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Förord
För min del började det år 1990. Då arbetade jag som arkeolog på Riksan
tikvarieämbetet med en undersökning i kvarteret Pantern i Uppsala. Över 
hela ytan fanns mängder med bitar av bränd lera. Först trodde vi det var 
tegel från rivna byggnader, men när vi tittade närmare insåg vi att det var 
fragment av gjutformar. Det var inte enbart gjutformarna som bevarats - 
där fanns också rester av verkstadsanläggningar. Under 1400-talet fanns 
ett grytgjuteri på platsen. Idag ligger där en affärsgalleria.

Gjutformar har påträffats på flera håll, men det är mycket ovanligt att 
verkstaden påträffas. I Sverige har grytgjuterier endast kunnat dokumen
teras i Visby, Uppsala och i skrivande stund undersöks två gjuteriplatser i 
Jönköping.

Året efter Uppsalagrävningen utförde jag tillsammans med en kollega 
en förundersökning i kvarteret Kleopatra i Västerås. På tomten skulle 
det byggas bostäder och vår uppgift var att ta reda på om där fanns spår 
av den äldre staden bevarade. Vi hade bokstavligt talat svårt att tro våra 
ögon när vi insåg att vi stött på ytterligare ett grytgjuteri. Keramikfynden 
visade att det var från 1600-talet, ett par hundra år yngre än verkstaden i 
Uppsala.

Åren gick utan att tomten i kvarteret Kleopatra bebyggdes. Jag hade 
flera gånger kontakt med olika intressenter, nu som anställd på Länsstyrel
sen, men något bygge kom aldrig igång. Först när Bostads AB Mimer kom 
in i bilden började det hända något. Länsstyrelsen genomförde tillsam
mans med Mimer en upphandling och Riksantikvarieämbetet, UV Berg
slagen utsågs att utföra den arkeologiska undersökningen. Eftersom det 
handlade om bostadsbyggande kunde Länsstyrelsen ansöka om statliga 
bidragsmedel för undersökningen. Kostnaderna för arkeologin kommer 
därför inte att belasta de boende.

År 2005 undersöktes äntligen tomten i kvarteret Kleopatra. Resultaten 
från undersökningen har överträffat förväntningarna. Anläggningar och 
fynd berättar om arbetsprocessen och grytgjuteriets produktion. Vi har 
fått kunskap om tomtens historia före och efter grytgjuteriet. ”Hushålls- 
nära” fynd som keramik, kritpipor med mera visar en annan aspekt av 
tillvaron för flera hundra år sedan.
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Kulturhistoria är som bäst när arkeologiska resultat kan kombine
ras med skriftliga källor. Det gäller i hög grad här, där vi inte bara kan 
möta Björn Olsson Grytgjutare utan också hans föregångare och efter
trädare på tomten. Det har också varit möjligt att studera villkoren för 
1600-1700-talets hantverkare och deras plats i samhället. Verksamheten i 
kvarteret Kleopatra kan sättas in i ett större sammanhang.

Att många är intresserade av Västerås historia framgick tydligt på vis
ningarna som arkeologerna höll varje vecka under undersökningens gång. 
Utvecklingen kunde också följas på Riksantikvarieämbetets hemsida där 
undersökningens ”loggbok” kontinuerligt uppdaterades.

Samarbetet med Bostads AB Mimer och Riksantikvarieämbetets arkeo
loger har varit mycket givande. Alla har visat stort intresse och engage
mang. Den här boken ingick inte i de ursprungliga planerna, men tanken 
väcktes tidigt. Arkeologiska rapporter är inte alltid lättillgängliga och vi 
tyckte det var viktigt att ge alla intresserade, och särskilt de boende i de 
ännu inte byggda husen, en möjlighet att ta del av tomtens historia.

I Västerås schaktades en stor del av spåren från medeltid och 
1600-1700-talet bort när centrum moderniserades under 1960-70-talet. 
Undersökningen i kvarteret Kleopatra visar att det trots allt fortfarande 
finns möjlighet till ny arkeologisk kunskap. Som en röd tråd genom histo
rien löper metallhanteringen. Västerås var inte bara utskeppningshamn för 
järnet från Bergslagen, kopparen från Falun och silvret från Sala, staden 
var också tidigt platsen för en omfattande produktion och metallhante
ring. ASEA och Metallverken följde en lång tradition.

Med den här boken sätter vi punkt för den arkeologiska undersök
ningen i kvarteret Kleopatra. Kanske kan vi i framtiden få möjlighet att 
undersöka ett senmedeltida grytgjuteri som hittades vid en ledningsdrag
ning i Domkyrkoesplanaden år 1996...

Ulla Bergquist, antikvarie på Länsstyrelsen i Västmanlands län
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Crytgjutare i Västerås 1550-1700

Kort stadshistorik
Västerås grundande invid Mälaren och Badelundaåsen gav staden 
utmärkta förbindelsemöjligheter med omkringliggande centralbygder 
liksom mot Bergslagen och Dalarna. Stadens betydelse, särskilt under 
1600-talet, vilade på utskeppning och handel med silver, koppar och järn 
från just Bergslagen och Dalarna.

Fig. 1 Västerås läge i förhållande till 
Bergslagen och Dalarna. Utdrag ur 
översiktskartan i skala 1:1 000000.

Slljananäs

Smedjebacken

I det medeltida Västerås fanns tre församlingskyrkor, S:t Ilian, S:t Nico
laus och Vårfrukyrkan. Dessutom fanns ett Dominikanerkonvent som 
anlades år 1244.

1500-talet var en glansperiod i Västerås historia och samhället var ofta 
i händelsernas centrum. Flera riksdagar och andra betydelsefulla begiven
heter ägde rum i staden.
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S:t Rian

Fig. 2 Karta som visar läget för de tre 
medeltida kyrkorna S:t Ilian, S:t Nico
laus och Domkyrkan (Vårfrukyrkan). 
På kartan har även läget för Slottet, 
Dominikanerkonventet och Vågen 
markerats.

Under 1600-talet hamnade Västerås något mer i skymundan av de 
rikspolitiska skeendena. Periodvis minskande befolkningen, fattigdo
men bredde ut sig och misär och armod uppstod. Trots det skedde på 
flera områden en utveckling i samklang med tidens anda och 1600-talets 
Västerås karakteriseras främst av tre funktioner som vi skulle kunna låta 
symboliseras av tre byggnader, nämligen domkyrkan, slottet och vågen.
I Västerås bodde under hela 1600-talet inte mer än omkring 2000 perso
ner, varav de allra flesta yrkesverksamma tillhörde hantverkarna, som har 
beräknats ha varit omkring 600 personer (Annuswer et al 1990:115).

Kyrkan hade under 1600-talet fortfarande en stark ställning även om 
antalet präster inte längre var lika många som under den katolska tiden.
I Västerås grundades landets första gymnasium år 1623 på initiativ av 
Johannes Rudbeckius. Lärarkåren var knuten till domkapitlet. Gymnasiet 
ansågs vara landets förnämsta och hade som främsta uppgift att utbilda 
präster. Skolan var enbart tillgänglig för pojkar. Rudbeckius var emellertid 
även mån om flickors utbildning och startade år 1630 en första flickskola.

Grytgjutare i Västerås 7



Den upphörde efter hans död år 1646. Därefter dröjde det omkring 200 år 
innan skolor för flickor åter etablerades (Annuswer et al 1990:114f).

År 1527 hölls den så kallade reformationsriksdagen i Västerås. Tiden 
efter reformationen var en dynamisk period i svensk stadshistoria med 
många viktiga förändringar. Det andades en allmän moderniseringspro
cess med stadsregleringar och expansionsplaner. Det är en kontinuerlig, 
men också ojämn process, där vissa drag länge lever vidare samtidigt som 
andra försvinner eller ändras och nya ständigt blir till.

Vår kunskap om det medeltida Västerås har förbättrats i samband med 
några större arkeologiska undersökningar som utförts under den senaste 
tioårsperioden. Totalt sett är dock kunskapen om stadens hela krono
logiska utveckling fragmentarisk. Detta gäller i hög utsträckning den 
efterreformatoriska tidens stad, och främst de socialhistoriska aspekterna 
utifrån det arkeologiska materialet. Med detta menas gårdarnas/tomternas 
faktiska utnyttjande, deras ekonomi och status satt i relation till, ibland, 
kända ägare (Bäck 2005).

Förutsättningarna är annars goda att arbeta disciplinöverskridande i 
Västerås, då det finns en relativt omfattande litteratur som behandlar den 
medeltida och efterreformatoriska staden utifrån historiskt källmaterial 
(Kumlien 1971; Hedlund 1980; Montelius 1993; Olsson 1985, 1988;
0:son Nordberg 1975).

De senaste decenniernas ganska statiska bild av städer och stadsutveck
ling, som har sitt ursprung i ett projekt med i huvudsak antikvariska ambi
tioner, har med utgångspunkt i de senare årens stadsarkeologiska forskning 
och nya synsätt börjat luckras upp. De formella städerna betraktas endast 
som en del i urbaniseringen, där traditionellt urbana funktioner kanske 
snarare finns utspridda i det omgivande landskapet. Istället för att betrakta 
det avskilda omlandet inifrån staden har man börjat se staden som en 
kraftfull del av landskapet. Med det här synsättet har det också blivit tyd
ligare att olika städer har olika förutsättningar och urbanitet, och uttryck 
som ”den varierade urbaniseringen” är på väg att bli ett vedertaget begrepp 
inom stadsforskningen. Städernas skillnader betonas snarare än deras 
likheter (Anglert & Lindeblad 2004; Larsson, red. 2006). Fokus ligger på 
variation, varje stad har sin egen prägel och ska studeras på sina villkor.

Arkeologins unika möjligheter att belysa socioekonomiska förhållanden 
i ett historiskt perspektiv har även det på senare tid lyfts upp på arkeo
logernas och historikernas dagordning. Den tankemässiga utgångspunkten 
är att de fysiska spåren är skapade av och för, samt kvarlämnade av, män
niskor. Dessa människor har levt under olika sociala sammanhang som 
både möjliggjort fria handlingsmönster i vissa fall och begränsat hand
lingsfriheten i andra (Carelli 2001).

Detta innebär en arkeologi med en starkare betoning på vardagslivet 
och stadens sociala relationer, frågor om livsform får större betydelse där 
människans roll för urbaniseringen studeras (Anglert 2006:60)

Ambitionen att utveckla och förtydliga urbaniseringsprocessen och
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se den historiska staden i ett nytt ljus utgör dessutom en av de bärande 
linjerna i UV Bergslagens Vetenskapliga program (Bergold &C Bäck 
1999:39f).

Kartmaterialet
Det kända kartmaterialet från 1600-talets Västerås är knappt. I likhet 
med många andra städer fanns stora planer på förändringar och på 
1640-talet initierades en reglering av staden. Den bevarade regleringskar- 
tan, troligen från år 1644, är vare sig signerad eller ordentligt daterad och 
ett flertal tidpunkter och inblandade personer har förordats i samman
hanget. Av kartan framgår även att en stadsutvidgning var aktuell, det var 
ett obebyggt område i nordöst som fått vidkännas ett rutnät.

Det var under drottning Kristinas förmyndarregering som en rad planer 
och förändringar för svenska städer aktualiserades. Auktoriteten ville att 
städerna skulle ha en mer regelbunden karaktär, spatiösare utrymmen och 
bättre kommunikationer. Sverige var en stormakt vid den här tiden och 
skulle leva upp till det europeiska idealet, att skapa städer med stadspla
ner efter renässansens europeiska mönster med välbyggda stenhus, torg 
och gator. Under renässansen låg det i tidens anda att studera de antika 
stadsbyggarna. Den romerska arkitekten Vitruvius arbeten var i ropet 
hos stadsplanerarna i Central- och Sydeuropa, vars intresse för antikens 
byggare kan kopplas samman med långtgående visioner om den ideala 
staden (Ahlberg 2005:55). En tanke, den rätvinkliga stadsplanen, som 
praktiserades under antiken och som ofta felaktigt tillerkänts den gre
kiske arkitekten och stadsplaneraren Hippodamos från Miletos som levde 
på 400-talet f.kr var också en central inspirationskälla. Den rätvinkliga 
planen är emellertid mycket äldre än så, däremot är det troligt att Hippo
damos har sammanställt principerna för dem. Under antiken brukade man 
det rätvinkliga gatunätet med en följsamhet som gav utrymme både för 
monumentala torganläggningar och en harmonisk anpassning till land
skapet. Projekten karakteriserades av en allsidig och integrerad planering, 
som avskilde militära och kommersiella anläggningar och gav privata och 
allmänna byggnader expansionsutrymme (Castagnoli 1971:7). I Västerås 
ges uppdraget att modernisera stadsrummet till den kände stadsplane
raren Anders Torstensson som upprättar en ny plan. Analyser av planen 
antyder att Torstensson har visat stor respekt för befintliga förhållanden, 
vilket kan observeras genom varierande kvartersstorlek, kvartersform och 
kvarter i olika riktningar. Sneda gator i det annars rätvinkliga gatusyste- 
met visar på samma sätt att hänsyn till det befintliga gatunätet har varit 
betydande. Planen visar också att kvarteren vänder kortsidorna mot en 
huvudgata (Ahlberg 2005:593f).

Gaturegleringen påbörjades, men i Västerås liksom så ofta var fallet i 
andra städer gick det varken snabbt eller smidigt. Planen om en ny huvud
axel genom staden i öst-västlig riktning kom att genomföras. Så tillkom 
Stora Gatan.



Fig. 3 Den äldsta kända tomtkartan 
över Västerås stad från år 1688. 
Upprättad av Jonas Carlsteen.

Ej

' ""j ' ^ ' ■ ' - t. fv C. ,
— - *■ ..... •-;» /i .rfa« f«.

(r^£å -

10 Grytgjutare i Västerås



År 1668 hände det som inte får hända, men som i hög grad också drab
bade många andra städer, Västerås brann. Branden var förödande och i 
det närmaste hela den centrala staden förstördes när 60 gårdar härjades 
och ödelädes. Efter denna tragedi var det emellertid görligt att fortsätta 
strävan med stadens regleringsplan, nu med ett högre tempo. Kartan från 
år 1688 visar att det i stadens norra del inte hände särskilt mycket, medan 
den södra delen istället genomgick radikala förändringar, det vill säga 
merparten av de planerade nya förslagen genomfördes (Ahlberg 2005:595).

År 1714 drabbades staden av ytterligare en stor brand, som förstörde 
hela den centrala delen. Inför återuppbyggandet som skedde samma 
år upprättades en ny regleringsplan. Den byggde vidare på de delar av 
1644-års plan som hade genomförts, samtidigt breddades Stora Gatan och 
en del andra gator rätades upp. Nya gator i öst-västlig riktning blev till 
och rutnätet expanderades mot sydöst.

Den äldsta kända tomtkartan är från år 1688 och upprättades av lant
mätaren Jonas Carlsteen. Uppmätningen är omkring 40 år yngre än sta
dens tomtreglering som påbörjades under 1640-talet, vilket gör det något 
osäkert hur mycket av det äldre gatusystemet som återspeglas i kartan.
Det äldre tomtmönstret visar i huvudsak ett system av en enkel rad tomter 
som gick genom ett kvarters hela bredd. Där tomtregleringen var fullbor
dad kan noteras att det var fråga om ett dubbeltomtssystem och att det 
vid kvarterens kortända mot huvudgatan skulle finnas en rad kvarter på 
andra ledden. På kartan från år 1688 märks också att några korta gator 
som passar in i det regelbundna mönstret, men som inte ingick i regle
ringen, hade lagts ut. Det är dagens Karlsgatan, Köpmangatans förläng
ning söder om Stora Gatan, Vasagatans numera borttagna sydligaste del 
och västra delen av den tidigare Trädgårdsgatan längs Vasaparkens norra 
sida (Ahlberg 2005:596). Det framträder förhållandevis tydligt vilka gator 
som lades ut eller kom till i samband med den rätlinjiga gaturegleringen.
I 1600-talets Västerås fanns innanför stadens gränser tomter av sex olika 
typer: självägande, stadens, kronans, domkyrkans, hospitalets och frälset, 
det vill säga skattebefriade tomter. Utanför stadsplanket fanns stora områ
den med odlingsjordar och marker som bland annat var betesmark för 
slottets boskap och det som kallas för stadens odlingsjordar. J.G. Holstens 
karta från år 1751 visar en fortfarande ganska gles bebyggelse där många 
utlagda tomter fortfarande var obebyggda och användes för odling.

Oxbacken
Det område som undersöktes i kvarteret Kleopatra låg för tiden i utkanten 
av centrala Västerås, intill Oxbacken, i vad som kallades det västra kvarte
ret. Vi vet inte vad området ursprungligen nyttjades till eller när de första 
invånarna flyttade dit. Ett av resultaten från den arkeologiska undersök
ningen är emellertid att vi fann medeltida fynd i de äldsta kulturlagren på 
tomten. Dessa kan inte knytas till någon bevarad bebyggelse på platsen 
utan kan ha hamnat här i ett senare skede genom omstrukturering och



Fig. 4 J. G. Holstens karta över 
Västerås från år 1751.
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markplanering av tomten. Troligen har stadsbornas åkerlotter och kålgår
dar tidigare funnits i dessa trakter, men efter hand befolkades området 
och kvarteret anses vara tomtlagt senast i början av 1600-talet.

Någon gång vid mitten av 1600-talet blir grytgjutaren Björn Olsson 
intresserad av platsen och med tiden blir han ägare till tre tomter i kvarte
ret. De tre tomterna slogs samman till en stor tomt som var omkring 3000 
kvadratmeter. Själva utgrävningen omfattade 500 kvadratmeter. Trots det 
begränsade området fanns många lämningar på tomten, inte bara efter 
gjuteriet utan även sådana från tiden före och efter.

En typisk stadsgård
En normal medeltida stadsgård, borgargård, i Väs
terås och andra svenska trästäder hade bakre sidan 
vänd mot gatan. Det var en tillsluten timrad huslänga 
som öppnande sig mot gatan genom ett portlider. Om 
man ställde sig vid portlidret kunde man vid infarten 
se olika ekonomiutrymmen, huskroppar som åt gårdssidan 
gärna hade en utkragad övervåning, så kallade loftbodar. De här 
byggnaderna nyttjades i de flesta fall till förvaring och magasinering. Inne 
på själva gården fanns ytterligare byggnader som boningshus, redskaps- 
bodar, vedbodar och eldhus. Dessutom fanns bland alla dess hus även 
källarstuga, stall, fähus och lada. Fägården separerades många gånger från 
mangården med ett staket eller en liderlänga. Planläggningen av stadsgår
den kan ses som en logisk placering av byggnaderna för att fungera som en 
kraftbesparande enhet där ekonomibyggnaderna vände sig mot gatan för 
att det var arbetsekonomiskt bäst så (Olsson 1985:183 ff.).

Med tiden sker förändringar och en av de större är när man flyttar in 
och börjar bo i loftbodarna och tar över dess bottenplan och får fönster
kontakt med gatan. Övervåningens magasinsutrymmen går 
också förlorad allt eftersom ett ökat behov av bostadsut
rymme uppstår, och på samma vis får denna också fönster 
mot gatan.

När salubodar med tiden får hemortsrätt i köpmansgår- 
den ordnas det ofta som ett fack i gatulängan eller port
gången med nerfällbara luckor. Det var under 1700-talet 
som handelsmännen började öppna bodar mot gatan på sina 
gårdar. Detta kan ses som ett försteg till dagens butiker vid 
våra gator. En effekt av denna utveckling var att handeln på 
torget kom att minska i omfattning och betydelse.

Fig. 6 Exempel på hur en gatubod för försäljning kunde se ut. 
Bilden visar en gatubod med nedfällbar lucka i Sundströmska 
gården vid "Vasagatan i Västerås. Bild publicerad med tillstånd 
från Västmanlands länsmuseum, fotografen är okänd.

Fig. 5 Karta över Oxbacken med de tre 
ursprungliga tomterna (7-9). Kartan 
är en kombination av tomtkartan från 
1688 (rött) och den rekonstruerade 
tomstrukturen omkring 1617 (svart). 
Efter Olsson 1985.
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De första kända invånarna i området 
- perioden 1585-1646
Den mellersta tomten
De äldsta bebyggelselämningarna på platsen i kvarteret Kleopatra är från 
slutet av 1500-talet. Det är på den centrala tomten, eller den mellersta av 
de tre som Björn med tiden kom att köpa, som de tydligaste lämningarna 
finns. Vi kan skymta en husgrund och en stenlagd gårdsplan. Huset som 
hade minst två rum, och låg något indraget från gatan, har stått på en 
stengrund. Ingången låg i sydväst. Rester av spisfundament fanns i båda 
rummen, vilket tyder på att det är ett bostadshus som vi har hittat. Husets 
läge, som boningshus, stämmer med den tidigare framställningen av stads
gårdar som låter förstå att boningshusen låg på insidan av byggnadslängan 
längs gatan. Spisarna har inte använts samtidigt, utan den yngre av dem 
har murats vid en ombyggnad eller tillbyggnad. Huset hade ett golv av 
träplank på ett golvbjälklag som i sin tur låg på ett underlag av lera.

