
Passglas i Stockholm : vasarenässansen, stormaktstiden och järnåldern
Henricson, Lars Gustaf
Fornvännen 2003(98):2, s. [107]-120
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2003_107
Ingår i: samla.raa.se



Passglas i Stockholm 
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och järnåldern. (Octagonal pole glass beakers in Stockholm. The Vasa Renais
sance, the Great Power Period, and the Iron Age. Fornvännen 98. Stockholm. 

Octagonal pole glass beakers (Ge. Passglas, Stangenglas, Bandwurmglas) were 
the most common drinking vessels in Sweden during the end of the i6th and 
171b centuries. Finds of this type from urban excavations from 1981-2000 have 
been surveyed in the collections of Stockholm Town Museum. The earliest cer
tainly attested production of cavity glass in Sweden dates from 1556. Foreign 
masters directed the production of pole glass beakers at several early glass fac-
tories. 

Shards of pole glass beakers have also been found in Iron Age contexts in 
Uppland. These finds are here interpreted as the result of 171b century roman
tic revdries in honour of the glorious national past, as well as results of the histo-
rically attested antiquarian excavations of the time. 

Ijirs G. Henricson, Fridhemsgalan 14 a, SE-i 12 14 Slockholm, Sweden. 
lars.g.henricson@swipnet.se 

Med riksdagen i Västerås 1527 gavs Gustav 
Eriksson Vasa frihet till konfiskation av kyrkans 
egendomar, och stora delar av det kulturliv som 
utvecklats i kontakterna med den romersk-ka
tolska kyrkan föröddes. »En kel nation försök
te göra sig kulturellt urarva» enligt Sten Lind-
rotks välkända formulering. 

Vasakungarna tvingades nu inleda ett mö
dosamt arbete för att åter inlemma Sverige i eu
ropeisk kulturgemenskap. Från 1538 inrätta
des det s.k. »tyska kansliet» för utomnordiska 
kontakter. Äktenskapet mellan kung Gustav 
ock Katarina av Sacksen-Lauenberg 1531 bi
drog till utvecklingen. De nya tyska medhjäl
parna betonade kungamaktens höghet och 
nödvändigheten av att i renässansens anda ut
trycka furstens exklusiva statusmarkeringar. 
Gustav Vasas söner Erik.Jokan ock Karl utveck
lade den kontinentala renässansen i Sverige. 

Bildning och kultur var furstens ideal, i vasa
borgarna etablerades en praktfull representa
tion. 

Svensk stormaktstid anses omfatta perio
den 1611-1718. Politiska ock militära ledare 
med utomlands utbildad lyskraft, i kombina
tion med en högtstående statlig administra
tion, utgjorde basen för svensk expansion. 
Arméns seger vid Breitenfeld under Gustav II 
Adolf 1631 gjorde stort intryck på Europas 
furstehus och militärledningar. 

Stockholms omvandling under perioden ca 
1637-1650, från en stad med en i stort sett 
obefintlig representativ arkitektur, infrastruk
tur eller godtagbar sanitär standard, till en mo
dern europeisk renässansstad är imponerande 
även utifrån europeiska jämförelser. 

Det trettioåriga kriget tillförde svenska stor
män betydande förmögenheter, framgångarna 
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Fig. i. Runt »passglas», Kristianstads länsmuseum. 
Foto förf. —Pole glass beaker. 

uttrycktes här hemma i arkitektur, konst och 
konsthantverk. Allt större krav kom att ställas 
på utvecklingen av en kvalitativt kögtstående 
inkemsk hantverks- och konstnärskår. Med pri
vilegiepolitik och starka understöd gavs den ti
diga svenska glasindustrin möjlighet att tillgo
dose ett ökande behov. 

Passglas, »Stangenglas» eller »Bandwurmglas», 
en kdartefakt för stormaktstiden i Stockholm 
Karakteristiskt för passglaset är dess höga och 
svagt koniskt åttkantiga, sällsynt sexkantiga 
form. Glaset utgår från ett utdraget blåst rakt 
rör, där sedan bottnen tryckts upp och drivits 
ut och där den karakteristiskt »dubbla» fotväg
gen kommer att avslutas i en luftspalt. Den 

mångkantiga formen skapas med en svagt ko
niskt sex- eller åttasidig stjärnform som ståen
de på verkstadsgolvet, utifrån förs in i det in
värmda och mjuka glaset. Sådana formar (i ka-
olinlera) återfinns från de danska hyttplatser
na vid Stenhule och Hytteskär (ca. 1604—10) 
(jfr. Riismöller 1970, s. 78 f, g4; fig. 13.2; re
konstruktion: Schliiter ig7o, s. 165). Ett frag
ment från en åttasidig form tillhör fyndmateri
alet från Kopparhaga glasbruk (se nedan) 
(Magnusson ig73, fig. 7). 

Fotens tillverkningsteknik förekommer även 
hos andra samtida men även äldre utvecklings
faser, vilket är en källkritisk faktor i ett starkt 
firagmenterat skärvmaterial (jfr »Keulenbecher», 
Dexd ig77, s. 8g, 5g). Ett välbevarat koniskt 
och runt bruntonat glas återfinns i Kristian
stads länsmuseums samlingar, och kan ha till
verkats på något av de tidiga skånska bruken, 
Kaffatorp, Oppmanna sn. (ca. 1650—1665) el
ler Vånga i Vånga sn. (ca. 1670—1675), båda i 
Kristianstads län (fig. 1). 

Dessa olika former tycks dock vara ovanliga 
i Stockholm relaterat till de här behandlade 
passglasens mångfald. Äldre varianter av »Stang
englas» med samma teknik kan utsorteras i hu
vudsak genom sina tidigare dateringar och sin 
relativa fåtalighet. 

