxling. Fris-, hörn- och 
krönkakel ha en frodig dekor av putti, djur, blad, blommor och 
frukter, bild 77 - 83. 

I Lunds jord har man hittills funnit ett tjugotal matriser eller 
kakelformar, några hela, de flesta i fragment. Av dessa ha endast 
tre samröre med kakeltillverkningen under 1500-talets senare hälft, 
av vilka de två påträffats i kvarteret Gråbröder n:r 14, och det 
tredje härrör från kvarteret S:t Mikael n:r 7. Sju fragment av 
matriser till kakel från 1600-talets förra hälft förskriva sig från 
tomten n :r 5 i kvarteret S :t Clemens. Ett par . höra till formar till 
hörnlejon liknande dem å bild 82 och 83. På baksidan av ett stycke 
till formen till friskaklet bild 78 är inristat på baksidan före 
bränningen initialerna ANS. Andra fragment hänföra sig till kak
len bild 70 och 81, det senare märkt M\V-6- på baksidan. Denna 
märkning förekommer fullständigare på formen bild 80 och an
give~. där som M\V 1619. Matrisen bild 76 är verkstadsfynd från kvar
teret Gyllenkrok. Andra matrisfragment till musketerarekakel och 
kakel med Kristi vapen ha påträffats i kvarteret Murgrönan n :r 
9. MW har man också funnit på en fragmentarisk hörnkakelmatris 
från verkstaden i kvarteret Apotekaren n:r 11, och från denna 
verkstad härstammar också formen bild 66, en till sin art degene
rerad ättling av 1500-talets medaljongkakel. Ett stycke av en lejon
maskform till ett hörnkakel har på baksidan ett R, fragment av 
en signatur. 
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Bild 77. Friskakel, oglaserat, och därunder matris till samma kakel , av bränd lera. 
K. M. 6268 : c. Bild 78. Friskakel, oglaserat. L. 18,8 cm. K. M. 17999. Bild 79. 
Detalj till krönkakel (jfr bild 81) och matris till samma kakel, av bränd lera. K. 
M. 6268 : f, Bild 80. Matris, av bränd lera, till vapensköld å frishörn bild 83 och 
avgjutning av denna. Matrisen sign. M W 1619 på baksidan. K. M. 6268 : c. Bild 
81. Krönkakel, sannolikt med Liibecks dubbelörn, oglaserat. H . 15,7 cm. K. M. 
16882. Bild 82. Frishörn med lejon, hållande en sköld med danska riksvapnet, 
oglaserat. H. 30,5 cm. K. M. 20346. Bild 83. Frishörn med lejon, hållande en 

vapensköld (se bild 80). H. 23 cm. K. M. 35129. 
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Bild 84. Fasad- och hörnkakel med ba
lusterprydnad , grönglaserade, till kakel
ugn från tiden omkring 1700 eller från 
1700-talets förra hälft, påträffade 1929 
i hörnfastigheten mellan L:a Gråbröders-

ga.tan och Vinstrupsgatan i Lund. 

Dessa signaturer torde efter vad det utrönts angiva matriser
~as tillverkare och icke vara att tyda som initialer på kakelma
karnas namn. Inga av dem stämmer heller med namnen på lun
densiska kakelmakare under 1500- och 1600-talen. I regel torde 
dessa matriser förskriva sig från Tyskland, men även hemma
gjorda sådana tyckas ha förekommit att döma efter det klumpiga 
sätt, varpå de äro utförda, som den å bild 66. Till en serie kakel 
av typen bild 69 förefalla också matriserna vara gjorda i Lund. 

Huru dessa tidiga lundakakelugnar ha sett ut, därom ger oss 
fyndmaterialet inget besked. Man får härvidlag antaga, att lik
som kakelmaterialet bestått av tyskt importgods och här under 
tysk påverkan arbetade kakel, torde även ugnens uppbyggnad ut
förts efter tyskt mönster. Renässansen gav en kraftigt arkitek
toniskt betonad uppbyggnad åt kakelugnen och en rik utformning 
åt socklar, gesimser, hörn och krön såsom framgår av bilderna 
77- 83. I Tyskland voro dessa ugnar slutna inåt rummet och elda
des liksom biläggarugnar, och man torde få antaga, att förhållan
det varit analogt hos oss. 