Fig. 7 Den bevarade stengrunden från 
det äldsta huset på tomten. Bostadshu
set byggdes om och utvidgades efter en 
brand.
Foto Mathias Bäck.
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Byggnadens grundplan var 5,2 x 4,5 meter eller drygt 23 kvadratmeter. 
Från husets äldsta fas hittade vi ett silvermynt i ganska dåligt skick som 
kan föras till Magnus Eriksson regeringstid, 1319-1363.

Konstruktionsresterna låg i ett brandlager vilket visar oss att huset har 
brunnit. Efter branden byggdes det upp igen. Innan man började bygga 
det nya huset, lade man ner en del arbete på att preparera marken genom 
att lägga ett lager med utjämningsmassor över brandresterna. Detta 
gjordes dels för att dölja resterna efter branden, dels för att få en jämn och 
stabil yta att bygga på.

När man ändå byggde nytt passade man på att bygga ut huset något, i 
detta fall förlängdes det i norr med drygt två meter, vilket skapade ett nytt 
rum på omkring tio kvadratmeter. Nya trägolv lades in och den gamla 
spisen ersattes med en ny spis i ett annat rum.

Fig. 8 Den äldsta bebyggelsen på 
tomten låg inskjuten en bit från Gamla 
Bryggerigatan vilken går parallellt med 
planens övre högra kant. Grå nyanser 
är sten och stenläggningar, orange är 
tegel, brunt är trä, gult är lergolv och 
rosa är sentida ingrepp i marken.

Det bar sig nu inte bättre än att det andra huset likaså gick samma tra
giska öde till mötes, det vill säga den röde hanen var framme en gång till.

Efter den andra branden byggdes inget nytt hus. Brandresterna täcktes 
med ett utjämnande jordlager som med tiden kom att täckas av ett avfalls- 
lager. Förutom det nämnda myntet, hittade vi i huvudsak föremål av hus- 
hållskaraktär, det vill säga keramik i olika former. Här fanns både vanligt 
rödbrännande lokalt tillverkat hushållsgods och importerat stengods från
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Fig. 9 a Stengodskeramik från indu
strierna i den Rhenländska staden 
Siegburg. Keramiken kan dateras tili 
senmedeltiden eller 1500-talet. Foto 
Mathias Bäck.

Fig. 9b Högmedeltida stengods impor
terat från Tyskland. Möjligen är det 
frågan om en nordtysk produkt. Foto 
Mathias Bäck.

nordtyskland. Skärvorna kan dateras från medeltid in i både 1500-tal och 
tidigt 1600-tal. Bland 1600-talsfynden finns också kritpipor.

När grytgjutare Björn tog över tomten på 1630-talet kom dessa lager att 
bilda underlaget för den äldsta byggnaden som ingick i Björns gjuteri.

Vid samma tid blev gårdsplanen söder om byggnaden belagd med tätt 
packade små stenar, ungefär 2 till 5 centimeter stora. Stenläggningen var 
ryggad ner mot två 20 centimeter breda rännstenar.

Fatmakaren
Vem tillhörde då det äldsta huset? Vi känner till att det vid 1600-talets 
början fanns en till yrket verksam fatmakare skriven på adressen. Han 
hette Hammarby Mats Pedersson.

En fatmakare, eller tunnbindare, tillverkar fat och tunnor av trä.
Tunnor användes i huvudsak som emballage vid transporter, men även för 
förvaring. Under medeltiden hade fat två betydelser, dels som transport
kärl för flytande varor som öl, vin och tran, dels laggkärl för transport av 
järn. Storleken har varierat något för öl- och vinfat, då den bestämdes på 
exportorten. För tranfat fanns bestämmelser om att ett fat skulle rymma 
60 kannor (1 kanna är ungefär 2,6 liter) och för järnfat fanns särskilda 
bestämmelser som varierade över tiden, men gällde vad faten fick väga 
tomma samt hur mycket osmundjärn (osmund var en till vikt och storlek 
reglerad järnprodukt baserad på rik och låg fosforhaltig malm från Berg
slagen) som fick packas i en tunna.

Då vare sig spår efter tillverkning eller redskap fanns på tomten har 
Hammarby Mats Pedersson haft sin tunnbindarverkstad på annan plats.

När Hammarby Mats Pedersson lämnar området tar en Mats Peders 
Olof över och år 1631 då Björn grytgjutare köper tomten är det en Olof 
Nilsson som är innehavare.
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Den södra tomten
Direkt söder om Hammarby Mats Pedersson tomt fanns spår efter några 
intressanta lämningar som är mer eller mindre samtida med fatmakarens 
hus. Här fanns två syllstensrader med ett avstånd av omkring 2 meter 
Funktionen är okänd, kanske rör det sig om en byggnad. I anslutning till 
dessa syllstensrader fanns rester efter två ugnar som låg tätt intill varan
dra, bara en halv meter skilde dem åt. De var byggda av murat tegel. Den 
norra ugnen hade bara en ”platta” av tätt lagda tegelstenar sammanfogade 
med kalkbruk bevarad. Den södra ugnen var uppbyggd av en stenram som 
omgärdade en tegelbotten. Den hade också rester efter något som kan har 
varit en värmeabsorberande konstruktion bestående av ett antal stenar 
längs med ugnens ena kortsida.

Fig. 10 De bägge ugnarna pä båtsman
nens tomt (tomt nr. 7 på fig. 5) i det 
äldsta skedet av bebyggelse på tomten. 
Foto Helmut Bergold.

Vi har troligen träffat på resterna efter två vanliga bakugnar på platsen. 
Den fösta byggnaden på den södra tomten kan alltså ha varit en enkel 
bagarstuga.

VITTERHETSAKADEMIENS
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Båtsmannen
På den södra tomten bodde Henrik Båtsman fram till början av 1630-talet. 
Han ingick i det krigsfolk som levde i staden. Huvuddelen av dessa var 
båtsmän, men det fanns även ryttare, soldater, befäl, musikanter, det vill 
säga pipblåsare, trumpetare och trumslagare i den gruppen (Annuswer et 
al 1990:119). Med tanke på de många krigen under 1600-talet kan man 
lätt få tanken att Henrik Båtsman inte kunde vara hemma särskilt ofta. 
Som båtsman ingick man under den här tiden i det så kallade indelnings
verkets rekryteringssystem, som hade skapats år 1623. Benämningen båts
man är jämförbar med den indelte soldaten inom armén, men anvisades 
örlogsflottan för tjänstgöring ombord på krigsfartygen.

Krigen under 1600-talet slog hårt mot stadens medborgare. Under åren 
1628-1629 utskrevs inte mindre än 64 borgare från Västerås till tjänstgör
ing. Endast tre av dem överlevde kriget (Annuswer et al 1990:119).

Efter Henrik Båtsman togs tomten över av en Östen Jakobsson. När 
han dog år 1645 var den expansive Björn skyndsamt framme och köpte 
även denna tomt. Östen Jakobsson änka fick bo kvar på den västra delen 
av tomten.

Redan året efter, 1646, slutförde Björn tomtköpen med att överta den 
norra tomten, den så kallade Kofotsgården eller Gränsta Annas gård. 
Därmed hade Björn lagt grunden till att, som hantverksmästare, skapa sig 
en relativt stor rikedom.

Ryttaren
I norr berörde undersökningen endast marginella delar av ytterligare en 
tomt. Sedan år 1634 bodde Hans Eriksson Stark på denna tomt. Han var 
Hammarby Olof Svenssons ryttare och ingick i samma persongrupp som 
Henrik Båtsman. I sin roll som ryttare genomled Hans antagligen samma 
krigselände som Henrik.

Fig. 11 Ryktskrapa 
funnen vid under
sökningen. Den 
kan mycket väl ha 
ingått i ryttaren 
Hans Erik Starks 
utrustning. Foto 
Mathias Bäck.
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Grytgjutare Björns verksamhet åren 
1646-1680
Med utgångspunkt i det skriftliga källmaterialet kan vi konstatera att 
Björn lagt grunden för g juteriet genom att vid mitten av 1600-talet ha 
tillskansat sig en anmärkningsvärt stor tomt, som till ytan var långt större 
än genomsnittstomten i staden. Detta faktum leder oss in på en av huvud
frågorna inför undersökningen, det vill säga om gjutaren även var bosatt 
på verkstadstomten.

I det befintliga källmaterialet från Björns livstid finns inga noteringar 
om att han skulle ha ägt tomter i någon annan del av Västerås. Vid den 
arkeologiska undersökningen har vi konstaterat att där fanns stora mäng
der hushållsavfall, i först hand i form av lokalt producerad rödgodskera- 
mik. Vidare har vi kunnat fastställa omstruktureringar på tomten under 
den period som Björn var ägare. Dessa observationer och det faktum att 
tomten var undantagsmässig stor till ytan, innebär att det finns goda skäl 
att anta att gjutaren verkligen även var bosatt här. Hur såg då de arkeo
logiska lämningarna av Björn Olssons gjuteri ut? Vad blir egentligen kvar 
i jorden av denna typ av verksamhet? Hur kan vi veta att den plats vi 
undersökt var ett gjuteri? Låt oss titta närmare på ett urval av det material 
som ligger till grund för våra tolkningar.

Om gjutning
Tusentals gjutformsdelar fanns 
spridda över den undersökta ytan. I 
vissa fall kunde de mer eller mindre 
söndertrampade delarna ligga i upp 
till 40 centimeter tjocka lager. I 
huvudsak var det rester efter formar 
som använts till gjutning av grytor.
Grytorna har till formen varit 
sig förhållandevis lika över tiden, 
däremot kan skillnader till exempel 
ses i benens utformning. I princip 
alla delar av gjutformar som hör till 
grytgjutning har hittats, det vill säga 
fragment av både de inre och yttre 
delarna av buken, vidare ben av olika 
slag, ingötstrattar och lock.

Fig. 12 Det mäktiga terrakottafärgade 
lagret pä den inre delen av tomten bestod 
helt av gjutformsdelar. Foto Helmut 
Bergold.
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Fig. 13 Samtliga delar av gjutformarna 
fanns representerade i avfallsmateria- 
let. Få bilden kan vi se ben av olika typ, 
bukbitar, ingöt, lock samt en gjutform 
för tillverkning av ett mindre föremål 
som liknar ett kapital eller en kärve. 
Foto Mathias Bäck.

Vid gjutningen har så kallad förlorad form- teknik använts. Man har 
tillverkat en kärna eller innerform av lera där man har lagt på vad som 
kan kallas en ”falsk gryta” av vax som sedan har täckts av ytterformen, 
kappan. Formar för grytornas ben och öron har tillverkats och satts fast 
på ytterformen. En ingötstratt fogas till ytterformen varefter formen får

20 Grytgjutare i Västerås



torka för att sedan förbrännas. Förbränningen hade flera syften, bland 
annat att avlägsna allt vatten ur leran, att smälta ur vaxet och att göra 
formen hård. Bränningen var även till för att förgasa det organiska materi
alet i så stor utsträckning som möjligt. Syftet var att förhindra att gaserna 
skulle skapa blåsor i metallen vid gjutningen. Innan förbränningen, medan 
leran är så kallat läderhård, skars ytterformen i två delar för att komma åt 
att preparera gjutytorna. Det vill säga de ytor som skulle ha kontakt med 
metallen finputsades och eventuell dekor eller produktionsmarkeringar 
skars ut i godset. Utifrån en analys av gjutformar från Uppsala vet vi att 
man under medeltiden använde ett slags tunn benmjölspasta för att få en 
jämn yta på kärlet. Analyser gjorda av gjutformarna från Björns verk
stad visar att precis samma teknik användes under 1600-talet! Därefter 
monteras formdelarna ihop igen med ett yttre sammanhållande lerskikt 
och grävs ner eller placeras i en särskild, med sand fylld, gjutlåda. Läm
ningar efter en sådan låda, eller snarare platsen där en sådan låda stått, 
har vi också funnit vid utgrävningarna på Björns tomt. Gjutningen måste 
ske mycket snabbt, smältans temperatur sjunker så fort att det redan 
efter några sekunder inte längre går att gjuta. Gjutformen måste därför 
förvärmas till ganska hög temperatur. Den smälta metallen, som måste

vara cirka 1100°, hälls i ingötstratten vilken var placerad i grytans botten. 
Därifrån spred sig metallen till mynningspartiet och vidare upp i benen 
där gjutformen var öppen. Benen utgjorde alltså utströmningskanaler för 
luft och gaser vid gjutningen. Efter att metallen hade fått stelna långsamt 
slogs gjutformen sönder och efter lite finputsning var grytan färdig.

Fig. 13b. Principskiss för gjutning i 
form.

Fig. 14 I mitten av bilden syns en 
träram som är de bevarade delarna av 
gjutlådan. Det var där själva gjutfor
marna var placerade då smältan hälldes 
ner i dem. I bakgrunden ser man också 
fundamentet till smältugnen. Foto 
Mathias Bäck.
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Hur disponerades en gjuteritomt?
Det visade sig tidigt att gjuteriavfallet skiljde sig åt mellan olika delar av 
tomten. På vissa ställen var gjutformarna mer eller mindre pulvriserade, 
medan det i andra delar omfattade betydligt större bitar av gjutformar. 
Detta kan bero på två saker. Antingen kan det hänga samman med hur 
hårt utnyttjade (helt enkelt trampade) de olika delarna av verkstadstomten 
blev, eller så kan det ha sin grund i själva tillverkningsprocessen. Vi kan 
konstatera att gjutavfallet i den östra delen av området var betydligt mer 
finkrossat, vilket kan bero på att denna del av tomten blev bebyggd under 
senare tid. Här har det också funnits en passage in från Gamla Bryg
gerigatan. Den del av ytan där de största gjutformarna togs tillvara låg i 
områdets västra del där gjuteriavfallet hade störst utbredning och var mest 
omfattande i tjocklek. Här har man sannolikt utfört de arbetsmoment 
som inbegrep att gjutformarna, efter själva gjutningen, spräcktes sönder 
och den färdiga produkten plockades fram.

Mot denna bakgrund kan man sluta sig till att det fanns en inre struk
turering av tomten, vilket var ett resultat av de olika arbetsmomenten i 
gjutprocessen. Den nordöstra delen av området, i nära anslutning till en 
infartsväg, var den del där metallen smältes och göts. Väster om det fanns 
den del där gjutformarna spräcktes sönder och vidare bearbetning tog vid. 
Det kan givetvis även ha gjorts på andra inte undersökta delar av gjuteriet.

Fig. 15 Den centrala delen av gjuteri- 
tomten omkring år 1650. Bilden visar 
lämningar efter de byggnader och kon
struktioner som bedömts höra samman 
med gjuteriet. De orange ytorna repre
senterar gjutformslager, brunt är trä 
och grått är sten.
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Centralt på ytan fanns en byggnad med en båsindelning eller ett planklagt 
golv. Huset är tolkat som en verkstad där bearbetning av de färdiga gjute- 
rivarorna skett. Denna byggnad kan även ha fungerat som ett förråd där 
verktyg, färdiga produkter och kanske råvaruämnen förvarades.

Under gjuterifasen saknas spår efter ett bostadshus på denna del av 
tomten. Om detta hade sin grund i att man valde att separera arbetsplats 
och boende åt kan vi inte ge ett entydigt svar på. Mycket tyder dock på att 
Björn Olsson varit bosatt på tomten men i en annan, inte undersökt del. 
Han bör ha tagit hänsyn till att avståndet mellan smältugn och bostadshus 
skulle vara tillräckligt långt för att minimera och helst eliminera brandris
ken.

Från gjuteriet saknas spår av bodar eller liknade där bronsgrytorna 
skulle ha kunnat gå ut till direkt lokal försäljning. Byggnader för produk
tionen saknas också. Det verkar som arbetet bedrivits utomhus och en 
eventuell verkstadsförsäljning inte lämnat några spår efter sig inom den 
undersökta delen av tomten.

Tillverkades andra produkter än grytor?
Det omfattande gjuteriavfallet visar att man här i huvudsak ägnat sig åt 
en storskalig om än hantverksmässig och specialiserad serieproduktion av 
bronsgrytor. En handfull relativt små deglar visar att en produktion av 
mindre föremål också har bedrivits i gjuteriet. Fynd av mindre bronsföre
mål skulle kunna vara exempel på sådana produkter från verkstaden. Vi 
har till exempel hittat bronsknappar och ett gjutet föremål med två kor
sande djur i form av delfiner eller något sjöodjur i karakteristisk barockstil 
likt träskulpturerna på regalskeppet Wasa (jfr. Soop 1992). Ytterligare 
tecken på att man arbetat med mindre föremål är en form i vilken man 
gjutit ett föremål som mest liknar en kärve eller ett kapital. Vi vet också 
för litet om hur eventuell reparation av grytorna gått till för att utesluta att 
deglarna nyttjats som ett led i och underhållet av dessa.

Fig. 16a Bronsknappar som möjligen 
är tillverkade i Björns gjuteriverkstad. 
Foto Mathias Bäck.

Fig. 16b En gjuten bronsfigur i form 
av två korslagda delfiner. Detta var 
ett vanligt maritimt motiv under 
1600-talet och kan tolkas som ett 
tecken på att Björn Olsson hade kon
takter med och kanske andra beställ
ningar från amiraliteten i Stockholm. 
Foto Mathias Bäck.
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Ett mellanspel om keramik
Vi har diskuterat huruvida Björn Olsson bodde på tomten eller om den 
endast användes för gjuteriverksamheten. En relativt stor mängd keramik 
från de olika kulturlagren och konstruktionerna är föremål som hör till en 
hushållssfär och därför antyder att de delar av tomten som inte undersökts 
rymt bostadsbebyggelse. Eftersom keramiken utgör en så stor del av mate
rialet finns det anledning att göra en liten parentes om keramik och kera
miktillverkning under denna tid. Keramiken är vanligen lokalt tillverkat 
rödgods men det finns även importerat stengods och fajanser, importerade 
eller svensktillverkade.

Vad använde man för keramik i hushållet?
Rödgods är den absolut vanligaste, enklaste och billigaste keramiktypen. 
Den kategori som hittades kallas för yngre rödgods. Typen finns redan 
från 1300-talets slut och efterträder en variant som kallas äldre rödgods. 
Det yngre rödgodset består av kärl som efter bränning får ett rött/rödbrunt 
gods och har invändig blyglasyr. Kärlen från 1600- och 1700-talet kan 
vara svåra att datera då dekoren är sig ganska lik över tiden, dock finns 
vissa olikheter som gör att den kronologiskt går att skilja. Även de handtag 
som finns på trebensgrytorna, rörskaftshandtag, är så olika periodvis att 
de går att använda som dateringsunderlag (Bergold & Bäck red. 2005).

Fig. 17a Del av en rikligt dekorerad Fig. 17b Del av skål med sgrafittidekor. Fig. 17c Exempel på sgraffitidekorerad
skål i rödgods. Foto Mathias Bäck. Foto Mathias Bäck. keramik. Foto Mathias Bäck.

Historiskt känner vi till fajans, eller snarare lergods med tennglasyr, 
från omkring 1000 f.kr. Det var assyrier som så tidigt tillverkade vägg
plattor på detta vis. Kunskapen kom dock under en period att falla i 
glömska, men dök åter upp i Mesopotamien på 800-talet. Framställnings
metoden spreds till Spanien och Italien och därefter vidarefördes den till
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Fig. 17d Skäl med handtag. Foto Fig. 17e Kruka med bland annat utvän- Fig. 17f Felbränd trebensgryta. Foto
Mathias Bäck. dig spiraldekor. Foto Mathias Bäck. Mathias Bäck.

Fig. 17g Bottenspegel av en skål med Fig. 17h Blommotiv i botten av en skål med heltäck- 
grön glasyr. Foto Mathias Bäck. ande vitlersengobe. Foto Mathias Bäck.

Frankrike under 1500-talet och till Nederländerna, England och Tyskland 
under 1600-talet.

Från början var fajans ett namn på fabrikat producerade under renäs
sansen i den italienska staden Faenza nära Florens. Godset kallas i Italien 
för majolika och går tillbaka på det spansk-moriska lysterglaserade lergod
set som importerades till Italien på 1200-talet med Mallorca som utskepp- 
ningshamn. Den svenska produktionen av fajans började i de två äldsta 
keramikindustrierna i Stockholm, Rörstrand år 1727 och Marieberg runt 
år 1759.

Typiskt för den tidiga fajansen är den koboltblå dekoren på vitt under
lag. Efter hand börjar även manganviolett att användas, antingen enskilt
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Fig. 18a Signatur på undersidan av ett 
fat. Foto Mathias Bäck.

Fig. 18b-d Skärvor av fajanskärl med 
blå-vit tennglasyr. På skärvan överst till 
höger kan man ana kinesiska influenser 
i motivet. Foto Mathias Bäck.

eller i kombination med den blå dekoren. På 1760-talet infördes vad som 
kallas emaljfärger, vilket innebär att dessa målades på den redan en gång 
brända glasyren. Denna metod gav möjlighet till en helt annan färgskala 
än den vanliga monokroma, blå underglasyrmålningen. Dekoren var 
starkt influerad av kinesiskt porslin, med bland annat människogestalter 
med kinesiskt utseende. Dessutom var rankor, lövverk och lambrekänger, 
en slags kappa med flikig bård, vanliga. Direkt kopiering av kinesiska och 
japanska motiv förekom också (Meinz 2003:52f).