Ornamentiken utgörs av en horisontellt på
lagd trådornamentik placerad i likformiga 
»pass» (lat. passus = steg) på bägarkroppen, tre 
pass är vanligast men även fyra och fem kan fö
rekomma (jfr. självporträtt av Rembrandt, ne
dan). Tråden är oftast »pärlad» (ty. »bandwurm») 
i samma glasmassa som bägaren, i enstaka fall 
kan blå pass återfinnas. Verktyget för utföran
det av denna teknik, en rafflad »rulle» åter
finns i fyndmaterialet från Henrikstorps glas
bruk (nedan) (Noreen & Graebe igÖ4, s. 124; 
fig. s. 82). I kontinentala samlingar kan man 
även påträffa brun massa i passens tråd. 

Glaset är ofta förblåst i en s.k. optikform, 
vars utformning ger en dekor av diagonala el
ler vertikala räfflor med olika täthet. Resultatet 
är alltså en optisk effekt. Sällsyntare varianter 
av mångkantiga glas med »rutoptik» eller an
nan i upprepningens estetik formblåsta möns
ter i relief förekommer i Stockholm, osäkert är 
dock om dessa kan dessa hänföras till gruppen 
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passglas. Tre mynningsskärvor i stockholms
materialet med passglasets form och karaktär, 
men med kraftiga inåt omvikta kanter, kan re
lateras till fyndmaterialet från glasbruket vid 
Kopparhaga (se nedan). 

I de gammaldanska landskapen och i södra 
Norge har dessa glas ibland benämnts »Päla-
glas», av danskans paegl - näbb på insidan av 
måttkärl i metall, anvisande hur mycket var och 
en fick dricka (Tunström ig7g, s. 178, i g i ) . 

Den mångkantiga formen har sitt ursprung 
i sengotikens formvärld men är karakteristisk 
även för renässansens och barockens form
språk. I samtida ädelmetallkonst är dessa mång
kantiga former vanliga, ryktbara är arbetena 
från Augsburgssmedernas verkstäder. Formen 
återfinns också i arkitekturen. 

Inte sällan försågs periodens slottsbyggna
tioner med åttkantiga hörntorn. I Mälardalen är 
Skoklosters mäktiga arkitektur välkänd. På Ro
sendal eller på Dybeck, eller på andra av släkten 
Billes herresäten i Skåne, framträder formen i 
höga tornbyggen. Sten Bille till Vanas anses ha 
varit den drivande kraften i etableringen av den 
ännu inte identifierade glashyttan, möjligen vid 
Herrevadskloster, Riseberga sn. i det då danska 
Skåne (1576-1582) (Malmer ig55, s. 201 f). 

På ett självporträtt av Rembrandt, daterat 
1635 (Booken et al ig76, s. 57) (fig. 2) kaller 
konstnären ett åttkantigt passglas i kanden - ett 
av många exempel på passglasformen inom må
leriet. 

I den samtida stillebenkonsten föredrar man 
att visa passglaset som ölglas (jfr t.ex. Jan Jansz. 
van de Veide, 1658; .meuerkauf-Liederwald ig67, 
s. 225, fig. 2). Om aftonen, måndagen den 3 
aug. 1556 serveras på Stockholms slott; till 
Gustav Vasa 1/2 kvarter Rhenvin, till drottningen 
och prinsessorna fyra glas samt två pass-glas Rhen
vin, till hertig Magnus serveras tre glas Rhenvin. 
En uppgift från Finland visar att de även kunde 
nyttjas till brännvin (Haggrén 1 ggg, s. 36). 

När övergången från äldre höga »Stangen-
gläser» eller »Keulenbecher» till den här be
handlade utvecklade formen av passglas sked
de kan inte närmare bestämmas, men den bör 
successivt ha skett under 1400-talets slut/1500-
talets början i kontinentens verkstäder. Under 
1500-talets första hälft förekommer den enkla 

Fig. 2. Rembrandt van Rijn, »Självporträtt med 
Saskia i knät», 1635. Beskuren. Efter Booken et al. 
1976. —Rembrandt van Rijn, »Self portait with 
Saskia», 1635. 

passglasformen parallellt med expressivt ornera
de former med polykroma och illusoriska djur-
huvudornament, ofta i kombination med snabel-
ornamentik (Baumgartner & Krueger 1988, s. 
3gg ff; fig. s. 400 ff) (jfr. även en spansk snabel
bägare i Victoria & Albert museum, daterad till 
1500-talet, se Hermelin & Welander 1 g8o, s. 36 
f, som mera påminner om sina föregångare un
der folkvandringstid och vendeltid). Skär-vor 
från dessa bägarformer har sparsamt åter
funnits i Skandinavien. En djurhuvudskärva i 
ljust olivgrönt glas och med öron och snabel-
mun påträffad i Stockholm har oklara fyndom
ständigheter. Dess ornamentik återfinns på ett 
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Fig. 3. Passglas med snabdornamentik och påklipp
ta djurhuvudornament 1500-talets första hälft 
Fyndort Aachen? 26,3 cm. Efter Baumgartner & 
Krueger 1988, 404: 507. —Pole glass beaker with 
claws and animal head ornaments. Probably from 
Aachen. 

formgivningens irrationalitet och uttrycksfri
het som generellt präglar äldre glaskonst. 

Praktfullt bemålade runda exemplar av pass
glas, med inskriptioner och rikt narrativa bild
scener, förekommer under 1600-talet och in i 
1700-talet (se tex. Brooks ig73, s. 54). Skärvor 
från dessa former kan ännu inte med säkerket 
påvisas från Stockholm. Obemålade runda pass-
glasformer förekommer dock (jfr Bröllopet i 
Kana, väggmålning från 1601 i Hackas Kyrka i 
Jämtland; Rehnberg ig87, fig. s. 30). 

Behovet att klassificera krogar och närings
ställen med särskiljande kvalitativa egenskaper 
kan urskiljas redan under medeltiden. Under 
1600-talet utvecklas regelverken. Skillnader 
markerades utanför krogen genom att de som 
serverade »medelöl» eller »svensköl» skulle ka 
ett »stoop til kännemärke», »starkölskrögarna» 
uppmanades använda »ett särdeles tekn med 
ett Paasglaas i theras tafla». Benämningen 
krog, (ty. krug = krus), kar förmodligen upp
kommit på grund av att ett krus begagnades 
som gatuskylt (op. c i t ig87, s. 2g). 