1929 överlämnades till Kulturen de i bild 84 återgivna grön
glaserade kaklen, vilka ur stilhistorisk synpunkt böra tillhöra 
1600-talets slut eller tiden omkring 1700, men möjligen kunna för
skriva sig från 1700-talets förra hälft eller mitt. Landsortens 
kakelugnsmakare ha ofta liksom andra dess yrkesmän segt hållit 
fast vid de gamla formerna 1. De påträffades såsom fotkakel i en 
betydligt yngre vitglaserad kakelugn. Med tanke p å de lµnden
siska kakelugnsmakaretraditionerna kunna de mycket väl vara 
utförda här. 

1 Se MANNE HOFREN, Om kakelugnar och kakelugnskonst i sydöstra Sverige, 
i Svenska kulturbilder, Bd 1: 1 - 2, sid. 125, där en liknande typ, vitglaserad och med 
blå blomdekor, utförd i Karlskrona, är daterad 1756, och en annan, sid. 124, utförd 
i Kalmar, bär årtalet 1746 och signatur av kakelugnsmakaren PETTER WETTERLUND. 
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För att ge läsaren en orientering i de svenska kakelugnstyper, 
som uppträdde under tiden från 1700-talets mitt och ett hundratal 
år framåt i tiden, skall jag meddela följande. Vid 1700-talets mitt 
konstruerades den så kallade skänkugnen, bild 85, med förebild 
i den franska cheminen 1 . Under gustaviansk tid var den ofta rund 
med vulst om livet och ibland svagt indragen överdel, stundom 
med en rundad och välvd nisch, bild 90. I båda fallen stå dessa 
ugnar på svarvade träfötter eller järnfötter. 1778 omnämnes första 
gången kolonnqgnen, i en stockholmsgesälls mästareprov, ugnen 
med fyrsidig underdel på murad fotställning och därpå en ko
lonnformad överdel, bild 89. Under empiren och Karl Johans-tiden 
infördes de runda och flata ugnarna, som reste sig i en rak linje 
från golv till tak, bild 91, 92. De hade föregåtts av en lägre sockel
liknande tpp med någon prydnad, t. ex. en urna, på det platta 
taket. Dessa vunno emellertid ingen terräng, då det visade sig, att 
de icke voro tillräckligt effektiva som värmekällor för våra nord
liga breddgrader. 

Samtliga dessa typer ha med undantag för sockeltypen varit 
före.trädda i Lund. Å.tskilliga exemplar av skänkugnen, i allmän
het uppförda av grönglaserade kakel, ha bevarats till vår tid. När 
denna typ tidigast börjat uppträda här, är omöjligt att bestämt 
angiva, då inga tidiga sådana ugnar äro daterade, och inga be
stämda mästarenamn kunnat fästas vid desamma. Enligt akade
miens räkenskaper uppsatte Erik Elfman 1758 en »pottugn » i dess 
orangeri, vilken betingade ett pris av 32 dlr smt, vartill kom 6 
dlr samma mynt för bl. a. sex stycken fötter och två ramar. 1760 
uppförde han i akademiens kapellsal en grön kakelugn på svar
vade fötter 2 • Det är troligt, att dessa representerat skänkugns
typen, men de kunna också ha företrätt en tidigare typ sådan som 
den, vilken representeras av den i i Svenska kulturbilder, Bd 
4: 7-8, sid. 143, Bild 5 avbildade, daterad 1754, anslutande till 
den äldre typ, som exemplifieras av kakelu"gnen i Kungssalen på 
Skokloster. 1778 uppmurade Jöns Almström i observatorierummet, 
som då var inrymt i översta våningen i akademihusets tornbygg-

1 Se GOSTA SELLING, Svenska 1700-talskakelugnar, i Svenska kulturbilder, Bd 
4: 7-8, sid. 139 ff. 

2 Vid en inventering sju år senare antecknades i kapellsalen en järnvindugn med 
dörr och spjäll samt ovanpå en tillsats av gröna kakel, i orangeriet en "porselains
ugn" och tre tegelstensugnar samt i läsrummet vid östra ändan en ugn av grönt 
kakel. 
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nad, en ny ugn med fötter och 1811 en på akademiens bokhållare
kontor, även den med fötter, vilken sonen Carl Petter Almström 
1823 tog ned och ersatte med .en större. Dessa senare ha däremot 
med all säkerhet tillhört skänkugnstypen antingen av den form, 
som bild 85 visar, eller dess gustavianska variant, sådan den 
illustreras av bild 90. 