Porslin är ett tätt och mer eller mindre genomskinligt gods som inne
håller en hög andel kaolinlera och fältspat (glas). Dekoren kan vara målad 
under glasyren. Beroende på den höga temperaturen kan då endast ett 
fåtal färger användas. Om dekoren däremot målas över glasyren finns 
ett betydligt större urval av färger. Porslinet utvecklades i Kina under 
800-talet och förbättrades efter hand så att det under Mingdynastin från 
andra delen av 1300-talet fanns i ett mer fulländat skick. I Europa dröjde 
det ända till år 1708 innan man i den tyska staden Meissen lyckades fram
ställa ett motsvarande material. Kunskapen väckte stor uppmärksamhet 
och man försökte utan större framgång plagiera den på andra håll. Efter 
hand spred sig dock tekniken och kom till Wien år 1719, Venedig år 1720,
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Fig. 19a-c Skärvor av importerat 
porslin från Kina. Överst ett lock och 
därunder två fragment från fat.
Foto Mathias Bäck.

Fig. 20 Flintgods med lantligt motiv. 
Foto Mathias Bäck.
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Florens år 1735 och Köpenhamn år 1775. I Sverige framställdes växlande 
kvalitéer av porslin vid Marieberg åren 1766-1788 medan Rörstrand först 
1857 började tillverka porslin.

Flintgodset är betydligt senare och utvecklades av Joshua Wedgwood i 
Storbritannien omkring år 1750 som en kostnadsmässigt billigare ersätt
ning för det dyra kinesiska porslinet. Det var oftast vitt med en genom
skinlig blyglasyr. Dekoren är som regel målad under glasyren. I samband 
med industrialismen i slutet av 1700-talet massproducerades flintgods och 
vann ofantliga framgångar på kontinenten i konkurrens med bland annat 
fajans och det mycket dyrare porslinet. I Sverige var det vid Marieberg 
år 1770, vid Rörstrand några år senare och vid det nystartade Gustavs
berg i slutet av 1820-talet som produktionen av flintgods började. Från 
1700-talets senare del och fram till år 1857 var flintgods det enda kera- 
miska material för servis- och prydnadsgods som tillverkades i Sverige.

Stengods är ett hårt bränt, ogenomskinligt, gods som tillverkas av leror 
vilka tål högre bränningstemperatur än lergodsleror. Dessa leror kunde 
inte exploateras i Sverige förrän under 1800-talet, och stengods började 
inte tillverkas i Sverige förrän under 1830-talet då Höganäs startar sin 
keramikkärlsproduktion.

Detta innebär att allt stengods vi hittar vid arkeologiska undersök
ningar som dateras till 1600-1700-tal är importerat. Godset har nästan

uteslutande importerats från olika keramikpro
ducenter i Rhenlandet eller nordliga delar av 
Tyskland. Mycket av de godstyper som kom till 
Sverige under 1600- och 1700-talet har under 
saltglasyren en koboltblå eller mangan (svart 
eller lila) bemålning. Keramiken är till följd 
av den höga specialiseringen i produktionen 
mycket användbar som daterande fyndmaterial 
vid arkeologiska undersökningar (Efter Bergold 
& Bäck 2006b).

Fig. 21 Kärl tillverkat i Westerwald i Rbendalen 
omkring 1600-1625. Foto Mathias Bäck.
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Vad hände på tomten under 1700-talet?
Efter denna keramiska översikt återvänder vi till Västerås och vårt kvarter 
och ser vad som sker efter att grytgjuteriets verksamhet upphört. Vid slutet 
av 1600-talet skedde en enkel och antagligen nödvändig ”sanering” av 
området innan det kunde tas i bruk på nytt. Större delen av tomten täcktes 
således med ett kraftigt lager jord innan nya hus uppfördes. Björns stora 
tomt styckades så småningom åter upp i tre individuella tomter. När detta 
sker är osäker men det framgår tydligt på J. G. Holstens karta att detta 
sker före 1700-talets mitt, men troligast redan strax efter år 1700.

Fig. 22 I det yngsta skedet kunde vi se 
att bebyggelsen grupperade sig utefter 
Gamla Bryggerigatan i bildens övre 
högra sida och bestod av gatubodar. 
De grå nyanserna är stettar, stenlägg
ningar, de rödbruna är kulturlager av 
olika karaktär, gult är sand och brunt 
är trä.

Det samlade fyndmaterialet från tiden efter g juteriet är relativt 
omfångsrikt. Vi kan konstatera att gjutformar i princip inte längre åter
finns i kulturlagren. Fyndmaterialet består huvudsakligen av hushållsav
fall med en klar dominans av keramik och då i första hand rödgods. De 
sgraffitidekorerade kärlen börjar dominera, en signal som visar att vi rör 
oss i en 1700-talsmiljö. Detta understryks av att samtliga lager innehål
ler fajans. En stor del av fajansen är inhemsk produktion och kan således 
inte vara äldre än från år 1730. En liten grupp väl daterade stengodskärl, 
tillverkade i Westerwald i Tyskland någon gång mellan 1700 och 1740, 
återfinns också i dessa kulturlager.
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Fig. 23 Denna arbetarbostad med portlider och loftgäng bar ursprungligen legat 
vid Gamla Bryggerigatan men kan idag besökas i Vallby friluftsmuseum i Väs
terås. Byggnaden bar en osäker datering till 1700-talet. Foto Andreas Fogelberg.
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Fynden visar att den nya bebyggelsen vid Gamla Bryggerigatan troligen 
uppförts före år 1730.

Denna omstrukturering sammanfaller i tid någorlunda med återupp
byggandet av staden efter den omfattande stadsbranden år 1714. Det bör 
dock påpekas att det inte finns något i det arkeologiska materialet som 
visar att denna del av staden skulle ha drabbats direkt av branden.

För att återgå till diskussionen om tomtgränser måste vi röra oss framåt 
i tiden. I det arkeologiska materialet kan vi se att den tidigare gränsen inte 
respekteras under den period som Björn eller hans änka äger och brukar 
tomten. När Björn dör den 12 maj 1661 bor uppenbarligen änkan (Karin 
Larsdotter) kvar, förmodligen fram till 1692, då hon dör. Hon finns 
åtminstone med i tomtlängden för kartan från år 1688, det vill säga fyra 
år innan hon avlider.

Materialet antyder att gjuteritomten återigen styckas av någon gång 
under perioden cirka 1690 till 1720/1730. Vi har inga överbevisande indi
cier för att den nya tomtindelningen är densamma som den äldsta kända 
gränsindelningen. Men det faktum att de bägge gathusen som uppförs 
under 1700-talets första decennier är placerade på ett sådant sätt att en 
port in på den ena tomten sammanfaller med den äldre gränsen antyder 
ett samband. På en regieringsplan som lantmätaren i Västmanland Anders 
Andersin upprättade år 1714, inför återuppbyggnaden av Västerås efter 
branden samma år (Ahlberg 2005:596), är gjuteritomten fortfarande 
intakt på den bakomliggande kartan. Detta beror på att man bara verkar 
ha kopierat kartan från år 1688 för att ha något att relatera den nya regie
ringsplanen till. Det kan ändå ge en indikation på att någon ny tomtindel
ning inte genomförts i kvarteret vid denna tid.

En intressant bisak i sammanhanget är att brandens utsträckning i 
staden är svagt markerad på regelringsplanen och att denna visar att 
branden inte nått fram till kvarteret Kleopatra. På nästa generations karta, 
Holstens från år 1751, kan vi se att gjuteritomten återigen styckats i tre 
mindre ägostrukturer. I huvudsak har tomten delats i två nästan lika stora 
tomter med en mycket liten dito däremellan. Den södra av de två större 
(tomt 96 på 1751 års karta) samt möjligen delar av den lilla tomten (tomt 
97 på 1751 års karta) tangeras av undersökningsområdet. Tomt 96 bebod
des av åkaren Lars Hammargren medan skräddaren (?) Hans Jönsson höll 
till på minitomten nr 97.

Det kan inte uteslutas att gathuset och området norr- och en liten 
bit väster där om tillhörde Lars Jönsson. Denna indelning av tomterna 
innebär att gränsen mellan tomt 96 och 97, i det närmaste, låg på samma 
ställe som den äldsta tomgränsen även om den bara sträcker sig en liten bit 
in genom den tidigare större tomten. Dessa bedömningar är något osäkra i 
relation till vad vi vet om förhållandena under 1600-talets senare del.

Av mindre intresse arkeologiskt men av större allmänt intresse är 
det faktum att dagens fastighetsgräns genom den del av kvarteret som 
undersöktes, i det närmaste, har samma sträckning som den äldsta kända



Fig. 24 Botten av en skål med hornbe- 
målning och tillverkningsåret 1720 i 
spegeln. Foto Mathias Bäck.

gränsen i området. Cirkeln är på något sätt sluten. Detta öppnar för en 
diskussion i annat sammanhang om gränser och rumsliga traditioners 
tröghet i staden. Är det bara en slump att denna gräns återkommer eller 
finns det bakomliggande faktorer (faktiskt markägande i relation till 
arrende till exempel) som resulterar i att det förefaller naturligt att dra nya 
gränser där det tidigare funnits sådana? Finns det ett (meta)fysiskt minne 
vad gäller gränser och gränsdragning i staden?

Bebyggelse och fynd - vad berättar arkeologin
När gjuteriet lades ner fylldes den ovan omtalade gjutlådan i den nordös
tra delen av tomten med jordmassor och hushållsavfall som keramik och 
matrester. En del av en rödgodsskål har årtalet 1720 skrivet med kohorn i 
kärlets botten. Flär finns också ett engelskt kritpipshuvud som tillverkats 
av George Stray. Han var verksam i London mellan åren 1725 och 1769. 
En fajanstallrik har ett ovanligt motiv med en man som röker en kritpipa. 
Gods och glasyr talar för en Stockholmstillverkning, troligen Marieberg 
eller möjligen Rörstrand. Kärlet kan inte vara äldre än från 1730.

Fig. 25. Ett fat i fajans med 
motiv av en man som röker 
kritpipa, troligen svensk 
tillverkning, Marieberg eller 
Rörstrand. Fatet kan tidigast 
dateras till år 1730. Det kan 
inte uteslutas att det är en hol
ländsk produkt. Foto Mathias 
Bäck.

Fyndmaterialet visar en klar tyngdpunkt i dateringarna till tiden från 
1700-talets början till 1750, även om många av de rörskaftshandtag från 
rödgodsgrytor vi hittade kan dateras från 1600-talets andra hälft.

Under denna tidsperiod, 1700-talets första hälft, uppfördes två gathus 
med ett portlider emellan och en stenlagd gårdsplan nära och delvis på 
samma plats som den gamla gjuterianläggningen.
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Fig. 26a-c Rörskaftshandtag från 
trebensgrytor i typiskt utförande för 
1600-talets andra hälft. Foto Mathias 
Bäck.

Fig. 27 Flusgrunderna efter gatuhusen 
från 1700-talet syns i bildens övre del 
parallellt med Gamla Bryggerigatan. 
Foto Mathias Bäck.

Den mest välbevarade av dessa 1700-taIsbyggnader låg i den sydöstra 
delen i riktning utmed Gamla Bryggerigatan. Den del som kunde undersö
kas var bara 5,60 x 2,70 meter stor. Byggnaden fortsätter in under Gamla 
Bryggerigatans nuvarande sträckning.
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Här hittades nästan uteslutande rödgodskärl. En tät stenpackning 
intill ett avsnitt av den västra väggen pekar troligtvis ut platsen för husets 
ingång. Resterna efter en öst-västligt orienterad mellanvägg visade att 
väggarna har vilat på fotträ som låg på syllstenar. Mellanväggen har delat 
huset i två rum där det norra rummet var minst 4 kvadratmeter och det 
södra minst 8 kvadratmeter. Det kan inte uteslutas att huset varit längre 
och att det har funnits fler än två rum.

Inne i huset fanns olika golvnivåer. Den äldsta har bestått av träflis som 
kanske inte utgjort en golvnivå i sig, utan mer haft en isolerande funktion. 
Över ytan med träflis lades sedan massor i form av tegel och tegelkross. 
Massorna har dels fungerat som trossbotten inne i huset, dels som en 
förstärkning mellan några av syllstenarna i ett avsnitt längs den sydöstra 
väggen.

Fynden inne i huset är få och till övervägande del rödgods men även 
fajans och stengods hittades. Stengodset är tillverkat i Westerwald i Rhen- 
dalen i Tyskland under perioden 1700-1750.

Fig. 28 Stengods från Westerwald, 
1700-1750. Foto Mathias Bäck.

Över trossbottnen har det funnits ett trägolv. I husets norra rum bestod 
den äldsta nivån av ett lerlager med träkol som motsvarade trägolvet i 
det södra rummet. Golvlagret innehöll endast enstaka skärvor rödgods 
och ett fragment fönsterglas. Golvnivån täcktes så småningom av två 
utjämningslager, som bland annat innehöll delar av en importerad mine
ralvattenflaska från Tyskland, daterad till 1700-talets senare del. Någon 
gång i början av 1900-talet rivs huset och de lager och konstruktioner som 
nu har dokumenteras innanför syllstenarna täcktes åter över i utjämnings- 
syfte inför ny verksamhet eller bebyggelse på platsen.

34 Grytgjutare i Västerås



Grannhuset låg knappt fyra meter mot norr längs med Gamla Bryg
gerigatan. Huset var byggt på ett lager med gjuteriavfall. I övrigt fanns 
små mängder rödgods, fajans, kakel och fönsterglas. Kvar av byggnaden 
fanns bara några stensyllar. Fynden i samband med syllstenarna är relativt 
sena och kan inte föras längre tillbaka än till 1700-talets slut. Det kvarva
rande rummet i byggnaden har varit minst tre meter brett medan längden 
är okänd. Inne i huset fanns rester efter ett plankgolv. Att eldstad saknas 
tyder på att det är en ekonomibyggnad eller en gatubod. De båda husen 
kan ha varit förenade med ett portlider, ett vanligt inslag i stadsgårdarna i 
Mellansverige.

Den stenlagda infarten mellan husen övergick i en stenlagd gårdsplan 
längre in på tomten. Längs den norra gaveln i det södra huset fanns en 
noggrant lagd rännsten.

Fynden bestod i huvudsak av hushållskeramik som skålar och grytor i 
rödgods men även fajans och flintgods. Närvaron av flintgods i portlidrets 
stengolv visar att detta inte kan vara anlagd före år 1770, då flintgods- 
produktionen startar i Sverige. Denna datering utgör ingen motsägelse till 
att husen har daterats till 1700-talets första hälft, då stenläggningen har 
tillkommit senare i förhållande till åtminstone den södra byggnaden vid 
gatan. Möjligen ska man betrakta den som samtida med det norra gathu- 
set.

De största stenarna i rännstenen fanns framför entrén till det södra 
huset och har därmed också fungerat som trappstenar. Delar av bakgården 
har senare plundrats på sten som tillsammans med moderna störningar i 
området betyder att stenläggningen bitvis var mycket fragmentarisk. Så 
långt som 17 meter västerut från Gamla Bryggerigatan fanns rester efter 
stenläggningar, samtida med stenläggningen i portlidret.

Fynden från stenläggningen inne på gården dominerades även de av 
hushållsmaterial, i första hand av rödgods men även delar av ett impor
terat vitgodskärl och inhemskt producerad fajans. Ett av de senare kärlen 
har manganviolett dekor och är tillverkat i Stockholm ungefär 1740-1760.

Samtidigt, i den västra delen, på tomtens inre delar, grundläggs och 
anläggs gårdsplaner av olika kvalitet. Rester efter en stenlagd gårdsplan 
fanns i den västligaste delen medan gården närmare bebyggelsen utgjor
des av ett marklager av småsten, grus och lera. Som vanligt dominerades 
fyndmaterialet av keramik med en övervikt av det i hushållet vanliga 
rödgodset. Keramikfloran innefattade emellertid även importerat vitgods, 
fajans, porslin samt stengods som är producerad i Westerwald. Ett par av 
rödgodskärlen har en flammig, marmorerad dekor, vilket är typiskt för 
1700-talets dekortradition i Mälardalen (Bäck 2005:30). Utöver keramik 
fanns en brokig samling fynd; slagg, järnten, bly- och kopparsmältor, 
mynt (1633-44 respektive 1720), fönsterglas, flaskor, spik, hästsko, metall
beslag och kritpipor.

Sammantaget överensstämmer dateringarna i huvudsak med dateringen 
av gathusen och deras anläggningsskede. Det rikliga keramikmaterialet
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domineras av skålar, fat, krukor och grytor. I övrigt finns en omväxlande 
samling keramik av olika godskvaliteter. Bland annat fyndmaterial kan 
nämnas, spik, en järnring, kopparbleck, en knapp, ett lås, en fingerring, 
mynt, bronsgryta, och eldslagningsflinta. Vidare fanns fönsterglas, glas
kärl i form av flaskor och skålar samt kritpipor och kakel. En av kritpi
porna har kunnat knytas till pipmakaren Kobus Witsius som var verksam 
i Gouda i Holland. Pipan kan dateras till perioden 1715-1730. Finger
ringen är av vitmetall och utformad som en växtranka. Endast ett av två 
mynt från lagret kunde dateras. Detta präglades i Säter år 1640.

Den samlade bilden talar för att gårdsplanen i denna utformning i 
huvudsak var i bruk från 1700-talets första hälft fram till 1700-talets 
senare del.

Fig. 29 En fingerring funnen i den inre 
delen av tomten. Troligen kan den 
dateras till 1700-talet. Foto Mathias 
Bäck.
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Hur var gjuta rna organiserade och vilken 
betydelse hade hantverket?
Gjuterier
Det finns tre typer av gjuterier under medeltiden och stormaktstiden: 
verkstäder för tillverkning av smycken och små föremål, grytgjuterier och 
klockgjutningsplatser. De två första verksamheterna var vanligen förlagda 
till städerna medan klockgjutningen normalt ägde rum invid kyrkor, klos
ter eller prästgårdar. Som vi ska se snart kunde dessa olika tillverkningar 
även ske i en verkstad och av samma gjutare.

Fig. 30 Gjutaren i sin verkstad. Obser
vera att han sitter i en lucka ut mot ett 
torg. Efter Jost Ammans bok om olika 
yrken från år 1568.
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Undersökta lämningar efter grytgjutning är få. Mindre mängder verk- 
stadsavfall har hittats på några platser, men så stora kvantiteter att man 
kan belägga en verkstad har, i Norden, endast dokumenterats på ett fåtal 
platser som Visby, Uppsala och Odense. De arkeologiska resultaten har 
visat att verkstäderna har varit tekniskt avancerade och ofta specialise
rade. Det är inte frågan om tillverkning i vanlig gårdsmiljö utan varupro
duktion i närmast industrimiljö (Skyllberg & Anund 2003).

Bronsgrytor var relativt vanliga i hushållen under senmedeltiden och in 
i 1500- och 1600-talet. Samtida dokument visar att det tidvis kunde finnas 
fler än en grytgjutare i samma stad. Att döma av den genomgång som 
gjorts av mantalslängderna för Västerås från hela 1600-talet, förefaller det 
under kortare perioder ha funnits inte mindre än fyra eller fem samtidigt 
verksamma gjutare i staden. Detta är betydligt fler än vad tidigare publice
rade bedömningar gör gällande. Då har man räknat med en eller möjligen 
två samtidigt verksamma gjutare. Denna, vad det verkar, högkonjunktur 
för gjutarna inträffar under mitten av 1600-talet och kanske framförallt 
under 1630- och 40-tal.

Gjuterifynden från den arkeologiska undersökningen i kvarteret 
Kleopatra visar att verkstaden inte bara tillverkat bronsgrytor utan även 
mindre föremål. Anledningen till att vi kan påstå detta är att enstaka gjut
formar för gjutning av mindre föremål hittades, liksom deglar vilka rymt 
för liten volym för att kunna användas för gjutning av grytor.

Platser med klockgjutning är vanligare än de andra två verkstadskatego- 
rierna och betydligt fler sådana har undersökts i Norden. Minst 18 platser 
är kända. Särskilt intressant är den med tidig datering i Lund (1000-tal), 
svartbrödraklostret i Odense och en välbevarad anläggning i Vendel i Upp
land. Under medeltid göts klockorna i anslutning till kyrkorna, antagligen 
av både praktiska och religiösa skäl. Klockgjutarplatserna har stort värde 
för teknologiska studier. Ibland kan även rituella och folkliga föreställ
ningar i samband med så laddade symboler som kyrkklockor belysas. 
Vanligen var det hantverkare från städerna som reste ut och tillverkade 
klockorna. Stadsgjuterier för klockor uppträder under 1600-talet, men 
i Norden har någon sådan verkstad ännu inte påträffats (Skyllberg & 
Anund 2003). Det finns inget i materialet från undersökningen som anty
der att man har gjutit klockor eller andra större föremål förutom grytor i 
verkstaden i kvarteret Kleopatra.