På olika sätt kan en starkt folklig förankring 
skönjas i förkållandet till passglas ock delar av 
den svenska glasindustrins produkter. Glaset kar 
således käft ett viktigt symbolvärde som dryckes-
bägare i Sverige ock torde ka varit en av dryckes-
kulturens materiella symboler i Europa under 
perioden. Passglas förekommer inte sällan i skriv
na källor från kontinentens 1600-tal, i Holland 
kan glaset även relateras till »bönder och solda
ter» (Theuerkauff-Liederwald ig67, s. 223 f). 

Konsumtionen av glas var betydande. Till 
den danske kungen Fredrik liks kröning be
ställdes 12 000 glas, varav 5 000 passglas (Wi
berg 1981,8. 172). Vid ett av Erik XIV anordnat 
julgille för Stockholms borgerskap på Slottet 
slogs 174 »krystall och slindeglas» (passglas) 
sönder. Johan III sparade inte heller på nöjena, 
1573 krossades vid ett tillfälle 375 dryckesglas av 
gästerna (Noreen & Graebe igÖ4, s. 13). 

glas med sannolik fyndort Aachen (fig. 3) (jfr 
Haggrén iggg, s. 32). 

Ett åttkantigt »passglas» med påklippt nopp-
ornamentik (Klesse ig73, s. 103, 161) d.v.s. in
lånat från den klassiska och samtida remma
rens ornamentik, är endast ett exempel på den 

Passglas i Stockholm 
Det kompletta glasbägarmaterialet i Stockholms 
stadsmuseums samlingar, härrörande från de 
arkeologiska undersökningarna ig81—2000 i 
staden har inventerats av förf. (jfr Henricson 
2002, s. 225 ff). 
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De äldsta passglasen i Stockholms kulturla
ger har importerats. 1543 kan i Stockholms 
tullböcker noteras en införsel från Stralsund av 
5 skockar passglas, till 3,5 mark/skock (1 skock 
= 300 st); importören är okänd. I samma källa 
noteras 1558 en leverans av 2 skockar »slinde-
passeglas» till Anders Källaresven, förmodligen 
knuten till Stockholms slott, till en kostnad av 
3,5 mark/skock (Hans Broomé muntl.). 

Bägarformen är påträffad i Stockholm kul
turlager i sådan mängd att man erinras om be
greppet massfynd. Med definitionen: »En typ 
räknas som massfynd om ingen på forskning
ens nuvarande ståndpunkt finner det me
ningsfullt att uppdela den i undertyper» (M.P. 
Malmer 1 gg3, s. 11) faller passglasen dock utan
för begreppets ram. En rad varianter i orna
mentikens karaktär betingade av skillnader i 
tillverkningsteknik gör att typen kan indelas i 
undergrupper. Dessa har sannolikt kunnat 
klassificeras utifrån estetiska och andra egen
skaper och torde ha haft olika produktions
kostnader. 

Redan i periodens bildkonst i Europa fram
träder passglaset med en rik variabilitet i stor
lek, bredd ock köjd, ock i ornamentikens kom
plexitet. Variationsrikedomen i färgens olika 
ljust gröna/olivgröna nyanser, i storlek, köjd 
ock ornamentik är nära nog obegränsad. Glas
fragmenten i Stockkolmsmaterialet förekom
mer i en färgskala som går från nära nog klar
glas till mörkare grönt/olivgrönt, men också 
ljust brun, gulbrun eller ljust blågrön massa 
återfinns, något som antyder att man saknat 
norm för tillverkningen. Glasen tycks ha mass
producerats som stapelvara, ofta med låga krav 
på form, hantverkets precision eller glasmas
sans kvalitet. 

Sammantaget kan bägarformen räknas i 
748 fyndnummer med ca. 1 g74 enskilda frag
ment i den genomförda inventeringen. Pass
glaset är därmed den i särklass vanligaste dryck-
esbägaren av glas i det arkeologiska materialet 
från Stockholm. Från undersökningarna i kv. 
Svalan ( i g g i , Norrmalm) är 851 fyndnummer 
med hålglas registrerade. 445 av dessa inne
håller bl.a. ca. g8o skärvor från passglas. Ma
terialet från kv. Skären ( ^ 8 2 / 8 3 , Norrmalm) 
omfattar 188 fyndnummer, av vilka 83 inne-

Fig. 4. Sexkantigt passglas på en bonad från gården 
Madeln, Dalarna. 1640-tal. Detalj. Nordiska museet, 
Stockholm. Foto M. Landin. —Hexagonal pole glass 
on a wall hanging from Madeln Manor in Dalecarlia. 

håller hålglas, med bl.a. 635 passglasskärvor. 
Skärvfyndens omfattning i Stockholm gör 

att man kan förvänta sig att finna skärvor av 
passglas i alla samtida städer eller andra miljö
er i Sverige, där man använt glas, och då även i 
samtida marina fyndsammanhang (jfr Smeds
udden och regalskeppet Vasa, nedan). Pass
glaset är en ledartefakt för perioden, och kan 
svårligen inventeras i sin ke lke t Det kar före
kommit på kungens bord såväl som på de ge
mena krogarna i städernas gränder. 

Glaset brukar definieras som åttasidigt, men 
i ca. 10 fyndnummer återfinns skärvor som kar 
bedömts vara sexsidiga. Lagerdateringarna för 
dessa omspänner perioden 1500-talets andra 
fjärdedel fram till ca. 1640. Två sexkantiga glas, 
med vardera tre pass, exponeras på en målad 
bonad från gården Madeln i Hammarsvall i 
Delsbo sn. i Dalarna. Bilden beskriver en natt
vardsscen; »Livets brunn», där de troende, kvin
nor och män klädda i tidens högreståndsprakt, 
samlas kring källan med Kristi renande blod. 
Bonaden kan på goda grunder dateras till 1640-
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Fig. 5. Passglas, dess övre del, mynningsdiameter ca. 
7,8—8,2 cm, diagonal optik. Kv. Svalan 1991, 
Norrmalm, lagerdatering 1480-1530/40 + svalla
ger. Foto G. H. Fredriksson, SSM. —The upper part 
of a pole glass beaker, rim diameter approximately 
7.8-8.2 cm. 

tal, möjligen preciserat till 1645 (Nodermann 
igg7, s. 13g ff; färgplansch, s. 144) (fig. 4.). Sex-
sidiga glas har dokumenterats från Lund (Kjell
berg ig53, 72 ff), men även från dansk (Riis-
möller ig7o, s. 78 f, fig.13.2) och tysk produk
tion; här finns även exempel på ett sjusidigt 
glas (Theuerkauff-Liederwald igÖ4, s. 81 ff). 