Med Jöns Almström. kom helt säkert en frisk fläkt in i <let 
lundensiska kruk- och. kakelugnsmakeriet. Jöns Almström kom 
från Ystad, då en både vad storleks- och förmög(i)nhetsförhållan
den angår betydligt större stad än den då lilla och anspråkslösa 
akademistaden. Det är givet, att dessa större förhållanden även 
för hantverket i Ystad haft sin betydelse. Under dessa omstän
digheter skolades Jöns Almström i yrket, och som den begåvade, 
driftige och med framåtanda . utrustade man han var, måste hans 
keramiska verksamhet i Lund ha betytt en kraftig framstöt för 
detta yrke här i staden. 

Jag är benägen att tro, att det var Jöns Almström, som in
förde, om icke skänkugnstypen i den form, som bild 85 visar, så 
dock denna typ i sin gustavianska version, bild 90. Från hans 
verkstad torde såväl ugnen bild 86 som den bild 90 ha utgått, 
den senare från fastigheten Bredgatan 17 i Lund. Båda ha samma 
manganmarmorerade gula glasyr. I båda fallen ha fötterna er
satts av senare undermurning. I Kulturens samlingar finnas frag
ment av ett par likadana ugnar, den ena glaserad och marmorerad 
som ugnen bild 86, den andra gulbrunglaserad. De i akademiens 
räkenskaper omnämnda ugnarna ha alltid varit grönglaserade. 

Skänkugnstypen höll sig länge i det lundensiska kakelugns
makeriet såsom framgår av ugnen bild 87 med sin renodlade em
pirebård, signerad av Håkan Christoffer Almström och daterad 
1820 .. Ännu senare är skänkugnen på bild 88, även den starkt em
pirebetonad genom sina relieferade palmetter på krönet. Så sent 
som 1837 uppfördes en skänkugn · av grönglaserade kakel i går-

Bild 85. Skänkugn, av grönglaserade kakel. Obs! skuggan, som visar ugnens profil. Nu 
uppsatt i ett av Ling-rummen på Kulturhist. Museet, Lund. Bild 86. Skänkugn, av 
gulvitglaserade kakel med manganfärgad ådring. Över skänken en rundbågad nisch. 
Troligen av Jöns Almström. Står nu på Margretedal, Lund, men den höga, senare un
dermurade ·sockeln antyder, att den ej är ursprunglig där. Bild 87. Skänkugn, av vit
glaserade kakel med gröndekorerat krön, sign. av Håkan Christoffer Almström 1820. 
Tillh. Kulturhist. Museet, Lund. Bild 88. Skänkugn, av gulglaserade kakel med relie-

ferad palmettdekor på krönet. Från Bredgatan 17, Lund. 
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deri n:r 15 vid Tomcgapsgatan, vilken detta år nybyggdes. Jämnt 
ett sekel senare överlämnades kakelugnen av gårdens nuvarande 
ägare, målaremästare P er Månsson, till Kulturen. Den är snar
lik kakelugnen bild 85 men har rundade hörn samt empiremönst
rad reliefdekor på krönet och basen 1. 

Kolonnugnen sådan bild 89 visar den har med all säkerhet icke 
uppträtt i Lund förrän under 1800-talets andra årtionde, och d~'l 

troligen lancerad av Håkan Christoffer Almström, experimenta
torn i denna kakelugnmakarefamilj. Av dekoren att döma är det 
han, som är mästare till ett par sådana nu uppmonterade på Kul
turen (Borgarhuset och Thomanderska huset), av vilka den förra 
återgives i den senast angivna bilden. Ugnar av denna typ, som 
förråda någon annan mästare, ha ännu icke anträffats i Lund. I 
sin målade dekor har Håkan Christoffer Almström ett ganska 
rikt förråd av dekorativa element, såsom framgår av bilderna 87, 
91, 92. Hans färger äro hå llna i grönt, gult, blått och mangan på 
vitglaserad grund i klara och exakta nyanser. Kulturen har flera 
hela ugnar och åtskilliga fragment med denna målade utsmyck
ning, vilka samtliga säkerligen räkna sitt ursprung från hans 
verkstad. Varken fadern ell~r brodern, Carl Petter, torde ha gjort 
bruk av detta slags dekor 2