Produktion
De viktigaste metoderna vid förädling av metall till föremål är gjutning 
och smide. Skriftliga källor indikerar en strikt uppdelning mellan olika 
hantverksgrupper. Det kan vara besvärligt att exakt bestämma från vilken 
typ av hantverkare ett arkeologiskt fynd har sitt ursprung. Detta beror på 
att vi i detalj inte känner till de moment eller produkter en viss hantverks- 
grupp i praktiken utförde. Verktygen kunde i många fall vara liknande 
eller samma för flera yrkesgrupper. Definitionsproblemen kan exemplifie-
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ras med fyndkategorin gjutformar. Det var bara gryt- och klockgjutare 
som kallades gjutare, ändå vet vi att även guldsmeder använde gjutning i 
arbetsprocessen, liksom troligen också så kallade bältare (som i och för sig 
kom att benämnas gelbgjutare på 1700-talet). Från alla typer av produk
tion finns fynd i form av färdiga föremål, vilka kan nyttjas för studier.
Av tillverkningsprocesserna är det dock gjutning i olika former som har 
lämnat de tydligaste arkeologiska spåren (Skyllberg & Anund 2003).

Studier av material från Uppsala, i kombination med historiska doku
ment, visar potentialen i de stadsarkeologiska materialen. Gjutformar 
har analyserats med avseende på funktion där analyser av leran visar 
en mycket hög hantverkskvalitet. En metallografisk undersökning och 
kemiska analyser av smältor och felgjutningar visar att även gjutgodset 
(metallen) håller en närmast fulländad kvalitet. Genom historiska källor 
har man lyckats belägga fem uppsalagjutare som kan ha haft anknytning 
till de arkeologiskt undersökta verkstäderna. Gjuteriet i kvarteret Pantern 
i Uppsala från 1400-talet var en högt specialiserad verkstad med pro- 
duktionsanläggningar och ett tegelhus (Anund et al 1992). Analyser av 
kulturlagren visar att tomten inte har använts för boende utan enbart för 
verkstaden. Detta förutsätter att gjutmästaren med eventuell familj måste 
ha haft sin bostad på annan plats i staden. Så verkar inte vara fallet för 
vår hantverksmästare, Björn Olsson grytgjutare. Gjutmästaren i kvarteret 
Pantern ägde minst två tomter, en verkstad och minst ett tegelhus. Sten- 
och tegelbyggnader indikerar generellt välstånd. I Uppsala var stenhusen 
få och huset vid gjuteriet och en bostadstomt framhäver gjutarens goda 
ekonomiska förhållanden (Skyllberg & Anund 2003). Vi kommer att se att 
även vår gjutare i Västerås var relativt förmögen.

I urbaniseringsforskningen räknades handel och hantverk tidigare som 
avgörande faktorerna för städernas framväxt. Bilden har dock förändrats 
eller nyanserats med tiden, men just metallhantverkarna har nämnts som 
en möjlig medverkande faktor för befästandet av auktoritet i städernas 
etableringsfas.

Det som var utmärkande för gjutarna var deras hantverks ekonomiska 
och socialt höga värdering. Behovet av nya bronsprodukter ledde med 
tiden till en ökad differentiering inom gjutarklassen. Olika grupper med 
till del samma intressen bildades; grytgjutare, bältare, nålsmeder, klock
gjutare, rotgjutare (eller stakmakare) samt efter hand kannstöpare, gelb
gjutare, rödgjutare, gördelmakare och styckgjutare.

Den ekonomiska ställningen varierade kraftigt inom hantverkarklas- 
sen. Guldsmederna var en av få hantverksgrupper som på allvar kunde 
tävla med köpmännen om stort ekonomiskt inflytande. Enligt Stockholms 
skattebok från år 1460 hörde grytgjutarna, bland 68 yrkesgrupper, till de 
tio som betalade mest skatt. Stockholms gjutare var i allmänhet relativt 
förmögna och ägde ofta fastigheter (Skyllberg & Anund 2003).
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Fig. 31a. Brådepanna. (traktörpanna)

Produkter
Vid det obligatoriska mästarprovet var det bestämt vilka föremål som 
skulle framställas för att man skulle uppnå sin titel. Enligt skråordningen 
från år 1545 och år 1622 skulle en gesäll tillverka en mortel, en ”brå
depanna” (liknande en stekpanna) samt en gryta för att få mästartitel. 
”Ännu år 1675 fick grytgjutaren Erik Andersson utföra dessa stycken för 
mästerskap” (Löfgren 1933:55). En sak är vad som föreskrivs som mäs- 
tarprov en annan är hur gjutarens vardag såg ut. Som vi redan konstaterat 
visar det arkeologiska materialet från Björns verkstad att man har till
verkat annat än grytor. Det var huvudsakligen frågan om mindre före
mål, sannolikt för utsmyckning och/eller som identitetsmarkörer för till 
exempel flottan. Andra och något äldre källor visar att gjutarna tillverkat 
ett brett spektrum av varor likt det vi kan se i något senare tiders prisku
ranter, det vill säga produktkataloger (Skultuna aktiebolags priskurant). 
Ett exempel från 1500-talets mitt redovisar ett par grytgjutares uppdrag i 
samband med förnyelse av köksutrustningen vid Västerås slott i anslutning 
till ett besök av kungafamiljen år 1551. Henrik och Måns grytestöpare 
levererade då två stora och två små ”kulgrytor” samt sju små ”fotegrytor” 
och två ”vindeskivor”. Olof kanngjutare tillverkade för samma ändamål 
ett antal tennfat (0:son Nordberg 1975:73).

Slutligen måste en annan, för grytgjutarna, viktig produkt nämnas. Det 
handlar om det mycket avancerade och säkerligen prestigefyllda arbe
tet att gjuta kyrkklockor. Vi kan ana att städernas gjutare redan under 
medeltiden även utförde gjutning av klockor på landsbygden (Anund 
1996, 1998, 2001, 2003; Skyllberg & Anund 2003). Från 1510-1540-talet 
finns uppgifter om minst nio gjutningar av en Peder Klockgjutare (Petrus 
André) från Västerås. Verkstaden förefaller i detta fall ha koncentrerat

Fig. 31b.Gryta. Fig. 31c. Mortel.
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sig på gjutning av klockor då Peder benämns klockgjutare i alla källor. 
Verksamheten verkar ha varit omfattande då det från västeråsverkstaden 
finns klockor spridd i, förutom Västmanland, även Södermanland, Upp
land, Dalarna och Västergötland (Amark 1960). Vi vet genom inventarie
förteckningar från Västerås Domkyrka att klockgjutningar skett i kyrkans 
närhet vid minst fem tillfällen under 1600-talet (Ekström 1976:39 f.).
Vid vardagsklockans (inte vårdklockan som det anges i Ekström 1976) 
omgjutning år 1665 vet vi att en Ambiörn Andersson klockgjutare stod på 
avlöningslistan från kyrkan (Västerås Domkyrkas arkiv, årsräkenskaper 
1648-1676, Gl:3). Då räkningen för arbetet med att gjuta om klockan är 
bevarad finns det anledning att publicera den i sin helhet. Texten har, så 
långt det varit möjligt, skrivits om från 1600-talets språkbruk till modern 
svenska. Enstaka ord kan emellertid inte direkt ersättas med nutida mot
svarigheter.

"Utgifter till vardagsklockans omgjutning" (1665)

1. Till verkstaden eller gjutarhuset
- Små stockar till stolpar runtomkring fästeband och högbenor - 

14 kosta tillhopa
- Tre långa stockar under kroppåsen å 16 öre
- Två stockar till kroppås
- Stockar till 4 stolpar i damgruvan under vindarna dito till ham

marband och en vinderulla 6 st å 10 öre
- Bräder till väggar och tak 7 tolfter 11 brädor å AVi daler dito 4 

tolfter 3 brädor å 5 daler tolfter
- Spik 235 å 4 Vi daler tusendet 490 a 6 daler tusend.
- För 6 stora spikar 4 portehakar och 2 stora märlor av 12 marker 

gammalt fönsterjärn fick smeden arbetslön
- Utrensat gammalt slagg utur ugnen och sönderhuggit tegelved att 

torka ugnen med i 3 dagar
- Forpenningar för veden ifrån tegeltomten 2 öre lasset
- Förbättrat vad som förfallit var på ugnen
- Kalkrörerskorna bekommo
- Sand till murningen 3 lass, lera 2 lass a 8 öre
- Två karlar som uppkastade damgropen 1 dag
- Nedertagit den gamla klockan utur tornet, avbrutit, beslagit och 

fört henne till och ifrån vågen
- För den nya klockan färder till och ifrån vågen
- Köpt ett såll att sila lera med
- Låtit gjuta 2 skivor av klockmalm, att bruka uti klockan där med 

klockan blev uppvindat, klockgjutaren fick där för
- Gjort en nyckel ny åt portlåset
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2. Material till klockmotet (formen)
- Sand 13 lass å 8 öre
- Lera 5 lass å 8 öre
- Talg Vi pund (troligen lispund)
- Vax till bokstäver 5 mark å 10 marker
- Skier lera köpt av klockgjutaren för
- Gammalt öl att blanda skierleret (leran) 7 kannor
- Ägg 20 st.
- Ståltråd Vi ring
- Kol 4 stigar å 2 daler 2 öre
- Hampa 4 mark
- Nöthår
- Krita 6 mark
- Hållit ljus i verkstaden i 3 veckor oräknat
- Ved till smältningen
- Lejt arbetsfolk i 3 veckor

3. Köpt tenn till klockans förbättring 1 skepp 3 mark å 77 öre 6 
pengar för marken

4. Använt uppå klockgjutarens och hans dräng
- Betalt kost för dem båda hos Udde (Jonsson Bjugg) bokbindare 

uti 4 dagar och givit därför 8 daler
- Uti ett annat härbärge för kost och säng uti 3 veckor och 4 dagar 

a 10 daler om veckan
- Klockgjutaren herr Ambiörn Andersson fått i arbetslön för 

klockan som är till 7 skepp 14 pund (troligen lispund) å 28 daler

5. Kostat uppå axeln och beslaget till den nya klockan
- Givit en karl som högg och förde hem en ekekubbe ifrån ladugår

den
- Lars klockare för det han täljde till, och förfärdigade axeln
- Lejt en karl som förde den gamla kläppen till Harrakers ham

marsmedja och förbyter i en ny kläpp, dito förde dit axeln till 
förbemälte klocka att låta göra den längre

- Järn till kläppens förhögning 4 pund (troligen lispund) å 1 daler
- Järn till axelns förbättring lVi pund (troligen lispund) bissmarns 

(besmans) vikt
- Arbetslön åt hammarsmeden för allt detta
- Nytt järn till klockbeslaget 6 Va pund (troligen lispund) bissmarns 

(besmans) vikt å 5 mark
- Karl Smed i arbetslön för beslaget
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6. Lätit göra två stora vindor att vinda upp klockan och annat verk 
med i tornet
- En syli till undergärd
- En torr vedstock till 2 vinderullar
- En torrved stock till 2 stolpar där skivorna inom gånge
- En stock till armar i vinden
- Ett bottenbräde till hammarband

7. Karl Smed fått till arbetslön för det han haver smitt åt vindarna 
brä(d)spelen, och vad mera som behövdes i tornet
- Gammalt fönsterjärn togs där till 1 pund (troligen lispund) mark
- Nytt järn, bissmarns (besmans) vikt 1 pund (troligen lispund)

8. Hans Skruvmästare bekommit för det han måst dirigerade verket 
till klockornas nedantagande och uppsättande igen i sina rum i 
tornet

9. Lejt arbetskarlar som nedtogo den lilla klockan och förde henne 
uti ett annat rum, och byggt vad som behövdes under båda klock
orna, och hjälpt skruvmästaren uti allt detta arbetet både med 
klockorna och vindorna

10. Givit en karl som hjälpte oeconomi (sysslomannen) dräng att föra 
igen 2 anckar tog (tågvirke?) som brukades till klockans uppvin- 
dande

11. Förbättrat bältet ät nya klockan och givit Johan remsnidare för 
läder och arbetslön

Vi ska inte fördjupa oss i alla detaljer i denna avräkning. Låt oss bara 
kommentera ett par uppgifter som kan vara av generellt intresse. En i 
första påseendet trivial uppgift som att klockgjutaren Ambjörn Anders
son och hans dräng var inhysta hos en bokbindare i Västerås i fyra dagar 
och sedan på annan plats i staden i ytterligare nästan fyra veckor ger oss 
en vink om hur lång tid det tog att gjuta en klocka. Andra uppgifter om 
inhyrt arbetsfolk för gjutningen antyder att själva gjutningsarbetet kan ha 
pågått i ungefär tre veckor. Att gjutaren själv och drängen vistades längre 
i Västerås kan säkert förklaras av att dessa måste planera och förbereda 
arbetet. Vi kan även anta att gjutaren och hans dräng inte var bosatta 
i Västerås utan anlitats utifrån. I räkenskaperna kan vi utläsa att de 
absolut största utgiftsposterna för kyrkan var inköp av tenn till klockan 
samt arbetslön till gjutaren. Enligt samtidens mått och viktsystem kan 
vi konstatera att man vid tillfället inhandlat drygt 140 kilo tenn (för mer



information om äldre viktsystem se Jansson 1995). Vi får vidare indirekt 
information om att klockan bör ha vägt runt ett ton.

Vilka gjutare som göt om de olika klockorna i domkyrkan i övrigt är 
ännu höljt i dunkel men man kan mycket väl tänka sig att någon eller 
några av grytgjutarna i staden var involverade i dessa arbeten. Vi har 
nämligen, genom andra källor, bevis för att grytgjutare i Västerås har 
gjutit klockor. Det finns uppgifter om att grytgjutaren Olof (Eriksson), 
vid sin vigsel år 1631, skänkte 30 lod silver till kyrkan. Detta avslöjar ett 
visst välstånd vilket troligen hänger samman med att Olof gjorde omfat
tande arbeten åt kyrkan under Johannes Rudbeckius episkopat (Olsson 
1985:29). Olof hade bland annat år 1616 tillförsäkrats två års frihet från 
borgerlig gärd (skatt) för gjutning av två kyrkklockor (Olsson 1985:204, 
not 40). En för vår del ännu mer intressant uppgift har vi upptäckt i ett 
dokument som är nedskrivet 60 år efter Björn Olssons död. I minnesorden 
över dottern Margareta Björn i Skedevi sockens dödbok för 1720-04-15 
(GID 2358.24.35400) finns en uppgift om hennes far som säg ha varit 
”klockgjutaren Björn Olsson”. Detta är ett starkt indicium för att Björn 
under sin verksamma tid även gjutit kyrkklockor. Här har vi kanske också 
en del av förklaringen till Björns uppenbara välstånd.

Den omfattande produktion som vi kunnat spåra i det arkeologiska 
materialet på Björns verkstadstomt har knappast enbart varit ämnad för 
lokal avsättning av varorna. Även om vi ännu inte är säkra på vem eller 
vilka som köpt Björn Olssons grytor och andra produkter kan vi nog 
räkna med en ganska storskalig spridning. Vi vet att kronans intresse för 
och behov av en kvantitativ och kvalitativ hantverksproduktion ökade 
under 1600-talet (Lindström 1993:207). En av de avgörande anledning
arna till detta var inte minst det nästan konstanta krigstillståndet i landet. 
Bronsgrytor har nyttjats i diverse miljöer, till exempel kan den svenska 
1600-talsflottan nämnas som en av de större köparna av bronsgrytor. I 
samband med undersökningar av örlogsskepp har sådana hittats - och 
vem vet, kanske Björn Olssons alster finns representerade bland fynden.

Arbetsmiljö
Under 1600-talet var större delen av landets befolkning bosatt på lands
bygden och var i huvudsak självförsörjande på de flesta områden. Detta 
gäller även enklare hantverk och byggnation. Det hade emellertid sedan 
länge utvecklats en efterfrågan och ett behov av produkter som ”vanligt 
folk” inte kunde tillverka själva. Till denna kategori hörde bland annat 
gjutna föremål eftersom bronsgjutning kan räknas till de svåraste och 
mest avancerade hantverken vid denna tid. Det krävdes djup kunskap om 
metallernas egenskaper, vilket endast kunde tillgodogöras genom lång 
erfarenhet och möjlighet att arbeta tillsammans med en luttrad mästare. 
Dessutom var bronshantverket manskapskrävande och råmaterial gick 
inte att få tag i var som helst. Till detta kommer ett stort behov av bränsle 
till ugnarna. Vår undersökning har visat att det inte alltid varit så lätt för
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gjutaren att få tag i tillräckliga mängder bra ved. Vi kan nämligen ana 
att drängarna samlat ved från gamla rivna byggnader. Genom att datera 
virket med hjälp av så kallad 14C-metod har vi konstaterat att till och med 
lämningar av medeltida byggnader har rotats fram för att användas i den 
bränsleslukande ugnen. Kort sagt bedrev man i Björn Olssons verkstad ett 
avancerat hantverk som var både arbetsintensivt och resurskrävande. Man 
hade förmodligen också ett relativt stort behov av lagerutrymmen. Vi hit
tade också, på gjuteritomten, byggnader vilka tolkats som just lager- eller 
förrådslokaler.

Fig. 32 Byggnad med träsyllar ocb 
underliggande stockar till ett golv. 
Byggnaden har sannolikt använts som 
lager och förrådslokal i verkstaden. 
Foto Mathias Bäck.

Eftersom vi inte vet exakt hur arbetet gick till är det svårt att beskriva 
arbetsförhållandena i verkstaden men mot bakgrund av de mycket stora 
mängderna av krossade gjutformar på tomten har miljön nog inte varit 
särskilt hälsosam. Man får tänka sig rök och hetta från ugnen under brän- 
ningsperioderna. Med tiden har också jorden blivit mättad av framförallt 
kol och aska men även metaller som tenn, zink och koppar. En indirekt 
indikation på att man redan i samtiden betraktat området som ”smutsigt”, 
är att man efter att gjuteriet gått ur tiden, täcktes större delen av tomten 
med ett kraftigt lager jord innan man anlade ny bebyggelse.

Vi vet inte mycket om vilka hälsoproblem gjutarna haft, men man kan 
tänka sig att luften har varit ganska fylld av koldamm från eldningen. 
Risken att bränna sig svårt på den smälta metallen som måste hanteras 
mycket snabbt i tunga deglar, var naturligtvis alltid överhängande. En
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mycket kritisk del av gjutningen var nämligen att förflytta den flytande 
metallen från smältugnen till gjutformen. Denna hantering måste gå så 
snabbt som möjligt för att metallen inte skulle börja stelna innan man 
hällde den i formen. Risken var antagligen stor att gjutningen misslycka
des. Vi har också 
felgjutna delar av

Fig. 33a Exempel på felgjutna grytor, i det här fallet delar av 
ben. Dessa fynd antyder hur svårt det var att gjuta i brons 
eller mässing. Foto Mathias Bäck.

arkeologiska bevis för att man misslyckats genom de 
grytor som vi funnit på gjuteritomten.

Fig. 33b Del av ett felgjutet ben från verkstadstomten. Foto 
Mathias Bäck.

Genom mantalslängderna vet vi att Björn Olsson under 1640-50-talet 
hade mellan tre och fyra anställda drängar (lärlingar) och pigor. Detta 
innebär att han har legat över genomsnittet för antalet anställda hos han- 
terksmästarna i Västerås vid denna tid, även om det för vissa år redovi
sas endast två drängar/pigor. Hantverkarna i Stockholm hade i slutet av 
1600-talet i genomsnitt två eller tre anställda. Det finns ett källkritiskt 
problem som hänger samman med att de anställda vanligen betecknades 
som drängar och endast i undantagsfall som mästersvenner, vilket torde 
vara en riktigare benämning för personer anställda hos hantverksmästare.

En uppgift i Stockholms norra förstads tankebok från år 1617 ger en 
antydan om gjutarnas löneläge. ”Mills Gryttegiutter” tog emot ”14 marker 
gammal grytmetall” i samband med att en gryta beställdes av honom. 
Förutom råvaran fick beställaren i detta fall betala ”4 öre för Marken i 
arbetz lön” till Nils (Löfgren 1925:301).
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Arbetsorganisationen
Hantverksorganisationen under 1600-talet präglas av det så kallade 
skråväsendet vilket har rötter i medeltiden. Skråväsendet kan sägas vara 
besläktat med de likaledes medeltida gillena, och då särskilt hantverks- 
gillena. Gillenas syfte var delvis att fungera som ett socialt skyddsnät. 
Dessa organisationer är egentligen början på den moderna välfärdsstaten 
och dess sociala trygghetssystem som vi själva är uppväxta med. Gilles
medlemmarna förväntades hjälpa sina bröder och systrar i nödtider, vid 
fattigdom, sjukdom och vid dödsfall. Skråväsendet var på många sätt en 
fortsättning av gillenas humana tanke. Det fanns emellertid en mycket 
tydligare ekonomisk prägel i skråämbetet. Ordet skrå betyder ursprungli
gen ”stadgar” och själva organisationen kallades ämbete. Huvudsyftet för 
skråna var att organisera och stödja yrkesutövarna, eller om man så vill ge 
dem privilegier i strävandena efter välfärd.