Det inventerade materialet härrör huvudsak
ligen från undersökningarna i kvarteren Sva
lan och Skären. I kv. Svalan kan hela perioden 
1500—1600-talet kontinuerligt följas, dock med 
svagheter i 1500-talets inledning och i 1600-ta-
lets andra hälft. 28 mynt med dateringar 1573-
1635 utgör det kronologiska underlaget för kv. 
Skären. Spår av branden 1640 och med läm
ningar från strax efter gaturegleringen ger da
teringar fram till ca 1600-talets mitt. En preci
serad kronologi för passglasets introduktion 
och för dess upphörande i Stockholms konsum
tion måste således vänta tills ytterligare material 
kunnat säkerställa dessa kronologiska faser. 

Fig. 6. Passglas, dess övre del, mynningsdiameter ca 
4,2-4,6 cm. Bottenfynd utanför Smedsudden, Kungs
holmen. Foto förf. —The upper part of a pole glass 
beaker, rim diameter approximately 4.2-4.6 cm. 

Glasen tycks sporadiskt förekomma redan i det 
tidiga 1500-talet och börjar etableras under 
1500-talets andra fjärdedel. Från 1500-talets 
mitt och fram genom 1600-talets första hälft är 
dominerar passglaset bland glasbägarformer-
na. Dess popularitet minskar successivt under 
1600-talets andra hälft men de kan ha produ
cerats genom hela 1600-talet, åtminstone i 
Skåne (Henrikstorp, se nedan) (jfr Haggrén 

•999- s -3 6 ) -
Materialet är starkt fragmentariskt, ett fåtal 

glas har dock bevarats till stora delar eller till 
ca. hälften av sin ursprungliga storlek och vo
lym (fig. 5, 6) . 

Av bevarade fot- och mynningsskärvor vars 
diametrar med rimlig noggrannhet kunnat 
mätas, tycks den vanligaste fotdiametern, ca. g, 
cm, korrespondera med en mynningsdiameter 
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Fig. 7. Uppmätta fotdiametrar på passglas, påträffa
de i Stockholm (cm). —Foot diameters of pole glass 
beakers (cm) found in Stockholm. 
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Fig. 8. Uppmätta mynningsdiametrar pä (åttkanti
ga) passglas, påträffade i Stockholm (cm). —Rim 
diameters of octagonal pole glass beakers found in 
Stockholm. 

på mellan 5,2 och 6,0 cm (fig. 7, 8). Helt kom
pletta glas saknas från Sverige. Passglaset från 
regalskeppet Vasa (förlist 1628), som skulle 
kunna vara tillverkat antingen på Brygg
holmens, Sundby eller Kopparhaga glasbruk 
(se nedan) , torde vara det bäst bevarade i 
Sverige (fig. 10). 

Glaset från Vasa är något mindre än det 
uppmätta genomsnittet från Stockholm: 8,5 
cm (fot) och 4,5 cm (mynning) och är det enda 
från Stockholm vars höjd kan mätas i sin hel
het, 21,8 cm. Några exempel på höjdmått från 
kompletta eller mätbara glas återfinns hos 
Theuerkauff-Liederwald (igÖ7,s. 230ff), 15,5, 
21,2, 22, 27, 27,5 och 34 cm, hos Härden et al. 
(1 g68, s. 135, 137), 20,5 cm, hos Baumgartner 
( ig87 ,s . g7, 113), 23,6 cm, hosBoesen ( ig sS , 
pl. 18) samt hos Riismöller ig7o, s. g8, fig. 
161). Ett rekonstruerat glas från Schleswig är 
32 cm högt (Steppuhn 2002, s. 67, Abb. 31 ; 
Farbtaf. 2.7). Vasaglaset är med sin extremt 
tunna trådornamentik sällsynt i Stockholm. 

En tydlig tendens kan urskiljas, nämligen 
att de vidare fotmåtten i större utsträckning 
kan hänföras till periodens äldre dateringar, de 
smalare till yngre. Samma kronologiska rela
tion kan urskiljas för mynningarna. Ett större, 
högre och bredare, och mera iögonfallande 
glas tycks således dominera introduktions- och 
etableringsfasen i Sverige. Glas äldre än 1556 
måste i nuvarande kunskapsläge anses som im
porterade. Passglaset utvecklas till en mindre 

och mera standardiserad form, parallellt med 
den inhemska produktionens expansion un
der 1500-talets andra hälft. 

Glas utan räfflor, »optisk dekor», domine
rar fyndbilden i Stockholm. Helt släta glas kan 
urskiljas i 574 fyndnummer. Diagonala räfflor 
återfinns i 156 (15g), den vertikala varianten i 
g6 (g7) fyndnummer. Dessa tre ornamentala 
uttryck förekommer kontinuerligt under hela 
perioden. Ett fragment från en optikform, den 
äldsta kända från en svensk verkstadsplats, 
finns från undersökningar på Bryggholmens 
glasbruk (nedan) (opublicerat material, Enkö
pings museum). 

Blå pärlad tråd i passens ornament är säll
synt i Stockholm (jfr kompletta glas; Samm
lung Wallraf, Köln 1973, s. I l l , 181; Rijksmu-
seum, Amsterdam; Theuerkauff-Liederwald ig67, 
s. 224), och förekommer i endast 4 fyndnum
mer, med ett brett dateringsunderlag i både 
1500- och 1600-tal. Skärvor med blå tråd kan 
identifieras från undersökningar vid platsen för 
Trestenshultsglasbruk (nedan) (Holmer igg4, 
s. 5g), varför vi bör anta att även dessa Stock
holmsfynd är producerade i Sverige. 