• 

Karl Johans-tidens flata och runda kakelugnar exemplifieras 
av ugnarna på bilderna 91 och 92. Den förra med sitt genombrutna 
gallerverk . och sina modellerade ansikten på krönet är med all 
sannolikhet utförd av Håkan Christoffer Almström, som här visar 
en ny sida av sin dekorativa fantasi. Ett likpande kakelugnskrön 
ingår i Kulturens samlingar. »Enligt accord med rektor profes
sor Engeström» uppsatte hans broder, Carl P etter Almström, 1820 

1 En skänkugn från 1700-talets senare hälft står ännu kvar i andra våningen i 
"Stäket". Se Skrifter utg. av Föreningen Det gamla Lund, XIX, 1937, bild 33. 

2 En kolonnugn av H . Chr. Almström är ännu bevarad i "Stäket". Se Skrifter 
utg. av Föreningen Det gamla Lund, XIX, 1937, bild 32. 

Bild 89. Kolonnugn, av vitglaserade kakel med polykrom dekor. Av Håkan Christoffer 
Almström. Nu uppsatt i Borgarhuset på Kulturhist. Museet, Lund. Bild 90. Skänkugn, 
av gustaviansk fa~on , av gulvitglaserade kakel med manganfärgad ådring. Över vulsten 
en rundbågad nisch . Troligen av Jöns Alm.ström. Från Bredgatan 17, Lund. ,Bild 91. 
Kolonnugn i empirefa~on, av vitglaserade kakel med polykrom dekor. Av Håkan Chri
stoffer Almström. Från St. Tomegatan 42 b, Lund. Bild 92. Flat empirekakelugn, av 
vitglaserade kakel med plastiskt dekorerat k~ön . Av Håkan Christoffer Almström. 

Från St. Gråbrödersgatan 14, Lund. 
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en ny flat pottugn i akademiträdgårdsmästare Gernandts bostad. 
Det måste ha varit en kakelugn med obruten fasad och dito sidor 
och alltså av rent empiresnitt. ~äkningen nämner ingenting om 
färg eller dekor. Densamme uppförde 1825 i akademiens nya bygg
nad, »Kuggis », en »Colonn kakelugn ». Här är det empirens ko
lonnugn det är frågan om, byggd i en rak linje från sockeln till 
krönet, av alldeles samma form som ugnen bild 91, vilken förskri
ver sig från Håkan Christoffer Almströms verkstad. 1842 nedtog 
och uppsatte Håkan Christoffer Almström en gammal »Collon 
kakelugn » i den Lybeckska gården, då biskopsgård 1 , där han 
samma år nedtog och uppsatte en annan »Colånkakelugn uti fly
gellängan » samt omsatte andra ugnar och »för nya Kakel till 
Siänkbla» erhöll 32 sk. Enligt en räkning av den 26 sept. 1850 
honorerades han för en av honom förfärdigad och uppsatt ugn i 
samma hus (Domkyrkans räkenskaper). 

Av en bevarad, till Isak Löwegren säkert bestämd kolonn
kakelugn, som tillhör doktor Yngve Löwegren, Lund, kan man se, 
att dennes ugnar åtminstone ibland varit vitglaserade och för- ' 
sedda med oregelbundna, glesa stänk i grönt. 

Utom den vita glasyren, som sannolikt varit den minst van
liga på de lundensiska ugnarna under Karl Johans-tiden och tiden 
närmast därefter, förekom grönt och mycket vanligt gul eller gul 
med grön ådring samt emellanåt en i gråbrunlila ådrad glasyr. 
Dekoren utgjordes av relieferad dekor på kantbården över sockeln 
och på krönet såsom framgår av i äldre lundahus ännu bevarade 
ugnar från denna tid. Att i allmänhet sätta dem i samband med 
någon bestämd vid denna tid verksam kakelugnsmakare är omöj
ligt, då inga som helst ledtrådar för en sådan bestämning äro för 
handen. 