Skråväsendet behöll i olika grad de viktiga religiösa, sociala men även 
politiska uppgifterna som gillena tidigare fyllt. Kann- och grytgjutarämbe- 
tet skulle enligt stadgan från år 1545 ha ett större möte vid valborgsmäss 
varje år då man drack tillsammans och valde en ny ålderman. Att bli vald 
till ålderman måste ha haft en prägel mer av ansvar och skyldighet än 
vilja, för om en nyvald ålderman vägrade acceptera detta beslut måste han 
böta fem mark penningar till skråkassan (Klemming 1856, § 1). Senare 
kom dessa straffsatser att ändras.

Skråväsendets historia är komplex och det här är inte rätt plats att 
diskutera händelseutvecklingen i detalj. Vi kan i alla fall konstatera att 
skråorganisationen inte bara kom att fungera som en intern intresseor
ganisation för hantverkarna utan så småningom blev den även en viktig 
faktor för statens strävan att kontrollera hantverksverksamheten. Denna 
utveckling skedde under Björns aktiva tid, stormaktstiden, då staten ville 
infoga skråna i ett enhetligt system som omfattade hela landet. Statsmak
terna hade som målsättning att tvinga in allt hantverk till städerna. Man 
ville bli av med lösdrivande icke skråanknutna hantverkare (bönhasar) på 
landsbygden. Detta ligger i linje med den framväxande stormaktens, låt 
oss kalla det moderniseringstendenser i syfte att framstå som ett kultiverat 
och högt utvecklat land vilket kunde mäta sig med de stora stater man 
krigade mot och inte minst influerades av.

Som vi ska se hade kann- och grytgjutarna alltså ett gemensamt 
ämbete. Kanngjutare var egentligen skråbenämningen för den yrkeskår 
som i huvudsak arbetade med tenngjutning (Biörnstad 1989:318). Vi 
kan också i källorna se hur benämningen grytgjutare i princip försvin
ner under den senare delen av 1600-talet. I Västerås mantalslängder från 
1700-talet finns endast tenn- och gelbgjutare omnämnda. Benämningen 
grytgjutare verkar efter 1600-talets slut inte längre användas som yrkesti
tel. Istället kallas mästare som arbetade med mässing vanligen för gelbgju
tare eller gördelmakare.



Fig. 34 Stockholms kann- och grytgju- 
tarskrås stadgar från år 1545. Efter 
Löfgren 1925.

Kann- och grytgjutarskrået
Den äldsta kända hantverkarorganisationen i Sverige är skräddarnas sam
manslutning i Stockholm. Denna kan dateras till senast år 1356 (Lindberg 
1947:61). Den äldsta kända skråordningen för kann- och grytgjutarna 
(i Stockholm) dateras till år 1545 (Klemming 1856). Observera att detta 
skrå är utfärdat för gjutarna i Stockholm och inte gällde landsortstäder
nas hantverkare. Skrået reglerade hur många mästare det fick finnas inom 
ett yrke i en stad. I Stockholm fick det inte finnas fler än fem grytgjutare 
år 1545 (Klemming 1856, § 2). I de senare allmänna skråordningarna 
från åren 1622 och 1642 bör det inte finnas fler än fyra mästare inom ett 
ämbete i varje stad. Om en yrkeskår inte kunde räkna in fyra mästare i 
staden kunde man inte heller ha ett lokalt ämbete utan tvingades ligga 
under ämbetet i en större stad, i denna del av landet givetvis Stockholm. 
Den nya skråordningen från år 1622 (Lindberg 1947:186ff ) var en följd
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av de omfattande hantverksreformer man utarbetat 1621-22. Den nya 
stadgan innebar därför att alla kann- och grytgjutare i Sveriges städer kom 
att inordnas under ämbetet i Stockholm. Detta innebar i praktiken att 
samtliga gjutare fick sina lärlingar in- och utskrivna i Stockholm (Löfgren 
1933:184f). Här omtalas bara tenngjutarna, men eftersom de tillhörde 
samma skrå som grytgjutarna kan vi förutsätta att samma ordning gällde 
för dessa.

Uppgifterna om Jöns Larssons (Björns måg) lärotid understryker att 
detta reglemente var i kraft. Han var nämligen lärling hos två stockholms- 
mästare, Göran Jeske och Viet Fijthsson (Löfgren 1933:68, 75) innan 
han gick i lära hos Björns änka. Då det enligt 1642 års förslag till allmän 
skråordning inte var tillåtet för mästaränkor att utbilda lärlingar, innebär 
detta att Björns änka bröt mot regelverket eller att Jöns vid denna tid var 
gesäll i hushållet (Söderlund 1949:160f). Eftersom han var gift med en 
av Björns döttrar måste vi fråga oss om han från början var västeråsare 
som tvingades till inskrivning och lärotid i Stockholm innan han kunde 
återvända till Västerås för att ta sin mästartitel. Om han däremot kom till 
Västerås för första gången då han blir lärling eller gesäll hos änkan fick 
han troligen aldrig träffa sin svärfar i livet.

Det är viktigt att ha klart för sig att hantverksorganisationerna under 
1600-talet inte direkt kan jämföras med hur det fungerar idag. Vi rör oss 
i en tid där kapitalistiska system i modern bemärkelse fortfarande håller 
på att formas. Hantverkarna eller snarare deras skrå var till exempel själva 
ansvariga för att införskaffa nödvändiga råvaror för produktionen. Det 
fanns inget utvecklat system, annat än i undantagsfall, där en kapitalstark 
ägare var ansvarig för leverans av råvaror tillika för försäljning av den fär
diga produkten (Söderlund 1949:284). De äldsta skråstadgarna för kann- 
och grytgjutarna från år 1545 visar med all önskvärd tydlighet hur man 
ville att råvaruinköpen skulle gå till. Det var ämbetets (skråets) ålderman 
som var ensam ansvarig för inköp till organisationen. Därefter fördelades 
råvarorna efter vad var och en hade för tillgångar för inköp (Klemming 
1856, § 14). Med andra ord var det i detta skede man kunde se vilka som 
var framgångsrika och vilka som hade mindre omsättning.

En dröm för arkeologen eller historikern vore därför att finna upp
gifter om råva ruinköp och fördelning av råvaror till enskilda mästare 
inom ett skrå. De skriftliga och arkeologiska källorna tillsammans talar 
för att Björn Olsson var en av dem som hade den största omsättningen 
bland gjutarna i Västerås. Paragrafen om inköp av råvaror i skråstadgan 
lämnar emellertid en viss öppning för att det var andra förutsättningar 
för gjutarna eftersom man explicit endast nämner inköp av tenn (för 
kannstöparna). Var det så att gjutarna kunde knyta sina egna kontakter 
med råvaruproducenter? Finns det ett samband med det faktum att vi rör 
oss i Västerås, som under stora delar av 1600-talet var landets viktigaste 
hamn för kopparexport och att gjutarna därmed hade god tillgång till 
koppar i staden? Detta vet vi i dagsläget inget om men det finns uppgif-
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Fig. 35 Västerås var under delar av 1600-talet landets viktigaste utskeppningskamn för koppar ocb järn. Under 1660- 
80-talet utskeppades inte mindre än omkring 80 % av all koppar som Sverige exporterade via Västerås hamn. Bild från 
1780-talet.

ter om att hantverkarna var högst medvetna om hur viktigt det var för 
deras ekonomi att ha direkt kontakt med råvaruproducenterna (Söderlund 
1949:285). Den uppmärksamme läsaren inser nu att det i och med detta 
uppstår en motsättning mellan skråets förordningar och den enskildes 
ekonomiska intressen. Eftersom grytgjutarna kan räknas till de hantverks- 
grupper (efter guldsmederna) som hade de högsta råvarukostnaderna för 
inköp av, i deras fall, koppar, tenn, bly (och zink?) var det naturligtvis av 
största vikt att få så mycket metall för pengarna som möjligt.

Skråpolitik
Grytgjutarna tillverkade varor som ingen annan, förutom gjutarkolle- 
gerna, kunde framställa. Situationen liknade nog emellanåt ett monopol, 
vilket också var ett av skråmästarnas viktigaste uppdrag att uppnå. Syftet 
var ju att skapa en trygg arbetsmarknad för medlemmarna. Man hade 
således gemensamt med statsmakten, en vilja att begränsa hantverket till 
städerna. Men man ville också begränsa antalet mästare i varje enskild 
stad. Målsättningen var att slutgiltigt bestämma hur många mästare inom
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ett ämbete det skulle få finnas i en stad. Man strävade efter slutna skrån 
eller så kallade numerus clausus (Edgren 1989:14).

Beroende på makthavarnas hantverkspolitik, skedde under olika tider 
mer eller mindre hårda regleringar av antalet i städerna samtidigt verk
samma hantverkare i ett skrå. Redan under Karl IX:s regering i början av 
1600-talet sker regleringar där stat och skrå var överens om betydelsen av 
slutna skrån (Bäck kommande). Statsmakterna överlämnade gladeligen till 
ämbetena att reglera interna tvister inom skråna, vilket sannolikt inte var 
något större problem att döma av skråstadgarnas omfattande regel- och 
straffsystem. De komplicerade och skiftande politiska turerna kring skrå
väsendet under 1600-talet hänger i korthet samman med ämbetsmästarnas 
uppgift att värna medlemmarnas arbetstrygghet medan statsmakten i dess 
monopolsträvanden samtidigt oroades för konsumenterna och en oregerlig 
prissättning av varorna. Vi kan här tydligt se fröet till ett modernt mark- 
nadsekonomiskt samhälle! Frågan var emellertid inte så enkel för staten 
eftersom ämbetena, samtidigt som de förde en monopolistisk politik, var 
garanter för högkvalitativa produkter. Gjutarna hörde dessutom till de 
yrkesgrupper där yrkesskicklighet och god smak, en del av gjutarnas pro
duktion var ju rent konsthantverk, gav yrket en mer individuell prägel än 
många andra yrkesgrupper.

Frågan om hur verksamt det synbara hantverksmonopolet egentligen 
var kompliceras ytterligare med vetskapen att mässingsbruket i Skultuna, 
strax utanför Västerås, grundades redan år 1607 (Erixon 1972). Bruken 
var konkurrenter till skråhantverkarna men arbetsorganisationen på 
bruken var inte så annorlunda än vad hantverkarna var vana vid. Man 
arbetade nämligen i grupper som leddes av en mästare. Istället kan man 
tänka sig att möjligheterna för anställning ökade och att gesäller cirku
lerade och kunde skifta mellan bruksanställning och skråhantverk. Man 
har dessutom velat se det som att brukens mässingsproduktion underlättat 
för skråhantverkarna att skaffa råvaror (Biörnstad 1989:139).

Jämfört med till exempel Danmark, var myndigheterna i Sverige relativt 
positiva till skråämbetena. Det var först i och med den allmänna skråord
ningen från år 1669 som man förändrade, och på allvar började inskränka 
skrånas makt (Edgren 1989:17). Vid denna tid hade Björn Olsson redan 
avslutat sitt liv som grytgjutare. Björn var i huvudsak verksam i det hant- 
verkspolitiska klimat som präglades av det förslag till allmän skråordning 
som utfärdades år 1642. Denna byggde i hög utsträckning på den tidigare 
förordningen från år 1622. Några skillnader kan ändå nämnas för att så 
långt det går förstå i vilket arbetsklimat Björn bedrev sitt hantverk. En 
intressant skillnad från tidigare är att en änkas rätt att driva en verksam
het inte som förut inskränktes till tre år, vilket i praktiken borde innebära 
att hon kunde fortsätta verksamheten helt i egen regi för obestämd fram
tid. Vidare kan vi konstatera att antalet gesäller maximeras till två eller 
fem beroende på ämbetets tillfälliga konjunktur, det vill säga om det fanns 
gott om jobb. Detta innebar i praktiken att det var förbjudet att konkur
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rera ut någon av sina ämbetsbröder även om man hade möjlighet att ta en 
större del av marknaden i en stad (Söderlund 1949:157). Med andra ord 
kan vi inte använda antalet drängar som är upptagna i mantalslängden 
för att bedöma hur stor verksamheten har varit eftersom Björn inte kunde 
anställa hur många som helst även om han hade mycket jobb. Statsmak
terna tog också i det nya förslaget ett principiellt beslut om att motverka 
kartellbildning inom skråna på utomståendes (konsumenternas och kol
legernas) bekostnad (Söderlund 1949:163). Sammanfattningsvis innebar 
den nya skråordningen att myndigheterna försökte motverka ämbetenas 
exklusivitet. Man förbjöd också anställning av tyska gesäller om det inte 
redan fanns en svensk sådan i verkstaden, vilket var ett sätt att gynna upp
komsten av en infödd hantverkarklass och att skapa förutsättningar och 
garantier för att hantverkarna skulle kunna skaffa sig en god yrkesutbild
ning. Ett annat mycket viktigt ställningstagande från statens sida var att 
underkasta ämbetena en så noggrann kontroll från myndigheternas sida 
att kartellbildningen kunde motverkas (Söderlund 1949:164). Mästarna 
fick också en starkare ställning gentemot lärlingar och gesäller.

Med facit i hand vet vi vad Björn Olsson själv inte visste under sin livs
tid, nämligen att han bedrev sin verksamhet under den tid som kanske var 
den mest gynnsamma någonsin för hantverkets mästare i Sverige.
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Var i staden fanns gjutarna?
För nio av de 13 verksamma grytgjutarmästare (änkorna inte medräk
nade) vi känner till från 1600-talets Västerås vet vi också var i staden de 
hade sina verkstäder, eller i alla fall tomter där verkstäderna var belägna. 
Gjutartomterna fanns i det södra och västra kvarteret.

Fördelningen mellan antalet gjutmästare i det västra -respektive södra 
kvarteret är helt jämn. Vi kan se en koncentration till den nordvästra 
delen av det västra kvarteret. Man skulle kunna se det som att Björns 
tomt i kvarteret Kleopatra var centralt placerad i vad man skulle kunna 
kalla något av ett ”gjutericentrum” i staden. Gjutarna i det södra kvar
teret håller, med ett undantag, till i relativt nära anslutning till den vid 
1600-talets mitt nyanlagda genomfartsleden Stora Gatan.

Fig. 36 Karta som visar var i staden gjutarna hade sina tomter 
(svart prick) och var man funnit arkeologiska lämningar som möjli
gen kan härröra från gjuterier (stjärna).
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I skråordningen för kann- och grytgjutarna från år 1545 föreskrivs vad 
som är ett minimikrav för att få mästartitel och därmed kunna driva en 
verksamhet. Bland annat måste grytgjutaren ha en verkstad; en gjuterian- 
läggning med ugn, verktyg och minst ett skeppund koppar i lager (Klem- 
ming 1856:230).

Samma förutsättningar gällde för kanngjutarna men dessa måste kunna 
visa upp ett skeppund tenn istället för koppar. Dessa krav har påverkat 
den fysiska placeringen av gjuterierna över tid. Inför utsikten att bli mäs
tare var det en stor vinst om man kunde överta en redan befintlig verkstad.

Som vi sett hörde gjuterihantverket till ett av de mer avancerade men 
också resurs- och lagerkrävande. Att få möjlighet att ta över en sedan 
många år fungerande verkstad var givetvis en stor fördel då man slapp 
bygga nya ugnar och införskaffa råmaterial. Följden av detta blev att 
gesäller och lärlingar många gånger övertog sina mästares verkstäder. 
Detta kunde ske genom köp men många gånger gjordes detta i samband 
med att mästaränkan gifte om sig med den tidigare gesällen.

Ett annat alternativ, som i vårt fall, är att gesällen gifter sig med mästa
rens dotter och på så sätt ”ärver” verkstaden när han får sin mästartitel. Det 
är på detta sätt som Jöns Larsson grytgjutare övertar Björns verksamhet 
i kvarteret Kleopatra när han efter ett år som lärling hos Björns änka (och 
dräng?), 1662 får sin mästartitel och driver gjuteriet vidare på tomten. Jöns 
var nämligen gift med en av Björns döttrar. Detta är således anledningen till 
att det med tiden skapas en platstradition för grytgjuterierna i staden. Det 
innebär också att det utkristalliseras skilda karaktärer av de olika stadsde
larna, vilka säkerligen har varit vägledande när människor samtalat om var 
i staden händelser ägt rum, var man bor eller har varit yrkesverksam.

En mycket intressant iakttagelse i samband med denna insikt är ett 
samtal med en besökare vi hade under tiden för den arkeologiska under
sökningen av gjuteriet. En man som var med på en våra visningar hade 
nämligen en sinnebild av detta kvarter som en verkstads- och industriplats 
i staden. Det är en hisnande lång tradition av muntligt förmedlade uppgif
ter som fortfarande över 300 år efter det att den sista verkstaden stängt, 
är levande i enskilda människors uppfattning av sin stads olika ”rum” och 
fysiska struktur! Det är ju trots allt samma stad, det är bara den fysiska 
uppenbarelsen av den som förändrats. Det kan vara gott för människor att 
förnimma historiens närhet på detta sätt i relation till ”sin” stad.

Låt oss titta närmare på var de olika gjutarna hållit till. Först av allt 
kan vi konstatera att det undersökta gjuteriet i kvarteret Kleopatra kan ha 
hyst så många som tre mästare under den tid verkstaden funnits. Björn är 
den som byggt upp gjuteriet.

En fråga som vi inte kan svara säkert på är om Björns dräng (lärling) 
Olof Persson under någon tid drivit gjuteriet och då sannolikt tillsammans 
med Björns änka. Vi vet att Olof hade en egen tomt i grannkvarteret. Vi 
vet också att han i mantalslängderna benämns grytgjutare och därför 
troligen fått en mästartitel vid något tillfälle.
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Tabell 1. Gjutare i Västerås

Halvard grytgjutare
Halvard grytgjutare
Peder Andersson klockgjutare
Henrik grytestöpare
Måns gjutare
Olof kanngjutare
Joen grytgjutare
Markus grytgjutare
Simon grytestöpare
Jacob Henriksson grytgjutare
Lars? grytgjutare
Olof Eriksson grytgjutare

Olof Olofsson grytgjutare (far) 
Björn Olofsson grytgjutare (son)

Björn Olofsson grytgjutares änka

1424-1446
1446
1525-1547 
1551 (slottet)
1551 (slottet)
1551 (slottet)
1571, 1580, 1587, södra kvarteret 
1580
1580, 1587 västra kvarteret 
(1571)-1621, tomt 202 södra kvarteret 
1636
1614-1616, 1618, 1624, 1625, 1630, 1631, 1643, + 1652, tomt 337 
västra kvarteret, utökar genom att köpa granntomt år 1614, (göt två 
kyrkklockor)
1617, 1622, + 1624
1631, 1638, 1643-1655, + 1661, tomt 314 västra kvarteret 
1643: 0 dräng/piga;
1644: 4 pigor/drängar, inga barn;
1645: 1 dräng, 2 pigor;
1646: 1 dotter, 2 drängar, 2 pigor;
1647: 1 dotter, 2 drängar, 1 piga;
1650: 1 piga;
1653: 1 dräng, 1 piga;
1654: 3 drängar, 1 piga?;
1655: 1 dräng, 1 piga
1661-1665, 1669, 1671, 1672, 1673, 1675-1679, 1681-1693, 
1695-1697 (står 1684/1685/1689 som utfattig), tomt 314 västra 
kvarteret,
1662: 1 dräng, 1 piga;
1663: 1 dotter, 1 dräng, 1 piga;
1664: 1 dotter, 1 dräng, 1 piga;
1669: 1 dräng;
1671: 1 dräng, 1 piga;
1672: 0 piga/dräng;
1673: 1 dräng, 1 piga 
1675: 1 piga;
1676: 1 piga;
1677: 1 piga;
1678: 1 piga;
1679: 1 piga;
1681: 1 piga;

forts, nästa sida
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forts. fr. föregående sida

Olof Persson grytgjutare (dräng)

Olof Nilsson gry tgj utare 
Arvid grytgjutare 
Erik Nilsson grytgjutare?
Anders Ivarsson grytgjutare

Carl grytgjutare
Carl grytgjutares änka
Anders Ivarsson grytgjutares änka

Jöns Eriksson grytgjutare 
Jöns Larsson grytgjutare

Olof grytgjutares dotter Margareta 
Jöns Larsson grytgjutares änka

1682: 1 piga;
1683: 1 piga;
1684: 0 piga/dräng;
1685: 0 piga/dräng;
1686: 1 piga;
1687: 1 piga;
1688: 1 piga;
1689: 0 piga/dräng;
1690: 1 piga;
1691: 1 piga;
1692: 1 piga;
1693: 0 piga/dräng
1646,1648,1655, 1659, 1670-
80 tal, + före 1688, tomt 322 västra kvarteret
1617, 1628, +1650 (80 år), tomt 225 södra kvarteret
Ca 1630, 1647 tomt 240 södra kvarteret
1643 södra kvarteret
1642, 1648, 1650, 1652, 1654, 1655, 1659, 1661-1665,1668,1669 
+ före 1678, bouppteckning och arvskifte 1684, tomt 291 västra 
kvarteret
1670, 1671, 1674, 1686 västra kvarteret 
1687, 1689 (tiggerska)
1678, 1682, 1683-1684 (fattig), 1685 (dödsbo), 1687 västra kvarte
ren
- 1659, södra kvarteret vid Lillån, nära tomt 274 och hospitalet 
1649, (läropojke hos Göran Jeske i Stockholm), 1653 (läropojke 
hos Viet Fijthsson i Stockholm), 1661 (läropojke hos Björn Olssons 
änka i Västerås), mästare i Västerås 1662, 1664-1666, 1669, 1674, 
1675-1679, 1681-1683, 1685-1688, 1690, 1691, + 1693 tomt 314 
västra kvarteret
född 1653, 1688, dör i Hallsta(hammar)
1694-1700

Till skillnad från tveksamheterna kring Olof Persson grytgjutare kan vi 
vara mer säkra på att Björns måg, Jöns Larsson grytgjutare, under en tid 
varit hantverksmästare för g juteriet. Han gick nämligen som lärling hos 
Björns änka år 1661, för att redan år 1662 kunna stolts era med en mäs- 
tartitel och en fungerande verkstad. Genom uppgiften att Jöns dör år 1693 
kan vi anta att gjuteriverksamheten har pågått fram till 1600-talets slut. 
Detta stämmer väl överens med de strukturförändringar på tomten som vi 
har kunnat utläsa i det arkeologiska källmaterialet.