Passglas från tidiga svenska glasbruk 
Det äldsta dokumenterade glasbruket i Sverige 
introduceras genom Gustav Vasa 1556. Skärvor 
som avspeglar verksamheten vid mästarstolens 
dagliga arbete i sannolikt denna hytta finns i 
fyndmaterialet från undersökningar i kv. Hä-
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Fig. 9. Passglasskärvor från »Johan IILs glasbruk». 
Lösfynd från Bryggholmens åkrar. Foto förf. 
—Shards of pole glass beakers from the glass works 
of King Johan III. Stray finds from the fields of 
Bryggholmen. 

gern Större i Stockholms Klarakvarter (Henric
son 2002, s. 228; Broomé & Henricson, kom
mande) . Fragment med karaktär av tillverk-
ningsavfall, ibland med verktygsspår, finns även 
från kv. Svalan på Norrmalm. 

Den ovan nämnda importen av passglas 
1558 kan möjligen visa att Andrea Ninquedos 
(Anders glasmakares) glasbruk på Norrmalm 
ännu inte introducerat formen till sina kollek
tioner alternativt ännu inte har kapacitet för 
marknadens krav på volym. 

Den tidiga svenska glasindustrins produk
tion och ägostruktur kan bindas till konunga
hus och högadel och till dessa knutna livsmil
jöer. Även i bosättningskontext utanför städer
na i Mälarregionen finns dock spår efter peri
odens bägarformer. Både passglas och remma
re har t.ex. dokumenterats från Viby gård i 
Uppland (Henricson igg6, s. 83 ff). 

Kunskapen kring de tidiga svenska glasbru

kens produktion är ofullständig, endast ett få
tal har berörts av arkeologiska undersökningar 
och dessa fyndmaterial har ännu inte bearbe
tats i sin helhet, inte heller de skriftliga källorna. 

Passglasskärvor från Herrevadskloster i Skåne 
har föreslagits vara tillverkade vid »Sten Billes 
glasbruk», verksamt 1576—1582 (B. Malmer 
ig55,s. 201 f). Intressant är här förekomsten av 
laboratorieglas bland fynden från klostret. En le
verans 157g från »Franciscus Glaszbrender», av 
115 destillationsglas och deglar till konungen, 
kan dokumenteras (B. Malmer 1955, s. 205 ff, 
Abb. 2-5) . 

När passglas tidigast produceras i Sverige 
kan mot bakgrund av hyttplatsernas arkeolo
giska eller arkivaliska dateringsunderlag ännu 
inte preciseras. Den stora ökningen av antalet 
kålglasskärvor i Stockkolms kulturlager under 
perioden 1500-talets mit t /1600, som i kuvud-
sak korresponderar med skärvmaterial från 
svenska kyttplatser, bör dock innebära att glas 
då är i full produktion i Sverige. 

Under 1500-talets slut har glasbägaren i gene
rell mening förlorat sin exklusiva karaktär även 
i Tyskland. Traditionella former som berkemey-
er / remmare eller passglas massproduceras nu i 
ett allt större antal glashyttor. Glasbägaren har 
tappat sitt tidigare värde som indikator för hög 
social status (Steppuhn 2002, s. 5g). 

Petter Keller glasmacher på »Hertig Karls» 
glasbruk, det dåvarande Sveriges näst äldsta glas
hytta, anses ha producerat vårt lands första ser
vis, (Seitz ig47, s. 23 ff;Järigren ig8o, s. 116 ff). 
Genom Bränn-Ekeby hembygdsförenings ar
bete har lämningar efter denna hytta nyligen 
kunnat identifieras vid gården St. Glashyttan, 
ca 1 mil söder om Nyköping (Fredrixon 2000). 
Platsen har kunnat identifieras genom Hem
bygdscirkelns undersökning och ytterligare en 
mindre kompletterande arkeologisk under
sökning i hyttruinen under år 2002, bl. a. ge
nom fyndtyper tidigare kända från undersök
ningar på hertigens residens Nyköpingshus 
(Henricson, kommande 1; Skyllberg & Henric
son, rapport, kommande 2). 

Servisen kan identifieras genom sitt glassi-
gill, stämplad med ett krönt CM (Carl och 
Maria af Pfalz). Sigillet daterar servisen till ti
den för deras äktenskap, 1581—158g. Servisens 
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formblåsta ornamentik, dock utan sigill, kan 
identisk återfinnas i ett flertal stockholmsfynd 
med dateringar till 1500-talets slut/1600-talets 
början. Identiskt material finns även från 
Söderköping och Nyköping. Den formblåsta 
ornamentiken, i olika former, utvecklas till mo
de i stora delar av det glasproducerande samti
da Europa. I ett starkt begränsat fyndmaterial 
kan möjligen ett, dock osäkert fragment från 
ett passglas, identifieras från St. Glashyttan. 

Från glasbruket på Bryggholmen, Vallby sn 
i Uppland, verksamt 1587-ca 1640 (1686?) 
finns ett viktigt fyndmaterial. Två provunder
sökningar från 1971— 72 (opublicerat material, 
Enköpings museum) avslöjade inga spår efter 
verkstadsplatsen, men väl rika lämningar från 
produktionen, bl. a. passglas. En mindre orien
terings- och forskningsundersökning (2002) 
har bl.a. resulterat i ytterligare ca. 100 frag
ment från passglas (jfr. fig. g) (Henricson, rap
port, kommande 3). 