En gulglaserad kakelugn av empirekolonntyp från 1800-talets 
mitt äro vi emellertid i tillfälle att mästarebestämma till Nils Pet
ter Almström. Enligt ett den 6 aug. 1850 daterat kontrakt över
enskom nämligen denne med Akademiska Föreningens arkitekt, 
J. Strömberg, att uppsätta tjugotvå »runda gula glacerade kakel
ugnar i Vindsvåningarna, tornrummen och Vaktmästarens yttre 
rum » för ett pris av 20 rdr för vardera och 27 rdr för en flat i 
vaktmästarebostadens inre rum, tillsammans 467 rdr riksgälds . 

1 Detta hus inköptes den 24 aug. 1836 till interimistisk bostad åt biskopen av 
professorskan B. Liedbeck, f. Munck af Rosensch.öld, och hennes barn. 



Bild 93. Kolonnugn i empirefao;;on, av gul
glaserade kakel med reliefdekorerat krön. 
Utf. 1850 av Nils Petter Almström. Aka-

demiska Föreningen, Lund. 
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Samtliga skulle vara färdiga till den siste september sa1mna år. 
Mursten, lera, hantlangningsarbete och det smedarbete, som er
fordrades, skulle Akademiska Föreningen själv svara för. Den 
enda av dessa 27 kakelugnar, som ännu står kvar, är den i syd
östra tornets inre rum i översta våningen. Det är en gulglaserad 
empirekolonnugn med ett reliefornerat krön i nygotisk stil, bild 
93 1• 

1 Alla Övriga kakelugnar i Akademiska Föreningen uppsattes enligt ett kontrakt 
daterat den 11 april 1851, av kakelugnsmakaremästaren AuG. RENGNER från Göte
borg för en kostnad av omkring 3.000 rdr. En del av dessa stå alltjämt kvar i andra 
våningens läsrum, den gamla festvåningen , och voro på sin tid praktugnar, som de 
lundensiska kakelugnsmakarna ej hade möjligheter att åstadkomma med sina verkstads
resurser. Dessa ugnar äro nämligen fabriksprodukter. Anbud hade också infordrats 
från 0. H. ÅKERLINDS kakelfabrik på Kungsholmen i Stockholm, men då priserna i 
detta synas ha varit för anspråksfulla, stannade nian för anbudet från Göteborg. De 
med Åkerlinds anbud följande ritningarna till kakelugnar visa mycket praktfulla sådana. 
En typ av dem hade enligt anbudsgivarens uppgift året förut satts upp i kronprinsens 
våning på kungliga slottet i Stockholm. 

För det nya biskopshuset, numera Universitetets Hist. museum, vilket uppfördes 
1840-46, anlitades en kakelugnsmakare J. P. EKHOLM från Malmö, som för en summa 
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Med 1800-talets mitt upphörde det lundensiska kakelugns
makareyrket såsom verkligt yrke betraktat. Hittills hade mäs
tarna med sina gesäller och lärlingar själva tillverkat de kakel, 
som de sedan monterade upp till ugnar. Från och med denna tid
punkt övergick kakeltillverkningen såsom vi sett att bliva fabriks
mässig. Den tekniska utvecklingen gjorde sig även på detta ofn
råde gällande, och de kakelfabriker, som växte upp på flera håll 
i landet, blevo till ett oövervinneligt hinder för det gammaldags 
kakelugnsmakarehantverket. En ny tid hade brutit in, då storsta
dens mått i såväl arkitektur som inredning och annat överfördes 
på småstädernas förhållanden. Pretentionerna stego, och när det 
gällde förnämare kakelugnsmakarearbete vände man sig till ut
socknes mästare. De egna fingo nöja sig med anspråkslösare upp
gifter och reparationer, tills nya geqerationer hunnit ackommodera 
sig efter de nya förhållandena och upptaga tävlan med de främ
mande konkurrenterna. 

av 2533 rdr b:co uppsatte 29 'kakelugnar därstädes, somliga i "Götthisk stil". På 
Kulturen förv;ras en fasadplatta med tvenne delfiner med sammanflätade stjärtar i 
relief, som enligt givarens, konservator Hans Erlandsson, uppgift tillhört ~n av dessa 
kakelugnar. 