Det faktum att Jöns var lärling hos Björns änka (Karin Larsdotter) talar
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för att även änkan själv drivit verksamheten under en period eftersom en 
lärling måste ha tillgång till en mästare. I detta fall brottas vi med tolk
ningen av de bevarade skriftliga källorna. Hur ska vi förstå det faktum 
att Björns hustru efter hans bortgång, alltid benämns Björn grytgjutares 
änka i mantalslängderna? Ska vi betrakta henne som fullvärdig mästare 
eller har hon fuskat (och dragit på sig skråets ogillande) genom att driva 
verkstaden utan officiell mästarstatus? Skråbestämmelserna ger intressant 
information i denna fråga. Vi måste ha klart för oss att skråorganisationen 
i grunden var en kollektiv företeelse. Mästaren blev inte medlem i skrået 
som enskild individ. Hela Björns hushåll, det vill säga, hustru, barn, 
drängar, gesäller, lärlingar och pigor var i olika grad knutna till organisa
tionen (Lindström 1991:229).

Skrået var i hög utsträckning en socialt sammanhållande intresseför
ening. Detta öppnar faktiskt för att Björns änka, Karin Larsdotter, kan 
ha bedrivit verksamheten, åtminstone för en tid, i egen regi. Förslaget till 
ny skråordning från år 1642 gav ju antagligen en änka rätten att bedriva 
sin mans verksamhet på obestämd tid. De skriftliga källornas till synes 
exakta uppgifter gömmer många skilda läsningar och tolkningar. Det är 
inte allom givet att historiska källor är lättare att tyda än arkeologiska.
En alternativ tolkning är att Björns dräng, Olof Persson, har varit officiell 
mästare i verkstaden till dess att mågen Jöns fått sin titel varpå drängen 
kastats ut och tvingats starta sin egen verksamhet på en närliggande tomt 
som motsvarar tomt 322 i den äldsta bevarade tomtlängden från år 1688 
(se fig. 3). Tyvärr vet vi i dagsläget inget om var Björns far, Olof Olofs
son grytgjutare, hade sin verkstad. Björn ärvde ju yrket av sin far men 
uppenbarligen inte verkstadstomten. Detta faktum är anmärkningsvärt 
då skråets organisation och politiska struktur borgade för att en stark 
tradition om platsbundenhet för gjuteriverkstäderna torde ha skapats med 
tiden. Den troligaste orsaken är att Olof Olofsson aldrig varit verksam i 
Västerås, se avsnittet genealogi.

Av de övriga till namn kända grytgjutarna finner vi Olof Eriksson 
grytgjutares tomt strax öster om Björns ägor, motsvarande tomt 337 i den 
äldsta bevarade tomtlängden från år 1688. Denne Olof göt även ett par 
klockor och lyfte sig därmed från ett liv i fattigdom till en mer dräglig till
varo. Vi vet att han, likt Björn, köpte en granntomt och utökade sin mark. 
Möjligen gjorde Olof det av samma anledning som Björn, nämligen för att 
verka och bo på samma tomt. Olof dör 1652. Bara några tomter norr om 
Björns gjuteri höll Anders Ivarsson grytgjutare till (motsvarande tomt 291 
i den äldsta bevarade tomtlängden). Kanske tog Carl (Carlsson?) grytgju
tare över denna tomt när Anders dör på 1670-talet. Uppgifterna om Jöns 
Eriksson är inte exakta men vi kan utgå ifrån att han har haft en tomt på 
Svartåns östra brink, nära Lillån, i närheten av hospitalet i stadens södra 
kvarter.

Vid korsningen Gamla Kyrkogårdsgatan och Stora Gatan hade två 
gjutare sina tomter. Den ene var Arvid grytgjutare som höll till på en tomt
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som motsvarar tomt 240 i den äldsta bevarade tomtlängden. På andra 
sidan gatan fanns vid samma tid Olof Nilsson grytgjutare på tomt 225. 
Olof dog år 1650 och hade då uppnått den respektabla åldern 80 år, Arvid 
vet vi mindre om. Dessa bägge gjutare var sannolikt verksamma samtidigt 
under en period på 1630- 1640-talet. Observera att detta är samtidigt som 
vår gjutare Björn finns i stadens västra del. Jacob Henriksson grytgjutare 
är den siste av de kända grytgjutarna under 1600-talet som vi har geo
grafiska uppgifter om. Hans tomt återfinns i den östra delen av det södra 
kvarteret (motsvarande tomt 202). Denne Jacob är möjligen omnämnd 
redan år 1571, men då vi saknar efternamn är detta en osäker uppgift.

Vi kan tillåta oss att reflektera över det faktum att koncentrationen av 
gjuterier i det Västra kvarteret i huvudsak är belägna i stadens utkant. 
Man brukar tala om att eldfarlig verksamhet ofta förläggs till stadens 
utkant eller till och med utanför staden. Det kan ifrågasättas om det verk
ligen upplevdes som så riskabelt att ha dessa verksamheter, till vilka gju- 
tarna bör räknas, i tättbebyggda delar av staden. Som framgår av kartan 
(fig. 36) var ungefär hälften av de gjuterier som kunnat platsbestämmas i 
staden, belägna centralt och inte alls i stadens ytterområde.

Frågan är vad som styrde verkstädernas läge i staden? Vilka preferenser 
och möjligheter hade den enskilde hantverkaren att påverka var han skulle 
bedriva sin verksamhet? Som vi redan konstaterat var man tvungen att 
ha en verkstad för att kunna få en mästartitel. Resultatet är den plats
bundenhet som vi kan se hos gjutare men också krukmakare i Västerås 
(Bäck kommande). Man kan också tänka sig att det kan ha varit viktigt 
att finnas på en plats i staden där det var lätt att få avsättning för sina 
produkter. Detta var förmodligen inte så avgörande för just gjutarna vilka 
tillverkade en vara som inte kan räknas till dagligvarorna i jämförelse med 
till exempel skomakare eller de som var sysselsatta med livsmedelsproduk
tion. Gjutarna kan sägas höra till den grupp hantverkare som arbetade 
både på beställning och för direkt avsalu vilket i sig alltså torde innebära 
att de inte var så beroende av att ha sin verkstad på en attraktiv plats i 
staden, som till exempel nära salutorget eller vältrafikerade gator.
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Sparen av gjuterihantverket
Från minst nio olika platser i Västerås finns arkeologiska fynd av material 
som skulle kunna kopplas till gjuterihantverk. Låt oss titta litet närmare 
på var i staden dessa fynd återfanns och vad det var man hittade. Vi kan 
direkt konstatera att den enda plats där vi har en överensstämmelse mellan 
skriftliga och arkeologiska källor är i Björns verkstad i kvarteret Kleopa
tra. Som kartan (fig.36) visar är bilden i övrigt anmärkningsvärt disparat. 
Vi har egentligen ingen överensstämmelse alls mellan uppgifter om gju- 
tartomter och arkeologiska fynd. En felkälla är att vi inte vet om gjutare 
knutna till enskilda tomter i staden endast bodde på dessa och bedrev sin 
verksamhet på någon annan plats.

En annan anledning till att vi inte har något gjuterimaterial till de 
kända gjutarnas tomter är att det inte gjorts några arkeologiska under
sökningar på dessa platser eller att man redan för länge sedan har schak
tat bort de historiska lämningarna. En tredje förklaring till den dåliga 
överensstämmelsen mellan källmaterialen hänger samman med de arkeo
logiska fynden. När vi tittar närmare på fynden från de enskilda platserna 
visar det sig nämligen att det är mycket svårt att bestämt hävda att dessa 
skulle representera gjuteriverksamhet. Endast på ett par platser finns det 
tillräckligt med material för att vi med säkerhet ska kunna konstatera att 
det funnits ett gjuteri i närheten Dessa är emellertid medeltida och alltså 
betydligt äldre än den hantverksproduktion från stormaktstiden som vi 
undersöker i denna bok.

Fig. 37 Spår av ett bronsgjuteri återfanns i kvarteret Linnea. Fynden har daterats 
till 1000-talet och hör till de äldsta dateringarna överhuvudtaget från Västerås. 
Foto Svante Forenius.



För det första kan vi konstatera att det säkert identifierade gjuterires- 
terna från kvarteret Linnea har daterats till 1000-talets mitt och kan alltså 
räknas till de allra äldsta fynden från Västerås över huvud taget. Dessa 
fynd kan därför inte egentligen jämföras med övriga fynd som härrör från 
den senare framväxta staden. Från fyra av de övriga platserna, Vasaga
tan, Slottsgatan, Bondtorget och kvarteret Klaudia utgörs gjuteriindika- 
tionerna av deglar. I kvarteret Klaudia fanns en kopparsmälta i degeln 
och vid Bondtorget fann man kopparhaltig metall vilket tolkades som 
gjuterispill. Samtliga dessa fynd måste betraktas med viss försiktighet då 
inga gjutformar påträffades eller iakttogs. En kopparhaltig smälta eller 
slagg från kvarteret Proban skulle möjligen kunna knytas till ett gjuteri 
men med tanke på att inget annat i materialet från platsen antyder att det 
funnits ett gjuteri där är en sådan tolkning högst tveksamt. Från Biskops- 
gatan finns ett fynd av en eventuell gjutform vilken måste betraktas som 
mycket tveksam. Efter denna genomgång kan vi konstatera att nästan alla 
de platser som anges på kartan, och där det har hittats material som skulle 
kunna visa att det funnits ett gjuteri någonstans i närheten, är ytterst 
osäkra. Återstår gör endast fynden från Domkyrkoesplanaden, vilka är 
det enda riktigt säkra arkeologiska bevisen för att det funnit ett brons- 
gjuteri i staden under senmedeltiden. Sammanfattningsvis kan vi säga att 
den märkliga spridningsbilden av arkeologiska fyndplatser och den dåliga 
överensstämmelsen mellan skriftliga och arkeologiska källor inte är så 
konstig som det först kan verka. I första hand beror detta på det bristfäl
liga arkeologiska källmaterialet från många delar av centrala Västerås.
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Hur såg det svenska samhället ut under 
1600-talet?
I 1600-talssamhället märktes ett rike där makt- och militärstaten fick 
starkare ställning, handeln ökade markant och många krigsindustrier 
startades. En förändring i språkbruket som visar på de nationalistiska 
stämningarna märks under den här tiden, begrepp som ”fäderneslandet”, 
”riket”, ”rikets inbyggare”, ”nationen”, ”svenske och götene män” blev 
vanliga (Johansson 1997:493). Stormaktstiden är en bra utgångspunkt om 
man vill betrakta det moderna Sveriges tillblivelse. Sverige blir Sverige och 
svensken mer uttalat svensk. Statsmakten reformerades och modernisera
des och fick grepp om territoriet, som bidrog till skapandet av en nationell 
ekonomi. Man kan märka tendenser till skapandet av en enhetlig ideologi 
i den göticistiska vurmen (Dahlgren et al 1998:8).

Fig. 38 Västerås som staden framställs 
i det stora geografiska verket Suecia 
Antiqua et Hodierna, från 1600-talets 
slut.

Överhetens samhällssyn under den här tiden präglades av ett uttalat 
hierarkiskt tänkande. Samhället genomsyrades av en pyramidal ordning 
med adeln högst upp och bönderna i botten. I toppen fanns naturligtvis 
kungen. Adelns uppgift var att hjälpa kungen att styra landet, prästerna 
skulle predika, undervisa och vaka över undersåtarna, borgarna skulle 
bedriva handel och hantverk medan bönderna skulle bruka jorden samt se 
till att kronan försågs med soldater (Stadinl993:177f).

I samband med att Gustav II Adolf efterträdde sin far år 1611 genom-
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drevs ett politiskt systemskifte. Kungen kopplas till allians med råd och 
ständer, och ständernas uppfattning fick betydelse i frågor om krig, fred, 
beskattning och utskrivningar. Riksdagen fick del i den politiska besluts
processen. Men ändå var det kungen som i huvudsak bar upp staten och 
utvecklingen gick allt mer mot ett auktoritärt system, även om det dröjde 
till 1680-talet innan det formella enväldet infördes. Karaktäristiskt för 
Sverige var också att det vid sidan av, och ibland emot, kungen fanns 
ytterligare ett statsbärande skikt, aristokratin. Det var där som riksråden 
hämtades och ur den kretsen togs även förmyndarregeringen. Aristokra
tin hade vanligen samma mål som kungen, det vill säga att bygga upp en 
stat stark nog att motsvara krigens och stormaktspolitikens krav (Nilson 
1993:31)

Adeln prioriterades och gavs en rad ekonomiska fördelar med bland 
annat förtur till alla högre ämbeten. Många högadelssläkter lade grunden 
till, och byggde upp stora förmögenheter. Släkterna fick också många 
gånger framträdande politiska roller. Adelns antal ökade genom nyadling 
från omkring 450 till 2 500 män. Vid sidan av adelns allt starkare infly
tande i samhällsfrågor fick även prästerskapet en mer betydelsefull uppgift 
i en stat där kyrka och profan makt mer eller mindre kunde ses som en 
helhet. Prästernas dubbla lojaliteter, dels mot sin församling, dels som 
språkrör för staten, gjorde att de ofta hade en nyckelroll i olika samman
hang.

Systemskiftet kan också ses som ett personligt strävande där rikskans
lern Axel Oxenstierna och Gustav II Adolf ansträngde sig för att förnya 
och omvandla landet till en av omvärlden ansedd och fruktad stat. Av 
en svensk statsman förväntades en strikt uppmärksamhet gentemot Axel 
Oxenstiernas läror och politiska budskap (Eimer 1997:21).

Det nya och mer byråkratiska och kapitalistiska samhället ställde nya 
krav på formell utbildning. Uppsala universitet blomstrade och tre nya 
universitet grundades fram till år 1668. Gymnasier grundades i samtliga 
stiftsstäder, och läskunnigheten ökade markant hos gemene man. Som 
vi vet var det männen som hade tillgång till högre utbildning och det 
var också män som förde vetenskapen in i den moderna rationalistiska 
filosofins banor. Att göra karriär var förbehållet männen. Den patriar- 
kala ideologin stärktes markant under 1600-talet, samtidigt som klyftan 
mellan privat och offentligt ökade. Moderniseringen innebar inte särskilt 
mycket positivt för kvinnorna. Utan tvivel kom många kvinnor att få lära 
sig läsa tack vare staten och kyrkan. Det var en grundläggande läskunnig
het med syfte att läsa religiösa skrifter, däremot fick de knappast lära sig 
matematik eller främmande språk som var nödvändiga kunskaper för att 
bedriva handel.

Borgerskapet fick genom kronans näringspolitiska satsningar ökad 
betydelse. Många nya städer bildades, Stockholm växte och storköpmän 
med utländsk bakgrund hade utbredda internationella kontakter. Men den 
breda basen i samhället utgjordes av bönder, småhandlare och hantverkare.
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I Sverige kan under 1600-talet två rörelseriktningar observeras, dels 
en med tydlig inriktning på en modernisering av samhället genom ökad 
handel, ett statligt växande regelverk samt ökad byråkrati genom en ökad 
formell utbildning, dels en med klar inriktning mot ökad militarisering 
och brutalisering av samhället och politiken.

Den militära mobiliseringen gällde alla delar av krigsmakten. En 
strävan att anlita svenskt krigsfolk istället för värvat utländskt hade 
både kostnads- och pålitlighetsaspekter. Stora förluster tärde djupt på 
den manliga befolkningen, varför även legotrupper kom att få betydelse 
i krigföringen fram till 1670-talet. Under perioden 1620-1720 upplevde 
landet i det närmaste lika mycket krig som fred. Det finns beräkningar 
som menar att så många som omkring 90 000 man dog under krigen 
1620-40, och hela 180 000 under åren 1700-1720. Det är förödande siff
ror i ett land där befolkningen i början av 1600-talet nådde strax över 1 
miljon. Omkring var fjärde man i vuxen ålder dog i samband med krigen. 
Det innebar inte alltid en heroiskt död på slagfälten, utan en död allt som 
oftast orsakad av olika sjukdomar (Larsson 1989).

Den genom de många krigen tilltagande finansiella krisen förvärrades 
av de stora frälseköp och donationer som användes för att lösa mer över
hängande problem. Tillsammans med de gamla frälsegodsen disponerade 
adeln år 1654 över inkomster från drygt hälften av landets gårdar, vilket 
motsvarar en ökning på 300 % på 60 år. Detta skapade naturligtvis med 
tiden allt starkare sociala spänningar, som nådde sin kulmen vid riksdagen 
år 1650 då adeln pressades hårt.

Trots en oavbruten ökning av skatteuttaget och ett stigande uttag av 
skatter i pengar var statens finansiella situation jämförelsevis dålig. En 
ökad satsning på en protektionistisk handels- och näringspolitik inled
des, vilket förde med sig en kraftig ökning av exporten. Faktorer var 
såväl svenskt kapital, främst från högadeln, som tekniska innovationer 
och kapital utifrån. Nya järnbruk växte fram utanför det gamla berg- 
slagsområdet och gjorde så småningom landet till världsledande exportör 
av stångjärn och järnkanoner. Kopparexporten spelade också stor roll, 
liksom handeln med tjära, beck, pottaska och andra skogsprodukter. Även 
för de enskilda människornas försörjning ökade skogsmarkens betydelse 
kraftigt; en stark befolkningsökning präglade rikets skogsbygder och obe
roende av underskottet av män, upprätthölls jordbruksproduktionen, där 
forskning har visat att det var kvinnor och gamlingar som odlade åkrarna 
och skötte boskapen (Larsson 1989).
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Master Björns verkstad
Björns gjuteriverksamhet ska ses mot bakgrund av de olika mekanismerna 
i 1600-talets samhälle som i det närmaste kan ses som två motpoler. En 
modernisering av samhället som leder mot en humanisering, står mot den 
ökade militariseringen som symboliserar brutaliteten. För Björns personliga 
del hade förändringarna företagsmässigt, enskilt eller tillsammans, antagli
gen mest positiva effekter. Krigsindustrin och krigen krävde sina medel och 
en modernisering och allmän standarförbättring krävde också sina produk
ter. Mot bakgrund av detta kan vi förstå att Björns verkstad blomstrade, 
åtminstone ekonomiskt. Att det gick bra återspeglas genom Björns jordeg
endomar utanför Västerås. Han var nämligen en av de största jordägarna 
bland ”vanliga” borgare (Montelius 1993:98, Bergold & Bäck 2006:51).

Björn Olsson ingick i ämbetet som mästare före år 1627 genom att vid 
samlingens marknad i Strängnäs erlägga 6 daler för mästarerätten (Löf
gren 1933:186). Vi vet att Björn, vid Michaeli på hösten år 1644, deltog 
i den årliga tre veckor långa allmänna frimarknaden i Stockholm. Vi vet 
också att Olof Pettersson (Persson) var lärling hos Björn samma år (Löf
gren 1933:186). Möjligen var han kvar i Västerås och skötte affärerna 
medan Björn skapade nya kontakter i Stockholm. Det var nästan inga 
uppstadsmästare (en uppstad var en stad i landet som hade rätt till regio
nal- men inte internationell handel) som kom till dessa marknader under 
1600-talet. Man kan tänka sig att de få som faktiskt tog sig till dessa 
marknader hade goda möjligheter att bygga upp ett kontaktnät och skaffa 
sig marknadsfördelar framför sina kolleger. Att Björn lyckats med detta 
antyds av att hans måg (och efterträdare) Jöns Larsson uppenbarligen har 
besökt denna stockholmsmarknad vid ett flertal tillfällen (1674, 1679,
1682 och 1688) (Löfgren 1925:256).

En gesäll som kom ny till en stad var enligt 1642-års förslag till allmän 
skråordning skyldig att arbeta två veckor hos den förste mästare som 
erbjöd honom arbete, annars måste han vandra vidare (s.k. gesällvand
ring). Därefter skulle gesällen inskänkas (vilket är en initiationsrit) enligt 
hantverkets sed. Efter detta hade gesällen rätt att byta mästare men måste 
sedan ta fast anställning till påsk eller Michaeli (Söderlund 1949:159). I 
ljuset av dessa regler kan man fråga sig om inte uppgiften i Björns mästar- 
biografi att Olof Pettersson (Persson) år 1648 antagligen var tvungen att ta 
anställning hos Björn då detta sker vid Michaeli (Söderlund a. a.).