Tillverkningsavfall, slagg, ugnsmaterial och 
skärvor från deglar och hålglasfragment ur en 
varierad produktion, tycks peka på en omfat
tande verksamhet på ön. Den i förhållande till 
andra bägargrupper dominerande samlingen 
av passglasskärvor korresponderar med erfa
renheterna från Stockholms kulturlager. Heri
bert Seitz ansåg att bruket från Bryggholmen 
»sannolikt haft den största betydelsen under 
vasatidens senare skede» och varit »vårt första 
glasbruk av mera allmän betydelse» ( ig33 , s. 
g8). Brukets verksamhetstid är fortfarande osä
ker. Johan liks privilegiebrev till mäster Jost 
Hoffman vid ».. . t h / e t / Glasbrwk som nu är be-
gyntt på Brijtieholmen...» dateras till decem
ber 1587. Utifrån dateringar i kända arkiv
uppgifter har bruket ansetts vara nedlagt ca. 
1641 (jfr Seitz ig33b, s. 25 ff) medan en karta 
över ön som getts dateringen 1686 i sitt 
Notarium Explicatio beskriver; »Glaasbruket 
ther uti äro 6 ugnar, twå till att torcka weden 
uti, twå Smeltugnar, twå att torcka glaset uiki, se
dan det är Opererat.» (Lantmäteriverket, Gävle, 
673-4 :1 ) . 

Under ig75 ock igg2 gjordes undersök
ningar kring kyttplatsen vid Sundby gård, Alm
by sn. Uppland, i verksamket 15g!—1625 /2Ö? 
för kertig Karl (Grälls 1 gg4, s. 4 ff). De olika fynd-

i 
• » 

\ 

Fig. 10. Passglas frän regalskeppel Vasa. Foto: Vasa-
museet. —Pole glass beaker from the warship Vasa. 
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materialen har inte inventerats för detta arbete 
men enl. säker uppgift skall passglas finnas i fynd
materialet från i g75 års undersökning (e-post, 
Thomas N. Lundqvist, Örebro läns museum). 

162g noteras i ett kungligt dekret att Sund
by glasbruk »för några år sedan är ödelagt» 
(Seitz ig33b, s. 21). Från undersökningarna på 
Bryggholmen 2002 återfinns passglas i flera av 
de äldsta lagren (Henricson, rapport, kom
mande 3). I nuvarande kunskapsläge rörande 
hyttplatsernas lämningar är dessa data de enda 
säkra hållpunkterna för introduktionen av den 
svenska tillverkningen av passglas. 

Från en mindre provundersökning ig45 
vid hyttan Germundslycke/Bökenberg, Hall
torp sn. i Småland, verksam ca. 1623—1641, er
hölls ett begränsat fyndmaterial bl. a. med frag
ment från passglas (Smålands museum, opub
licerat material). 

Vid en provundersökning 1972 vid Koppar
haga glasbruk, Taxinge sn. i Södermanland, 
anlagt av Karl IV och verksamt 1604?-!686 
(Holmer igg4, s. 58; Magnusson ig73, s. 4 ff) 
framkom ett stort antal passglasskärvor. Hu
vuddelen av materialet som tillvaratogs påträf
fades i en »4,5 x 6 m stor lerklädd avfallsgrop». 
Fyra mynt, från 1654, 165g, 165g och 1666 
anger en datering för gropen. Skärvor från 
passglas är även vanliga från det samtida men 
kortvarigt verksamma (ca 1670—1675) bruket 
vid Vånga utanför Kristianstad i Skåne (jfr 
Noreen & Graebe ig64, s. 123). 

Två svenska glasbruk har undersökts med 
avseende på ugns- och verkstadskomplex. Vid 
Trestenshults glasbruk, Almundsryd sn i 
Småland, anlagt av Karl Karlsson Gyllenhjelm 
och verksamt 1620?-!640?, har passglas på
träffats och då även med blå tråd till passen 
(Seitz ig32, s. 601 ff). Även från Skånska glas
bruket (Henrikstorp) i Perstorps sn i Skåne, an
lagt av Jöran Adlersteen och verksamt i6gi — 
1762, är formen vanlig (jfr Noreen & Graebe 
ig64, s. 53 ff). Dessa glas bör tillhöra den avslu
tande fasen av passglasets produktion i Sverige. 

Den klassiska mångkantiga passglasformen 
bör ha tillverkats kontinuerligt i Sverige, från 
det att det vid en ännu inte fastställd tidpunkt 
introducerades, fram till dess att produktionen 
tycks upphöra i slutet av 1600-talet/omkring 

1700. Sverige torde ha varit självförsörjande. 
Den svenska handelspolitiken under 1600-ta-
let utvecklade restriktioner för den dyrbara im
porten, medan inhemsk produktion stimulera
des. Melchior Jungs hytta på »Munckelägret», 
d.v.s. Kungsholmen i Stockholm, mellan åren 
1641—1652, anses ha övertagit Bryggholmens 
tidigare roll. Hyttan understöddes genom för
myndarregeringens privilegium med att den 
fick: »oquald niuta 8 åhrs friheet ... att ingen 
imedlertijd hwarken infödd eller fremmande 
skall hafwa macht eller tillståhnd att uprätta i 
wårt Konungerijke Swerige eller Stoorfursten-
dömmet Finland något glasbruck, litet eller 
stort». Privilegiet innebar bl.a. importbegräns
ning av glasvaror och tullfrihet vid export 
(Andrén i g 7 2 / 7 3 , s. 71). 

Efter en brand i hyttan 1652 flyttade Jung 
sin hytta till Södermalm, öster om Stadsgården. 
Gatunamnet »Glas Brucks Gatan», sedan Stora 
och Lilla Glasbruksgatan, vittnar om verksam
heten. I dessa kvarter kom även brygghusen att 
stå tätt (Andrén ^ 7 2 / 7 3 , s. 75; Thunaeus 
ig6g, s. 112). Enligt uppgift från en privatper
son boende uppe på Glasbruksgatan på 1 g4Q-
talet skall två lådor skärvmaterial som fram
kommit vid trädgårdsarbete vid bruksplatsen 
vid den tidpunkten vara inlämnat till Stock
holms stadsmuseum. Detta kan idag tyvärr inte 
återfinnas i museets samlingar. 

Inga arkeologiska lämningar har ännu kun
nat identifieras från Melchior Jungs båda hyt
tor. Rimligen bör betydande delar av skärvfyn
den från 1600-talets mitt och andra hälft i 
Stockholms kulturlager, och då även passglas, 
härröra från Jung. 