KRUK- OCH POTTEMAKARE I LUND 

UNDER NYARE TID 

Mikael » Pottemager» omnämnd 1558, s. 25 
Claus Detlefsen omnämnd 1579-80, 1593- 94, s. 25 
Detlef Clausen 1630- 1646, s . 26 
Christen Lauritsen 1630- 1650-talet, s. 27 
Morten Jacobsen 1643- 1674, s. 28 
Hans Jönsson 1661- 1692, s. 29 
Jakob Mortensson Gross 1681- 1714, s. 29 
Jöran Jöransson 1689- 1704, s. 32 
Jakob Mattsson 1706- 1751, s . 33 
Nils Månsson Stenbeck 1706-'-1724, s. 37 
Håkan lngvarsson Hedström 1706- 1727, s. 39 
Olof Olofsson Stevenius 1696- 1736, s . 41 
Isak Ingvarsson Hedström 1715- 1737, s. 42 
Anders »Pottemakare» 1725, s. 44 
Nils Eriksson Lettman 1738- 1741, s. 44 
Måns Markusson \ Vallerius 1732- 1751, s. 45 
Hans ~Talberg 1733- 1772, s. 46 
Per Torstensson 1738-efter 1754, s . 46 
Petter Lundgren 1739- 1772, s. 47 
Erik Elfman 1742- 1768, s. 48 
Anders Kjers 1755- 1789, s . 49 
Torsten Lundgren 1775- 1789, s~ 50 
Kristoffer Elfman 1789- 1825, s. 51 
Jöns Almström 1776-1817, s. 52 
Carl Petter Almström 1817- 1826, s. 54 
Håkan Christoffer Almström 1809- 1857, s. 55 
·Anders Wennerberg 1832- 1844, s. 56 
Johan Petter Holmberg omkr. 1804- 1822, s. 58 
Olof Olsson 1832~ 1843, s. 59 
Isak Löwegren 1843- 1887, s. 60 
Nils Petter Almström omkr. 1847 - 1883, s. 62 
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BIL. 1. 

I Herrans Nampn 
Hafwer Jag öfwerens kommet med Mästaren och Påttemakaren 
ln.geman Ohlsson här i staden, at han will emottaga min Sohn 
Nills Andersson at honom det Låfl: Påttemakare Handtwärket lära, 
bestående des läroåhr 5 1/2 åhr tagandes sin begynnelse 6.weckor 
effter Mickaeli 1752; och under samma Jag mig förbinder som des 
fader wara honom för des Sohn answarig med största flit utj 
förbem :te propheszion, och Lärogåssens förstånd som han der af 
kan inhämpta så mycket af mig möijeliget wara kan, at underwisa 
som iag både för Gud och Lag will förswara. 

Jag der emot Swen Strömberg försäckrar för omrörde mäs
tare Ingeman Ohlsson at min Sohn honom wara troo och huld 
som en Lärogosse anstår, så at han icke der öfwer må wara för
ohrsakat sig beswära wid Lag för min Sons skadesmål giöra an
sökning; Hwilcket upprättat Contract oryggeligen hållas och eff
ter lefwas skall; iämb wäll och at iag ingeman Ohlsson swara 
med hielp till Inskrifningz penningarne. 

Cimbris Hamn den 2 Martj 175i~. 

Föregående Contract betygas af underskrifne 

Jngemand I 0 S Ohlsson 
Swen S B Ström.berg 

Som wittne underskrif :r 

BIL. 2. 

Carl K S B Stromberg 
Torbiörn Perss: T B P S Siöwal 

BOUPPTECKNING EFTER POTTEMAKARE 
]ÖRAN ]ÖRANSSON, DÖD 1704 

A nno 1704 Den 22 Nouernbr Voore Vij undertegnade effter 
Salig Jörgen pottemagers effterleffuersches begiering, Kirstine 

Hendrichsdotter och \Velwisse Magistratens tillatelsse form.edelst 
Sterbhusets Ringa tillstand, Taxerit och Vurderit huad , som fandtz 
och os bleff fremwijster. 
Effter den Salig Mands död er 5 barn, 3 drenge och 2 pigor, den 
Elste Sönen Jörgen 14 aar, den andre Thomess 8 aar, den 3 die 
Nielss 6 aar, Pigan Ingebor 12 aar, den andre Malenä 9 aar gam
mell. 