Förutom den ovan omtalade Olof Pettersson (Persson), som seder
mera kom att gifta in sig i familjen, hade Björn under 1640-50-talet flera 
lärlingar varav vi vet namnet på minst fyra. Arvid Olsson var lärling 
1639-1643, Olof Giljesson 1642-1648, Carl Eriksson 1649-1653 och Johan 
Persson 1648-1653 (Löfgren 1933:186).

Den ende av dessa som vi senare möjligen återfinner som gjutarmästare 
i Västerås är Carl grytgjutare (vi vet emellertid inte vad denne mästare 
hade för familjenamn) som även han har sin verkstad i det västra kvar-
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teret. Vi vet i nte på vilken tomt Carl bott eller haft sin verkstad men det 
går inte att utesluta att han tagit över till exempel Anders grytgjutares 
verkstad på den tomt som motsvarar tomt 291 på den äldsta tomtkartan. 
Anders dör nämligen före år 1678 och Carl dyker upp i mantalslängderna 
under benämningen grytgjutare från omkring år 1670. Det hnns upp
gifter om en Carl Carlsson som var lärling hos Björns måg Jöns Larsson 
1674-1679. Vid denna tid är Björn redan död så det utesluter Carl Carls
son då det inte är rimligt att han fortfarande 25 år efter att han gått som 
lärling hos Björn, fortfarande är lärling hos mågen Jöns.

En kuriositet bland fynden från undersökningen är, hur konstigt det än 
kan låta, en tegelsten. Vi vet att Björn hade minst en son. Denne hade fått 
eller tagit den kristliga namnformen Olaus Björn, Olof Björn(son), och i 
källorna berättas att han var kapłan i staden, det vill säga underordnad 
präst eller hjälppräst. Det verkar som att sonens intresse för gjuteriverk- 
samheten var svalt och att den andliga sfären stod högre i kurs för hans 
del. Detta visar sig allt tydligare med tiden, då han så småningom kom 
att avancera till kyrkoherde. Det visar också familjens goda ekonomiska 
förutsättningar, man ställer upp för sonen och har råd att låta honom

Fig. 39 Tegelsten med en inristad 
figur som ser ut att ha en präst
kappa på sig. Foto Mathias Bäck.
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välja bort gjutaryrket och istället skaffa sig en teologisk utbildning som 
ledde till en social klassresa från mer välbärgad hantverksmiljö till kapłan 
och senare kyrkoherde. Det roliga med tegelstenen från gjuteritomten är 
att någon ristat in en prästlik figur på den. Vi tillåter oss tanken att det är 
ett verk av sonen när han en tråkig dag suttit på sin fars osande gård och 
längtat efter ett annat liv.

Marknaden för grytgjuterinäringen började avta redan under 
1600-talets mitt och mot århundradets slut fanns inte längre grytgjutare 
som egen yrkestitel. Björn var alltså verksam under den sista storhetstiden 
för grytgjuteriyrket (även skråorganisationen börja luckras upp under 
1600-talets senare del) och när han somnade in en vårdag i maj 1661 var 
han 64 år gammal. Björns livstid och verksamhet sammanfaller inte bara 
med grytgjutarnas höst som yrkeskår utan också med Sveriges utveckling 
till stormakt. Det är uppenbart att Björn dog i en tid då gjuterinäringen 
var på kraftig nedgång och det var vanligt att ämbetet fick ge ut ekono
miskt begravningsstöd till gjutaränkor från 1600-talets mitt (Löfgren 
1933:54). Mot bakgrund av Björns relativa rikedom är det intressant att 
notera att änkan under flera år omnämns som utfattig i mantalslängderna. 
1600-talets första hälft har uppenbarligen varit en tid av prövningar och 
vedermödor för många människor i det relativt unga riket men samtidigt 
kan det ha varit en ekonomiskt mycket god period för mästare som var 
sysselsatta med produktion av varor som var nödvändiga för den expande
rande staten och dess invånare.
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Kleopatra en arkeologisk utgrävning
Min första tanke när det stod klart att en arkeologisk utgrävning av kvar
teret måste göras var att det skulle bli ” besvärligt, tidskrävande och dyrt”, 
men samtidigt lite spännande och intressant.

I början av arbetet fick jag ta del av de förundersökningar och komplet
terande undersökningar som gjorts i kvarteret av Riksantikvarieämbetet 
och Västmanlands Läns Museum. Jag började då förstå hur viktigt det var 
att genomföra utgrävningen och visa respekt för det arbete och den doku
mentation som görs av arkeologerna.

Det som tidigt kom att fånga mitt intresse var grytgjutaren Björn 
Olsson och hans verksamhet i kvarteret på 1600-talet. Mycket tyder 
på att det var en omfattande tillverkning av grytor för bland annat den 
svenska marinen. Många av de fynd som gjordes fotograferades, beskrevs 
och hängdes upp på stängslet runt utgrävningsplatsen. Det blev mycket 
uppskattat av både oss på Bostads AB Mimer och av allmänheten. Vi 
kunde följa utgrävningen och ställa undrande frågor till de arkeologer som 
arbetade där.

Inför den arkeologiska utgrävningen skulle en hel del planering 
genomföras. Det handlade om förfrågningsunderlag för utgrävningen, 
utvärdering av anbud, ansökan om bidrag från Riksantikvarieämbetet 
mm. Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet, UV Bergslagen har på ett 
utmärkt sätt bistått oss i alla de frågeställningar som funnits och underlät
tat hela planeringen och genomförandet av utgrävningen.

All den oro som fanns i början av projektet visade sig vara obefogad. 
Projektet blev som väntat spännande och intressant men inte särskilt 
besvärligt, tidskrävande eller dyrt.

När vi nu startar byggnation av nya bostäder i kvarteret Kleopatra ser 
vi fram emot att i den konstnärliga utsmyckningen kunna dra nytta av 
kvarterets historia och ta del av de fynd som gjorts där.

Jag är övertygad om att denna bok kommer att ge värdefull informa
tion om platsens historia och bli en trevlig present till dem som flyttar in i 
kvarteret.

Bostads AB Mimer

Per Widerstedt 
Projektchef
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Genealogi
Av Kalle Tborsberg

Några ord om Björn grytgjutare och hans barn.
Denna text har som syfte att belysa Björn Olssons och hans barns släkt
förbindelser. Familjen illustrerar tämligen tydligt en social klättring 
under 1600-talet, från hantverkarmiljö i Västerås till boklig bildning eller 
bruksägare. Björn bör ha varit en förmögen man som tillsammans med 
sina hustrur skaffar barnen bildning eller socialt uppåtsträvande giften. 
Barnen fortsätter i någon mån samma beteende. Klassresan är en utbredd 
företeelse under 1600-talet och har beskrivits i otaliga sammanhang under 
benämningen ståndscirkulation'.

De delar av Västerås stads historia som hittills utkommit och behand
lar 1600-talet har mera syftat att se kollektivens historia och därmed sett 
ett mera fast hierarkiskt mönster där olika delar i princip genom ingiften 
motverkar social rörlighet. Björn grytgjutares familj är en del av mönstret 
som kanske avviker en smula.

Föreliggande text är till största delen en sammanställning av uppgifter 
ur relevanta arkiv och litteratur. En del uppgifter publiceras här för första 
gången.

Källmaterialet utgörs till stor del av kyrkoböcker för Västerås om vilka 
kan sägas att de tidigaste noteringarna är svårlästa varför det är möjligt 
att några uppgifter missats. Materialet har studerats i form av skannade 
mikrofilmer vilket kan innebära att originalen möjligen skulle vara lättare 
att läsa.

En mängd material har hämtas ur de gängse Flerdaminnena 1 2. För den 
senaste upplagan har dessutom de bevarade delarna av Ekströms gigan
tiska förarbete i form av excerpter i Västerås domkapitels arkiv studerats.

Björn och hans släkt förekommer dessutom här och var i litteraturen.
Mängden tillgänglig information har knappast utnyttjats, detta har inte 

tiden medgett, man kan alltså förvänta sig att bilden på en del punkter 
kommer att förändras framöver. Exempel på källor som borde genomgås 
om tid funnes är domboksmaterialet (inklusive de synnerligen svårlästa 
tänkeböckerna för Västerås stad) och domkapitlets arkivmaterial.

1 Carlsson Sten: Svensk ståndscirkulation 1680-1950. Uppsala 1950.
2 De två Herdaminnen som utnyttjats flitigast förkortas i det följande i noterna. 
HMVästerås 11:1 motsvarar Ekström - Västerås Herdaminne 11:1 och HMVästerås 11:2 
motsvarar Hansson & Hertzog - Västerås Herdaminne 11:2.
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Björn
Då boken diskuterar Björn utförligt skall här endast hans härkomst 
behandlas. En viss förvirring råder om var Björn kommer ifrån. För 
Olsson3 är det klart att fadern heter Olof Olsson och är grytgjutare i 
Västerås. Denna Olof grytgjutare dör i Västerås 1624-08-174 och är av 
Olsson känd 1617.

Något argument för uppfattningen att han skulle vara Björns far ges 
inte av Olsson. Herdaminnet däremot säger att Björn var Västgöte5. Hän
visningen här synes vara en minnesvers oklar över vem. Samma uppgift 
hänvisar att Björn skulle ha varit klockgjutare. Ingen klar källa redovisas 
för någon av uppgifterna och de är därför svåra att utvärdera. Det finns 
för närvarande inget skäl till att misstro Olsons åsikt att Olof grytgjutare 
är far till Björn.

Björns fruar
Enligt kyrkoböckerna var Björn gift två gånger, det är tänkbart att han 
varit gift flera gånger än så men inga belägg finns. Den första hustrun 
Ragnel eller Ragnil6 är endast känd genom sin begravning i Västerås 
1635-01-14 7, hon var troligen mor till tre barn, mer om dessa nedan. 
Hennes härkomst är helt okänd.

Om den andra fruns härkomst är inte mycket mera känt. Karin Lars- 
dotter avlider i Västerås 1692-03-138 i en ålder av 77Vi år, hon bör alltså 
vara född 1614. Karin är mor till fyra barn. Hon belyses fullkomligt i den 
övriga texten.

Barnen från första giftet
Med reservation för att flera giften än de som kan dokumenteras genom 
kyrkoböckerna kan finnas så föds i giftet med Ragnel tre barn. Det andra 
barnet Car... döps 16239, varken kön eller vidare öden är kända vilket 
möjligen tyder på en död i unga år.

3Sven Olsson - Idealstad med förhinder. Västerås byggnadshistoria 1613-1862, s 28.
4Västerås C:l.
5Jämför t ex HMVästerås 11:1, s 146 f. Herdaminnet hänvisar till Verser över enskilda,
Stor (patent) folio. Även i Ekströms excerpter återfinns samma uppgift
Ragnil motsvarar väl det nuvarande Ragnhild. Formen Ragnill/Ragnell förekommer 1693 i
Västerås C:3, så den är måhända inte så ovanlig i Västerås på 1600-talet.
7Västerås C:l.
8Västerås C:2.
’Västerås C:1
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Anna B/örnsdotter
Om barn nummer ett vet vi betydligt mer. Anna Björnsdotter föds 1620 i 
Västerås och begravs i Ramnäs 1693-12-03 10 11.

Anna gifter sig 1648-12-26 i Västerås med kyrkoherden i Ramnäs, 
Benedictus Erici Byensis n, eller Bengt, som är hans vardagliga namn.

Bengt föds 1594 i en bondemiljö och efter studier i Västerås skrivs han 
in i Uppsala universitet 1620. Karriären går från sacellan i Sala 1621, via 
rektor i Köping 1628, sacellan i Hedemora 1631 till kyrkoherde i Ramnäs 
1633. Han avlider i Ramnäs 1665 12.

Giftet med Anna är Bengts tredje, åtminstone det första är med en 
prästdotter, och han har tillsammans med de två första fruarna samman
lagt åtta barn.

I äktenskapet mellan Anna och Bengt föds tre döttrar, ingen med känd 
avkomma13. Anna sägs 1667-10-30 sitta med små omyndiga barn. Hon 
får dubbelt nådeår och tillstånd att bo kvar i kyrkobolet mot att hon lönar 
en präst som förrättar tjänsten. Hon sitter kvar, men istället för att avlöna 
någon driver hon handel och ölmångleri och blir därför 1672 avhyst14 15.

När Anna gifter sig 1648 är hon 28 år gammal. Detta tillsammans med 
det faktum att den yngre systern Elisabet gifter sig redan 1646 vid 17 års 
ålder indikerar att hon varit gift en gång tidigarels. Belägg saknas dock.

Elisabet Björnsdotter
Elisabet döps 1629-01-30 i Västerås16 och begravs i Norberg 
1706-06-04 17. Hon gifter sig 1646-06-24 i Västerås18 * med Samuel Erici 
Tunensis, komminister i Stora Tuna.

“HMVästerås 11:1, s 146 f. Herdaminnet hänvisar till Verser över enskilda, Stor (patent) 
folio.
11 Västerås C:1
12HMVästerås 11:1, s 146 f.
13HMVästerås 11:1, s 146 f.
'"HMVästerås 11:1, s 146 f.
15 Tanken tycks även ha föresvävat Ekström då han i sina excerpter för giftet med Bengt 
noterat detta som Annas andra med frågetecken. I senare anteckningar har han inte tagit 
upp tanken igen.
16 Västerås C:1
17Norberg C:3
“HMVästerås 11:1, s 835 o 11:2, s 147
“HMVästerås 11:1, s 835.
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Samuel är son till länsmannen Erik Svensson i Kårby, föds 1620 och dör 
1668-05-20 i Stora Tuna19.

Paret har fyra barn tillsammans. Dottern Kerstin20 som föds 1655 
och dör 1716 gifter sig med den välkände Nils Rabenius21, kyrkoherde i 
Hedemora och urkundsförfalskare. Dottern Elisabet22 som dör före 1693 i 
Falun gifter sig med bergsmannen Jacob Hindersson på Åsen.

Efter Samuel Ericis död gifter 1669 Elisabet om sig med Petrus Andrae 
Barkman, kyrkoherde i Norberg23 24.

Peter föds i Barksta i Odensvi socken och dör 1706-04-08 i Norberg. 
Hans karriär går från studier i Västerås 1654, till Uppsala 1662, med 
prästvigning 1666. Han är komminister i Stora Tuna efter Samuel Erici 
och gifter sig alltså med företrädarens änka. Som kyrkoherde i Norberg 
tillträder han 169514. Inga barn är kända från det andra giftet.

Barnen från andra giftet
I giftet med Karin Larsdotter föds fyra barn av vilka alla utom Catharina 
överlever föräldrarna. En intressant detalj är att tre av barnen kallar sig 
Björn i efternamn och det fjärde kallas så efter sin död. Detta användande 
av släktnamn är intressant och borde relateras till resten av det samtida 
Västerås. Efternamn synes vanligare i högre sociala skikt.

Olaus Beronis
Den utan tvivel mest kände av Björns barn är sonen Olaus25. Han döps 
1640-08-20 i Västerås och dör 1709-02-27 i Kumla. Han studerar i unga 
år i Västerås och skrivs 1685-06-16 in vid Uppsala akademi som Olaus 
Beronis Arosensis Wesm samtidigt som Andreas Johannis (Arhusiander) 
Arosensis Wesm av rektor Johannes Bureus. Han är en av 80 inskrivna 
under terminen26 27.

Efter sex års studier försvarar han 1664-10-22 avhandlingen Exerci- 
tium in computum ecclesiasticum secundum de forma intercalandi & 
diebus ejusdemque partibus 27. Preses vid disputationen är författaren, den 
välkände, Magnus Nicolai Celsius28 som vid denna tidpunkt är adjunkt

“HMVästerås 11:1, s 835. SBL Bd 29, s 600.
21 Jämför SBL 29, s 600 f och Nils Ahnlund - Nils Rabenius 1927.
22 HM Västerås 11:1, s 835.
23 HM Västerås 11:2, s 147
24HMVästerås 11:2, s 147
25HMVästerås 11:2, s 183 f. Den följande texten bygger på Herdaminnet om inget annat 
anges.
26Uppsala universitets matrikel.
27Nordenmark - Astronomins historia i Sverige intill år 1800.
28 SBL 8, s23ff.7
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vid universitetet sedan 1663. Först 1665 utnämns han till extra ordinarie 
professor i astronomi och 1668 till ordinarie professor i matematik.

Celsius behandlar den kyrkliga tideräkningen (computus ecclesiasti- 
cus)29 1664-73 i en serie avhandlingar, av vilka Olaus Beronis är respon
dent till nummer två. De sju avhandlingarna, jämte en tidigare oventilerad 
uppsats, trycks 1673 i volymen Computus eccleasticus. Novis quibustdam 
utilbusque observationibus ac problematis, commendabilis30.

Olaus blir alltså som de flesta under denna period magister genom att 
försvara en avhandling skriven av någon annan, hans egna bidrag till 
matematiken var troligen inte stort31.

Redan innan studierna i Uppsala inleds har fadern dött. Olaus ekonomi 
under och efter studierna är oklar, men eftersom han parallellt arbetar 
som informator kan man misstänka att den varit skral. Enligt Herdamin
net var han informator hos en baron Spens32 till 1668.

Oavsett vad senare tider anser om Olaus kvaliteter som matemati
ker betraktas han av Domkapitlet i Västerås som begåvad nog att 1670 
beviljas ett bidrag för studier utomlands. Under två år studerar han i 
Lund, Danmark, Holland, England och Spanien33. I Lund studerar han 
bl a hos astronomen och matematikern Anders Spole34 som förutom att 
han var Anders Celsius morfar, kanske mest är känd för att han ända in 
i 1690-talet, reserverar sig mot det kopernikanska systemet, eftersom det 
strider mot Bibeln.

Återkommen från studieresan blir han 1672 amanuens till biskop Niko
laus Rudbeckius i Västerås amanuens och lektor i matematik vid gymna
siet.

Han prästvigs 1673-07-02 och utnämns till kyrkoherde i Kumla 1678, 
är riksdagsman 1686 och blir 1699-09-08 prost över Kumla, Björksta och 
Sevalla.

29 Computus ecclesiasticus, dvs. kyrklig tideräkning omfattar enligt Kulturhistoriskt Lexi
kon dels grunderna för tideräkningen överhuvud och dels metoder, hjälpmedel och minnes
regler för att i kalendern korrekt inpassa de rörliga kyrkofesterna.
30 Dahlin - De matematiska vetenskapernas historia i Sverige före 1679, s 135 ff.
31 Ingen av Celsius elever har utmärkt sig nog som matematiker för att överhuvud beröras av 
Dahlin.
32 Denne identifieras inte av Herdaminnet. Han bör dock vara identisk med friherren Axel 
Spens till Orrholmen som visserligen avlider som ryttmästare i Polen 1656, men vilkens 
änka Sofia Rytter (Reuter af Skälboö) enligt Riddarhuset är i livet 1668. Sonen, sedermera 
greven, Jakob Spens är född 1656 och är enligt Riddarhuset student i Uppsala 1662 och
i Strassburg 1671 är väl den trolige eleven. Möjligen avses Jakob, men eftersom denne är 
student ännu 1671 förefaller det inte troligt att han har barn stora nog att undervisas av 
Olaus före 1668.
33 Munktell - Westerås stifts herdaminne 3, s 258 ff.
34 Jämför Nordenmark.
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Han gifter sig 1673-10-19 i Kumla med Clara Elviä35, född 1645, död 
1715-11-02 i Kumla och begraven 1715-12-13. Hon är dotter till Daniel 
Johannis Buschovius36, kyrkoherde i Kumla och Brita Larsdotter, dotter 
till Laurentius Erici Angermannus37. Hon härstammar därmed från flera 
välkända prästfamiljer.

Paret har minst sju barn:

Justina född i Irsta 1674, döpt 1674-09-21 och död ung.
Daniel född i Kumla 1676, döpt 1676-05-17 och död 1676.
Catharina född i Kumla 1677 och döpt 1677-11-25 och dör som ogift 
1696-05-11 i Kumla.

Brita född i Kumla 1678 och död 1728-12-14 i Kumla. Hon gifter sig i 
Kumla med faders efterträdare Laurentius Erici Berg 38. Han är född 1671 
i Lindesberg, son av rådmannen i Lindesberg Erik Berg och Margareta 
Broling, och dör 1732 i Kumla. Paret får två söner och en dotter. Dot
tern Anna Larsdotter Berg som lever mellan 1712 och 1754, gifter sig 
1729-02-26 med Johannes Johanni Tillaeus39, kyrkoherde i Västerfärnebo.

Gustaf född 1680 i Kumla, döpt 1680-04-20 död som löjtnant i Grodno, 
Litauen 1706.
Christina född 1682-06-11 i Kumla, död 1683 i Kumla och begraven 
1683-11-25.