Omständigheterna är fortfarande dunkla 
kring det konkurrerande bruk som skall ha eta
blerats vid Mörby utanför Stockholm, verksamt 
ca. 1633—1653, så även kring en hytta på Djur
gården (Beckholmen?), med verksamhet un
der några år i början av 1 ögo ta l e t 

»Nya Kristallkompaniet», »...vid sjön, 
Väster om St. Clarae Kyrka...» eller senare 
Kungsholmens glasbruk inleder en till en bör
jan tumultartad verksamhet 1676 (jfr Strind
berg 1882, s. 1 ff; Schultze 1762, s. 20 ff). Ett 
varierat skärv- och verkstadsmaterial har tillva
ratagits vid grävningar på tomten vid »Kongs-
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Fig. 12. Mynningsskärva från passglas, SHM 25848: 
93. Ullna gård. Foto förf. —Rim fragment of pole 
glass beaker from Ullna Manor. 

Fig. 11. Passglasskärva från Huvudsta, SHM 28 382: 
1. Foto förf. —Pole glass shard from Huvudsta. 

holms Glas-Bruk», verksamt 1686—1815 (SSM, 
opublicerat material). Detta material tycks 
dock generellt härröra från brukets verksam
het under 1700-talet eller senare skeden; pass
glas saknas. 

Passglasfynd i Upplands järnåldersmiljöer 
Endast undantagsvis eller under sen tid gjorda 
undersökningar är de omfattande samlingarna 
av »recenta» material dokumenterade och be
varade från förhistorisk eller medeltida kon
text. Dessa innehåller viktig information som 
underlag till jämförande studier av en väl så vik
tig »recent» kulturhistorisk utveckling. 

Vid bearbetningen av glasbägarmaterialet 
från stormannagården på H d g ö , Ekerö sn 
Uppland (Henricson, kommande 4) , åter
fanns en skärva som sannolikt ursprungligen 
tillhört ett passglas. Skärvan har rubricerats 
som lösfynd (Lundström & Lindeberg ig64, s. 
138). Ytornas slitage kan hänföras till boplat
sens sekundära aktiviteter, men även till ett 
funktionellt betingat symmetriskt slitage. 

Vid inventering av Statens historiska mu
seums material av glasbägare från Mälarom
rådet från yngre järnålder har det visat det sig 
att denna karaktäristiska artefakt ur renässan
sens och barockens föremålsbestånd förekom
mer, om än sällsynt, även i samband med un

dersökningar av uppländska yngre järnålders
gravar. 

Mångkantiga former tycks vara sällsynta i 
skandinaviska fyndmaterial före renässansens 
eller de senare mångkantiga formernas intro
duktion. En sexkantig flaska, inte ovanlig i Rhen-
dalens 200/300-tal (jfr Follman-Schultz igg2, 
s. 36 f), är i sin optikblåsta karaktär i bägarens 
mittparti möjlig att förväxla med passglas. 
Enskilda former, även optikblåsta, kan även sö
kas i medeltida produktion (t.ex. Baumgartner 
& Krueger ig88, s. 30g f, fig. 362). 

Från Revdsta, Altuna sn (SHM 16 g2o), en 
brandgrav under en liten hög med centralröse, 
kommer ett ljust grönt fragment sannolikt från 
ett passglas. Graven har daterats till per. VI:I 
(400—475/500) (SHM, Tillväxten för ig22, s. 
13). Skärvan kan sättas i samband med en re
cent nedgrävning i högens norra sluttning. 

Ett ljust olivgrönt fragment från ett passglas 
med horisontell trådornamentik, pärlad i sin 
avslutande del, tillhör recent fyndkontext från 
undersökningen av en grav från Huvudsta, RAA 
2, Solna stad. Det åttkantiga glaset är förblåst i 
form med diagonala räfflor (fig. 11). 

Vid undersökningar av ett gravfält vid Ullna 
gård. Östra Ryd sn har passglasskärvor påträf
fats. Från en grav (SHM 28848: 69) kommer 
en ljust olivgrön mynningsskärva med svaga 
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diagonala räfflor och med kraftigt sekundärt 
slitage på både in- och utsida. I gravens ytlager 
återfanns flera recenta föremål. 

I ytlagret av en brandgrav på samma gravfält 
finns ytterligare ett olivgrönt mynningsfrag
ment från ett mångkantigt kärl. Dess yttersida 
har ett kraftigt funktionellt slitage (fig. 12). 
Från grav 48, på detta gravfält, kommer även 
en svagt brandskadad mynningsskärva från en 
olivgrön butelj, med en generell datering till 
ca. 1600/1700-tal. I fyndet ingår även ett ku-
vud från en kritpipa. Gravfältets sydöstra del 
har delvis spolierats av bebyggelse från 1400-ta-
let- i 800-talets början. 

Ytterligare två exempel på periodens re
centa skärvmaterial från förkistoriskt samman
kang i Mälarlandskapen skall nämnas. Från 
Märsta 1: g7, Husby Ärlingkundra sn (SHM 25 
7g8) grav 8, kan sannolikt två olika snabelbä
gare från äldre vendeltid identifieras i gravens 
inventarium (Henricson, kommande 4). I yt
lagret kar en olivgrön skärva från en flaska (?) 
av 1600/1700-talskaraktär påträffas. 

En i detta sammankang unik bägarform, en 
remmare eller »Berkemeyer» inte ovanlig i 
stadsarkeologiska sammanhang och även till
verkad på flera av de tidiga svenska bruken re
presenteras av en ljust grön skärva med klassisk 
noppornamentik från Äby-gravfältet (yngre 
folkvandringstid/äldre vendeltid) i Västerka-
ninge som undersöktes 2000 (Lloyd-Smith et 
al. 2002). Skärvan, från A. 34, beskriven som 
en oregelbunden stensättning utan identifier-
bar gravgömma, bör tillsammans med kol, sot 
och 22 förkolnade fruktkärnor eller frön be
traktas som lämningar från en sopgrop tillhör
ande Västerhaninge prästgård. 