Uthij Stuifuen it gammelt fyrre bord med låss för 
en gammell tre stoell 
2 små Skamler a 2 ör 
3 Stöken gamle hiöner (hyenden) 
Uthij Enkians Seng en gamell offuerdyne 
2 stöcken gamle underdyner och two hoffuit puder, 
two blargarnslagen Som intet bleff vurderit, som En-
kian formener Nyda till gode effter lagh. En gammell 
Seng som Suennen liger uthj 
en gammell offuerdyne 
en gammell und~rdyne 
en hoffuit pude 
en Ditto 
2 blar.garns lagen 

2 dr 

2 dr 
1 dr 
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24 öre 
4 » 

4 » 

8 » 

12 » 

16 » 

8 » 

16 » 

5 marker gammelt Kopper a 8 ör 
en J erngrytte 

1 dr 8 » 

en litten trrefod 
en .gammell Ryst 
en gammell Öxe och en gammel Sau (såg) 
Paa Lofftett itt gammelt fyrrebord med låss och lade 1 dr 
Noch two stöhker Skiffuer som brugis till handtwerket 

24 » 

4 » 

2 » 

8 » 

24 » 

Summa 10 dr 2 öre 

OTRYCKTA KALLOR 
Rigsarkivet, Köpenhamn 
Mönstringsrulla på de borgare i Lund, som blevo mönstrade av 

Lage Urne 1588. 
Malmohus Len: Regnskaber 1579-80, 1593- 94. 
Lunds Byfogderegnskaber 1610- 33, 1639- 40. 

Landsarkivet, Lund 
Lunds stadsarkiv 
Lunds bytings dombok 1642- 81. 
Lunds rådstugurätts dombok 1683-1830. 

» » » , handlingar 1684- 1830. 
Lunds kämnersrätts d mbok 1710. 
Lunds magistrats brevkoncepter 1710-29. 
Längder över hantverkare i Lund 1790-1850. 
Lunds stads räkenskaper 1662-1850. 
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Lunds mantalslängder 1662-1850. 
Bouppteckningar från Lund 1677-1850. 

Lunds k y rkoarkiv. 
Lunds födelseböcker 1673- 1850. 
Lunds vigselböcker 1681- 1850. 
Lunds ringböcker 1704-
Lunds dödböcker 1751- 1850. 

S k å n s k a g u v e r n e m e n t s a r k i v e t. 
Skrivelser från Lunds magistrat 1706, 1708, 1714. 

Lunds Universitetsbibliotek 
Lunds kakelugnsmakareämbetes handlingar 1743- 1843. 

A k a d e m i en s a r ki v. 
Bouppteckningar och andra sterbhushandlingar ingivna till Consi-

storium Academicum i Lund 1686- 1852. 
Akademiens räkenskaper 1758- 1845. 

Akademiska Föreningens arkiv. 
C I:a Räkenskaper 5- 7, 1848- 52 (1851 ver. 19 o. 56). 
E Diverse handlingar 2, 1846- 52. 

Lunds domkapitels arkiv 
Lunds domkyrkas räkenskaper för 1842 (ver. 264, 309, 403), 1844 
(sid. 279) och 1850. 

Ystads Fornminnesförenings arkiv 
Krukmakare Lagets Protocoll 1696- 1728. 

Doktor Yngve Löwegren, Lund 
Några anteckningar och derjemte stambok upprättad år 1857 af 

mig Petter Löwegren. 

INNEHÅLL 
Sid. 
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Pottemakeri .. ...... . ..... ..... ............ . ..... . ... .. . .. . ...... .. . .. . .. ........ ·. . .. . .. . .. . ... 93 

Förteckning över kruk- och poltemakare i Lund under nyare tid ... .... .. .. ....... .. . 109 
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Otryckta källor .. ......... . ..... . .. . ..... . .... .. ... .. . .. . ... ...... .. .. . .. ... ... ......... . .. . .. . ... ... 111 



SK.RIFTER 
UT G IVNA AV FÖRENINGEN D ET GAMLA LUND 

1 [1919] Kartor över staden Lund och dess jordar från tiden före 1705 

utg. av L. WEIBULL. ... ... ... ... .. . ... ... ... . . . .. . ... ... ... .. . ... ... ... ... ... .. . . .. Nedsatt pris kr. 2: -

2 [1920] RYDBECK, 0 ., Den äldsta kristna konsten i Skåne, Lund och Dalby. 

3 [1921] QUENNERSTEDT, A., Mina första Lundaminnen ... . ........ ... . .... ..... .. . 

4 [1922] WRANGEL, E., En Lundaskald och en skämtdikt om Lundaflickorna. 

5 [1923] Lund på 16go-talet. 1691 års sjättepenningslängd utg. av G. CARL-

QUIST. S. Klemens och Drottens rotar. ... .. . . ......... . ..... ...... ... .. ..... . 

6 [1 924] Lund på 1690-talet .. . 2. Krafts och Vårfru rotar .. .... . .. ... .. .... . 

7 [1925] WERNER, C .. Blick på byggnadskulturen i det nuvarande Lund ... . 

8-9 [1926-27] OSBERG, N. P., Lundaminnen från 1820-, 30- och 40-talen. 

Utg. av GUNNAR CARLQUIST . ................. .. .. .... .. ... ........ .. . . .. . ....... . . 

IO [1928] FORSSANDER, J.-E., Utgrävningarna å Domkapitelhusets tomt. 

Sommaren 1927 ... . .. . .. .. .... · ·· ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · · · · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · · ·· 

Il [1929] WIESELGREN, P., Lunds Akademi på 1820-talet. Personskildringar 

i brevform ....... .... ...... . . ..... . .. . ... .. .. .. .... .......... . ..... ..... . . ............. . 

12 [1930] ERLANDSSON, H., Om vattendragen och den äldsta bebyggelsen 

i Lund ........... ........ .......... .. ............................ .. ...... .... .. ......... .. . 

13 [1931] BERG, ]., Från gamla Lund. Några föremål i min samling . ........ . 

14 [1932] WRANGEL, E., En lundensisk studentkrets vid 1800-talets mitt. 
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" 2: -

,, Q: -
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" 4: -
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Med teckningar av Carl Wetter. ... .. ... ... . .. . ..... . ..... . ............ ... ..... . ,, 2: -

15 [1933] KARLSON, W., Lundensiska yrkesmän. Tenngjutare. .. . ... ... ... . . . .. . ,, 2: -

16 -17 [1934-35] VON SCHWERIN, H. H ., Lundagårdshuset. .... .......... .......... " " 4: -

18 [1936] CLAESSON, HILDING, Lunds Kyrkogårdar. I. .. . .. . ... .. . ... ... ... ... .. . ... ... .. . .. . ... Pris kr. 3: -

19 [1937] BLOMQVIST, RAGNAR, Fru Görvels gård i Lund. . ..... ...... ........ .... ....... .... . 

20 [1938] AGRI, JANNE, Anteckningar om Lunds borgare på 1740-talet . ... ....... .... ... . 

21-22 [1939-40] BLOMQVIST, RAGNAR, Tusentalets Lund. ···· ·············· ···· ·· ···· ········ 

23 [1941] ERNST, GUSTAF, Lunds Folkskolor före 1842 ... ......... . .. ....... ......... .... ....... . 

24-25 [1942-43] KARLSON, WILLIAM, Kruk- och pottemakare i Lund under nyare 

tid intill 1850 .. .. . .. .. .... ...... . .. . ..... ..... ·· · ·· .. . · ·· · ·· · ·· · · ·· · · · ··· ·· · ·· · ·· · · · · · · · · · · ·· · ·· · ·· · 
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Anmälan om inträde i Föreningen Det gamla Lund sker till skattmästaren, köpman ERIK RYD

BECK, Kyrkogatan 23, Lund. Avgiften är 3: - kr. å rligen. Ovan förtecknade äldre årgångar 

kunna av medlemmar, även nytillträdande, i mån av tillgång erhållas hos skattmästa ren. 