Förutom i Helgöundersökningens fyndma
terial finns passglas representerade i under
sökningar av järnåldersbosättningarna Lunde
borg och Dankirke i Danmark (ett flertal olika 
bägare) (självsyn igg3), men även från Kaupang 
i Norge (självsyn igg3). Dessa utomsvenska ma
terial har inte här noggrannare studerats med 
avseende på fyndomständigheter och har en
dast kunnat nås genom tillfälligheter. Graden 
av representativitet är således osäker. 

Under 1600-talet inleddes den svenska kul
turminnesvården, på kungligt initiativ. Minnes

märken registrerades ock runinskrifter upp
tecknades av riksens antikvarier, allt för att spå
ra Sveriges ärofulla forntid. Jokan Hadorpk 
gjorde en utgrävning i Birka i början av 1680-
talet (jfr Hyenstrand i g g i , s. 16g f) och 168g 
företogs en utgrävning i Uppsala högar på Karl 
Xks initiativ och i hans närvaro (Lindqvist 

1936,5. 75. fig- 54)-
Passglasens förekomst (och annat samtida 

material) kring enskilda uppländska gravar och 
på H d g ö kan knappast enbart bero på tillfällig
heter. Dessa tolkas här som spår efter 1600-talets 
antikvariska och arkeologiska aktiviteter. 

Diskussion 
De inhemska glashyttornas hålglasmaterial do
mineras av passglas, även här möter vi med få 
undantag kända standardformer. Innovativ eu
ropeisk spetskompetens skymtar dock fram i 
den tidiga svenska glasindustrins produktion, 
bl. a. återfinns skärvor med diamantristad or
namentik i Bryggholmens verkstadskontext. 
Exempel på denna teknik är ytterligt sällsynta i 
Stockholms glasmaterial (Henricson 2002, s. 
232; Henricson, rapport, kommande 3). Både 
förgyllda och icke förgyllda »Chrystal glas» be
ställdes från Andreas Ninquedo i S ta Klara. 
Uppgifter kring Melchior Jungs verksamhet ta
lar om gods av hög kvalitet och hög ambitions
nivå, men även upprepad och bitvis svidande kri
tik mot höga priser och låg kvalitet förekommer 
(Andrén 1972/73, s. 73 f; Seitz ig33, s. 105). 
Lyxprodukter som t.ex. emaljbemålade glas, 
»Zwischengoldgläser», rubinröda glas eller de 
virtuosa latticinoglasen kan dock ännu inte iden
tifieras från svensk produktion. 

Inventerade passglas visar knappast några 
särskiljande egenskaper i förhållande till jäm
förlig kontinental basproduktion; någon svensk 
eller regional identitet kan inte skönjas, vari
anter är sällsynta. Konsumenterna från Stock
holms krogar och världshus, apotek och labo
ratorier, såväl som från den gemena privata taf-
feln, torde i huvudsak ha ställt krav på väl kän
da standardprodukter. 

Mästarna härrörde i huvudsak från idag tys
ka områden men även från Spanien och 
Italien. Under 1500-talets andra hälft kom 
även italiensk kultur att utveckla moden i eu-
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rope i ska kovkre t sa r (Bourke i g g 8 , s. 172 ff). 

Samt id ig t utvecklas »facon d e Venice», till 

må l sä t t n ing i k o n t i n e n t a l e u r o p e i s k g laskul tur 

o c h så s m å n i n g o m även i d e n svenska. 

Vilka kvalitativa kr i te r ie r s o m stäl ldes på d e 

g la shan tve rka re som kal lades el ler lockades till 

Sverige h a r vi e n d a s t e n vag u p p f a t t n i n g o m . 

Väl e t a b l e r a d e i Sverige ställdes ofta h ö g a krav 

m e n också g y n n s a m m a privi legier i m ä s t a r n a s 

h ä n d e r o c h i p r o d u k t i o n e n s tjänst. Först m e d 

e n konsekven t i nven t e r i ng o c h analys av d e 

skrivna kä l lo rna o c h d e svenska g lashy t to rnas 

fyndmater ia l , r e la te ra t till s t äde rnas , kan e n så

d a n diskussion utvecklas. 

Förs t m e d K u n g s h o l m e n s g l a sb ruk (1686— 

1815) kan ensk i lda p r o d u k t i o n e r av i n h e m s k 

glaskonst (u t fö rd av i huvudsak h i tka l lade 

han tve rka r e ) m ä t a sig m e d eu rope i sk k o n k u r 

rens . H ö g kvalitet m e d g a v at t b r u k e t s glas kun 

d e nyttjas s o m k o n u n g a g å v o r i u t r ikespol i t i sk 

d ip loma t i (Ernste l l , i g g 6 , s. 4 1 ) . 
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Summary 

Pole glass beakers (Ge. Passglas, Stangenglas, 
Bandwurmglas) were the most common drin
king vessels in Sweden during the end of the 
i6th and 171b centuries. Finds of this type 
from urban excavations from 1981-2000 have 
been surveyed in the collections of Stockholm 
Town Museum. Almost 2000 shards could be 
identified. 

The earliest certainly attested production of 
cavity glass in Sweden dates from 1556 and took 
place in central Stockholm. From the mid-i6th 
century an increasing number of different glass 
produets appear in the stratigraphy of Swedish 
towns, corresponding to the establishment of a 
domestie glass industry. Foreign masters, mainly 
from Germany, directed the production of pole 
glass beakers at several early glass factories. 

Pole glasses are found in small numbers al

ready from dre early i6tii century but become 
more fréquent and even common toward the 
end of die century. Continuous domestie pro
duction probably took place at least from die 
1580S. 

Larger, taller and wider glasses belong main
ly to the earlier phases, smaller, lower and narro-
wer ones mainly to the låter. 

Five shards of pole glass beakers have also 
been found in Iron Age contexts in Uppland: 
four from graves and one from the craft and tra
ding centre of Hdgö . These finds are here in
terpreted as the result of 17th century romantic 
revdries in honour of the glorious national past, 
as well as results of the hislorically attested anti
quarian excavations of the time. This was Swe
den^ brief period as a great international power. 
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