Johannis Olai Bjeurn40 född i Kumla 1685, döpt 1685-03-08, död 1746 
som rektor i Falun och begraven 1746-04-08. Skrivs 1699-09-04 in 
vid Uppsala akademi, praeceptore Laurentio Lindegren41. Disputerar 
1714-05-13 och 1715-06-26. Prästvigs 1721-05-11 och tillträder som 
rektor i Falun 1722-04-30. Föreslås som kyrkoherde i Kolbäck och Säter 
men skadar sig vid en olyckshändelse och kvarstannar som rektor i Falun 
till sin död.

35HMVästerås 11:1, s 201 f.
36SBL 6, s 782 ff. SBL 13, s 416.
37SBL 6, s 782.
38 HM Västerås 11:2, s 156 f.
39HMVästerås 11:2, s 156.
40HMVästerås 11:2, s 174 f. Valter Lannemark 1985. Falu Läroverk, svensk skolhistoria 
under 350 år.
41 Uppsala universitets matrikel



Johannis gifter sig 1722 i Stora Tuna med Susanna Emmerich 42 död i 
Torstuna 1765-03-24. Hon är dotter till den polska kungen Stanislaws 
hovkirurg och Sara Meijer och gifter senare om sig med prosten i Stora 
Tuna Petrus Dahlberg.

Paret har nio barn, bland dessa:

Sara Björn43 född 1725-07-01 och död 1799. Gift 1749-03-09 i Torstuna 
med rektorn i Sala Peter Harkman född 1720 och död 1759. Paret har en 
son och en dotter.

Johan Björn44 född 1737-06-14 i Falun och död 1771 i Stockholm som 
ogift adjunkt vid Maria församling.

Catharina Björn
Catharina45 föds väl i Västerås, oklart när. Hon avlider 1672, troligen i 
Köping. Catharina gifter sig första gången 1661 med Erik Hansson, kop
parslagare i Västerås, denne avlider 1669.

Det andra giftet sker omkring 1670 med Caspar Påvelsson Schultz, kop
parslagare och sedermera rådman i Köping. Inga barn är kända från något 
av äktenskapen.

Caspar är son till skinnaren i Nyköping Påvel Schultz. Han föds troli
gen i Nyköping och avlider 1710-04-02 i Köping. Efter Catharinas död 
gifter Caspar om sig med Anna Johansdotter Barek, dotter till Johannes 
Laurentii Berckius, kyrkoherde i Ramsberg och Dordi Salomonsdotter, 
dotter till kyrkoherden i Linde Salomon Erici Vesmannus46.

Caspars andra gifte visar hur han avancerat i samhället från plåtslagare 
till rådman och mästare. Det första giftet sker med en dotter till en tämli
gen jämbördig, men avliden hantverkare. Det andra, när han är en aktad 
medlem av stadens magistrat, sker med en kvinna från en relativt väleta
blerad prästsläkt. Symptomatiskt nog blir även parets första barn rådman.

42 HMVästerås 11:2, s 175.
«HMVästerås 11:2, s 175.
44 HMVästerås 11:2, s 174 f.
45 Avsnittet bygger på Elgenstierna - Köping Stads Tjänstemän 1605-1905. Skrifter utgivna 
av Personhistoriska Samfundet 1, s 36 f.
46 HMVästerås 11:1, s 831.
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Brita Björnsdoiter (Björn)
Brita döps 1645 i början av december Västerås 47 och begravs 1700-05-27 
samma stad48. Bouppteckning upprättas 1719 för Brita Björn49.

Brita gifter sig 1663-11-19 i Västerås med Jöns Larsson grytgjutare50. 
Jöns begravs 1692-04-21 i Västerås 56 år gammal51, vilket innebär att 

han är född 1636. Jöns härstamning är okänd, troligen kommer han från 
Stockholm där han först dyker upp som lärpojke. Bouppteckning upprät
tas 170052

Jöns Larsson53 var lärpojke 1649-02-17 - 1653-05-17 hos den kände 
Göran Jeske i Stockholm. 1661 återfinns han hos Björn Olofssons änka i 
Västerås. Vinner mästarrätt för Västerås 1662-10-14.

I mantalet återfinns han från 1664 som Björn grytgjutares måg Jöns, 
från 1671 som mågen Jöns Larsson, från 1681 som Jöns grytgjutare och 
från 1685 som Jöns gjutarmästare.

Paret har fyra döttrar, av vilka åtminstone tre överlever fadern.

Arvet efter Jöns delas på tre lika delar:
Jakob Hoppe, Johan (Nilsson?) och Margareta Jönsdotter. De två första 
är uppenbarligen representanter (makar eller barn) för två av Jöns döttrar. 
Som visas i den föregående texten uppdelas tomten där Björns och Jöns 
gjuteri tidigare funnits i tre delar runt 1700. Det är mycket troligt att vi 
här ser arvskiftet i praktiken.

Katarina Jönsdotter döps 1664-09-06 i Västerås54. Det är troligen hon 
som 1687-01-02 i Västerås gifter sig med kopparslagaren Erik Berg55. 
Ingen annan Katrina Jönsdotter förekommer i vigselboken för Västerås 
1680-1687.

47Västerås C:1
48 Västerås C:2
49ULA FIIIa:7, nr 45.
50Västerås C:1
51 Västerås C:2
52ULA FIIIa:3, nrl02.
”Löfgren - Stockholms kanngjutareskrå 1:2, s 186 o 191
54 Västerås C:1
55 Västerås C:2



Anna Jönsdotter döps 1669-04-18 i Västerås56 och dör där som änka 
efter Erik Berg 1747-02-2857. Gifter sig 1687-11-04 i Svedvi med Jakob 
Hoppe58, sämskmakare i Västerås. Jakob är inflyttad från Tyskland och 
dör 1711 i Västerås59.

Paret har fyra barn, bl a Jacob Hoppe60, rådmanskappellan i Arboga 
och ingift i en gedigen prästmiljö. Från åtminstone en av döttrarna finns 
dessutom nu levande släktingar. Enligt Herdaminnet gifter Anna om sig 
1718 i Västerås med rådmannen Erik Berg, systern Katarinas före detta 
man.

Brita Jönsdotter döps 1673-01-22 i Västerås61.

Margeta (Margareta) Jönsdotter döps 1682-08-09 i Västerås62. Hon 
omnämns som en av arvtagarna i bouppteckningen efter fadern 1700.

Margareta Björn
Margareta föds 1653-09-25 i Västerås, dör i Hallsta(hammar) 1720-04-15 
och begravs i Svedvi 1720-05-0363. Hon är som senare innehavare till 
Hälistä bruksherrgård fylligt beskriven i litteraturen. I minnesorden efter 
henne som återfinns i Svedvi dödsbok omnämns hennes far som klockgju- 
tare.

Hon gifter sig för första gången 1668-11-19 med sedermera bruksägaren 
Laurentz Landholt64. Laurentz är son till Baltzar Landolt65, den förste 
innehavaren av Hälistä kopparhammare och Anna Lorentzdotter66 av 
obekant härkomst.

“Västerås C:1
57HMVästerås 11:1, s 184 f.
58Hülphers Genealogier, släkten Hoppe 3:91
59HMVästerås 11:1, s 184 f.
60HMVästerås 11:2, s 507 f.
61 Västerås C:2
62 Västerås C:2
63 Svedvi LI:4
64 Svedvi LI:4
65 Han är i livet 1653, men avliden 1662. Han verkar svår att skilja från sin far som också 
hette Baltzar Landholt. En av dessa två får 1638-11-01 privilegiebrev på Hälistä koppar
hammare. Jämför Teijer 1987 - Hallstahammars Kommun. Kolbäck, Svedevi, Säby och 
Berg från forntid till nutid. Del 2 Stormaktstiden 1632-1722. Hallstahammars Kommuns 
Kulturnämnd, s 305 f.
66 Hon avlider 1677. Teijer, s 307.
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Laurentz67 omnämns i livet första gången 1662, förekommer i manta
let för 1670 och dör 1681 i Skedevi.Paret får två döttrar Katarina och 
Agneta.

Katarina Landolt68 dör 1710-11-19 i Stockholm och är gift med Michael 
Gerber69, tenngjutare i Stockholm. Denne är invandrad från Königsberg 
och dör 1710-10-22 i St Nicolai församlig i Stockholm.

Paret har åtminstone dottern Anna Gerber gift med Anders Hiort, kop
parslagare 70.

Agneta Landolt71 föds 1676-05-13 och dör 1719-02-04. Hon är först 
gift med kopparslagarmästaren Anders Lind72, som dör 1701. Paret har 
åtminstone två söner73.

Efter Anders död gifter hon om sig 1702-05-26 på Hallstahammars 
bruksherrgård74 med David Beteke75 (Betteke), koppaslagarmästare och 
sedermera brukspatron på Hälistä. David Beteke, som dör 1725-05-12 i 
Svedevi, är son till en kopparslagare i Stockholm med samma namn. Paret 
får minst fyra döttrar, varav Margareta Beteke efter 1729 gifter sig med 
kopparslagaren i Stockholm, Johan Gasman76.

Efter Agnetas död gifter David Beteke 1720-05-08 om sig med Brita 
Emerentia Brovall77. Hon är född 1700 i Stockholm och dör 1769-11-14 
i Köping, då omgift med ryttmästaren Samuel Andreas Unér. Som dotter 
till sedermera kyrkoherden i Köping Petrus Erici Brovallius och Kristina 
Maria Lysing kommer hon från en välkänd prästfamilj härstammande 
från bonden Mats Jönsson i Brovallen.

67 Teijer, s 307 f.
68Teijer, s 312.
69Bruzelli - Tenngjutare i Sverige, s 218.
70 Tei jer, s 318.
71 HMVästerås 11:2, s 206. Teijer, s 312, 314 och 317. Teijer menar till skillnad från HM att 
hennes dödsdag är 02-25.
72 Teijer, s 314.
73 Teijer, s 317.
74Svedvi LI:4
75HMVästerås 11:2, s 206. Teijer, s 314 ff.
76Teijer, s 318.
77HMVästerås 11:2, s 206. Teijer, s 317.



Margareta Björn gifter efter Laurentz Lanolts död om sig 1682-09-2578 
med Johan Stricher79. Denne är son av hammarsmeden Erich Stricher, föds 
1657 i Avesta och dör 1703-11-2880 som koppaslagarmästare och ham
marpatron. Johan Stricher gör en intressant karriär. Han var först gesäll 
och medarbetare vid Hälistä kopparhammare, när ägaren döt gifter han 
sig med änkan, kommer upp sig rejält och bygger så småningom Hälistä 
bruksherrgård.

Paret får barnen Johan81, som dör som barn och Margareta.
Margareta Stricher82 är gift med bokhållaren i Kgl Majrts Ständers Banco 
Johan Wadstrand83, som innan sin död 1734 en period mindre framgångs
rikt driver Hälistä. Efter den andre makens död driver Margareta vidare 
bruket på egen hand.

Familjen som klassresenärer
Björn och hans barn är på många sätt typiska i den sociala klättring som 
utförs under de tre generationer som studerats. Skillnaden mellan det 
övriga samhället i Västerås är att strategin är märkligt framgångsrik.

Ruth Hedlund84 har generaliserat mönstret för samhällets rigiditet i Väs
terås under 1600-talet och påpekat hur svårt det var att klättra socialt för 
hantverkare och deras barn. Följande citat belyser det hela:

”Mellanskiktets sociala kännetecken i fråga om släktskap och gifter
målsforbindelser var framför allt skråtillhörigheten. Det helt dominerande 
mönstret hos bättre situerade hantverkare var att gifta sig inom sitt skrå. 
Av denna orsak hade ett nätverk av släktskapsförhållanden uppstått i 
staden mellan de främsta företrädarna för de hantverk, som hade ett fler
tal mästare, t ex skräddare, skomakare och smeder. Detsamma var förhål
landet bland skepparna. Släktskapsrelationer saknades däremot mellan de 
hantverkare som tillhörde stadens mellanskit och dess lägsta skikt.

78Svedvi AI:1; Svedvi LI:4
79Teijer 1987, s 307 ff. HMVästerås 11:2, s 779. Enligt Herdaminnet finns det en minnesvers 
på svenska över honom vid begravningen 1703-12-20 (sie) av Nicolaus Nicolai Salanus, 
rektor i Köping, vars dotter senare gifter sig med Jakob Hoppe, som alltså är systerson till 
Margareta Björn.
80 Svedvi LI:4. Gravhällen finns bevarad i Svedvi kyrkas vapenhus.
81Teijer, s 313.
82Teijer, s 312 f.
83Teijer, s 314 och 317.
84 Ruth Hedlund - Västerås befolkning vid slutet av 1600-talet.
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Döttrar till de främsta hantverkarna gifte sig även med hantverkare i 
andra städer, Stockholm, Nyköping, Falun, Köping och Arboga...” 85

Björn grytgjutares döttrar följer ett delvis annat mönster än det Hedlund 
beskriver. De två döttrarna från det första giftet, som båda gifter sig när 
Björn fortfarande lever, blir prästfruar. Detta är mycket ovanligt för hant- 
verksdöttrar i Västerås vid denna tid.

Anna gifter sig vid 28 års ålder med kyrkoherden i Ramnäs Benedictus 
Erici Byensis, som är 54 år gammal och alltså betydligt äldre, snarast 
jämnårig med Annas far. Det kan inte uteslutas att hon varit gift tidigare, 
om så varit fallet kan man misstänka att detta varit med någon lokal hant
verkare. Giftet med Anna är hans tredje och i inget av de tidigare har han 
varit gift med en prästdotter. Benedictus föräldrar var enligt Herdaminnet 
troligen bönder. Benedictus kommer alltså inte från någon etablerad präst
miljö. En av Benedictus söner från ett tidigare gifte, Samuel Salemannus 
är dock lektor i Västerås så här finns en förbindelse till Västerås. Flera av 
döttrarna har dessutom giften i Västerås, så kontakten finns även här.

Elisabet gifter sig vid 17 års ålder, när fadern fortfarande lever, med 
komministern i Stora Tuna, Samuel Erici Tunensis. Denne är son till Erik 
Svensson länsman i Kårby. Giftet är hans första och han kommer inte 
från en etablerad prästmiljö. Enlig HM har han dock en svägerska som är 
prästänka i Svärdsjö 1647. Dottern Kerstin gifter sig med Nils Rabenius 
hovpredikanten och sedermera kyrkoherde i Hedemora, numera mest 
bekant som urkundsförfalskare. Efter Samuels död gifter hon om sig med 
Petrus Andreas, kyrkoherde i Norberg och följer därmed mönstret för 
prästänkor.

De tre döttrarna från Björns andra gifte har andra typer av giften, vilket 
möjligen sammanhänger med att Björn är död vid de två senare och dör 
samma år som det första.

Catharina gifter sig vid okänd ålder med Erik kopparslagare i Västerås 
(Elgenstierna) eller Erik Hansson kopparslagare i Köping (HM). Erik har 
inte återfunnits i några kyrkoböcker, ej heller några barn. Efter Eriks död 
1669 gifter Catharina om sig med Caspar Påvelsson Schultz, kopparsla
gare, kämnär och rådman i Köping.

85 Hedlund, s 196 f.
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Catharinas giften följer därmed det generella mönstret, med reservationen 
att det är oklart var Erik är kopparslagare. Ett gifte inom hantverkskret- 
sen, möjligen i en annan stad. Dessutom är enligt Hedlund kopparslagare 
bland de rikaste hantverkarna86.

Brita gifter sig vid 17 års ålder med Jöns Larsson grytgjutare. Giftermålet 
är därmed helt typiskt. Den före detta gesällen Jöns gifter sig med företrä
darens dotter och övertar verkstaden

Margareta gifter sig vid 16 års ålder med kopparslagaren och sedermera 
brukspatron i Hallsta(hammar) Lorentz Landholt. Giftet sker visserligen 
inom något slags utökad hantverkarkrets, men troligen i en helt annan 
division förmögenhetsmässigt. När Lorentz dör följer hon det klassiska 
mönstret och gifter sig med medarbetaren och före detta gesällen Johan 
Stricher, som avancerar till brukspatron och bygger Hallstahammars 
bruksherrgård. Efter Johans död driver änkan bruket, som senare tas över 
av svärsonen kopparslagaren David Beteke, varvid giftermålsmonstret 
återigen upprepas.

Man kan alltså konstatera att Björns döttrar genom sina giften till största 
delen klättrar socialt och tydligt avviker från det normala för hantverks- 
barn. Sonen gör också en klassresa genom studier och prästvigning. Som 
en följd av detta tillhör barnbarnen åtminstone delvis en helt annan del av 
samhället än fadern. Samma sak kan dessutom sägas för de av Jöns Lars
sons barnbarn som är kända.

Sonen Olof, senare kallad Olaus Beronis, sätts i unga år i skola i Västerås. 
Han uppträder aldrig i mantalsuppgifterna för faderns hushåll och lever 
därför inte som vuxen hos föräldrarna. Sonens sociala klättring har delvis 
missförståtts av Hedlund då hon menar att han som kapłan aldrig utbil
dats vid något universitet utan vid skolan i Västerås87.

Hedlund räknar upp ett antal kaplaner i Västerås som var borgarsöner 
från staden, två av dessa Olaus Björn och Jon Amnelius blir präster. Olaus 
efterträder svärfadern och Amnelius får ett pastorat. Hon tar även upp 
Jacob Hoppe, men ser inte relationen till Olaus Björn (Beronis).

86 Hedlund, s 196.
87 Hedlund, s 48 ff.
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För Amnelius vars, far troligen var skeppare enligt Hedlund, gäller att han 
studerar i Uppsala men inte tar någon examen (?).

De andra hantverkarsönerna som blir kaplaner är:
Isac Ahrman - fadern skomakare - inget om söner
Andreas Etzelius - fadern skeppare - inget om söner
Erik Hallenberg - fadern skräddarålderman - söner kaplaner - sonsöner
kyrkoherde
Jacob Hoppe - fadern sämskmakare - inget om söner
Johan Hyckert - fadern skomakarålderman - son kapłan - sonson prost
Eric Lång - fadern rådman - inget om söner

Mot denna grupp ställer hon borgarsöner som blir kyrkoherdar

Johan Lind - fadern stadskirurg 
Zacharias Westbeck - fadern tullnär 
Tobias Westblad - fadern handelsman 
Johan Wulf - handelsman

”Vad som skilde dessa två grupper åt var utbildningen. Den senare grup
pen hade föräldrar som hade råd att skicka sina söner till akademien. 
Ingen i den första gruppen hade akademisk examen.” 88

För det första nämns Olaus Beronis inte bland kaplanerna i Herdaminnet. 
För det andra existerar en kaplanslängd i Västerås C:1 f 154 ff. I denna 
förekommer han inte heller som kapłan, längden är dock misstänkt kort. 
För det tredje har vi redan sett att Olaus Beronis studerar i Uppsala och 
disputerar, han gör dessutom en studieresa utomlands under två år. För 
det fjärde blir han lektor i matematik i Västerås.

Om lektorer skriver Hedlund: ”Bland de stadsbor som tjänade kyrkan och 
skolan utgjorde lektorerna eliten. Sin auktoritet hade de inte endast såsom 
gymnasielärare utan i ännu högre grad såsom ledamöter av domkapitlet. 
Genom handläggningen av de ärenden och mål som upptogs i domkapit
let ägde lektorerna inflytande över gemene mans liv i stiftsstaden liksom 
i stiftet för övrigt. Som lärare och präster representerade de vad samtiden 
kallade läroståndet och som ledamöter av domkapitlet representerade 
de överheten. Lektorerna hade emellertid, på grund av intresse för och 
kontakt med landets främsta teologiska liksom annan vetenskap, möjlig

S8Hedlund, s 49.
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heter att nås av nya idéer och tankar från yttervärden. De bildningsresor, 
som denna tid gjordes till kontinenten av personer som sedan blev lektorer 
i stiftsstaden, skall framhållas som betydelsefulla för det kollegium som 
domkapitlet de kom att tillhöra. Det var därför i stiftsstadens lektors- 
grupp, vars medlemmar skulle komma att bli kyrkoherdar i stiftets främ
sta pastorat, som förändringar i den teologiska uppfattningen märktes och 
utvecklades.”89

För det femte och sista blir Olaus Beronis mycket riktigt kyrkoherde och 
prost, men detta beror sannolikt inte bara av att han gifter sig med sin 
företrädares dotter, även om detta självklar hjälpte.

Det är alltså helt uppenbart att Olof grytgjutares barn gör en ovanlig och 
avvikande klassresa jämfört med resten av hantverkarna i Västerås. Vad 
detta beror på är en intressant fråga, som i dagsläget är svår att besvara.

Slutord - möjliga fortsättningar
Olof grytgjutare och hans familj är en uppenbarligen ambitiös, rik och 
framgångsrik grupp människor som bryter mot det gängse sociala mönst
ret i Västerås vid denna tid. Att utreda varför är en intressant fråga som 
bör gå att belysa genom studier av de relativt riktliga källmaterial som inte 
utnyttjats här. Tankeboken, domkapitlets material samt domböckerna har 
en stor potential för vidare studier.

”Hedlund, s 189 f.
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Anna Björnsdotter Elisabet Björnsdotter Catharina Björn Margareta Björn
1620-1693 1629-1726 k 1661-1672 1653-1720

Car.. Björnsdotter Olaus Beronis Brita Björnsdtr (Björn)
f 1623 1640-1709 1645-1700

Ragnel = Björn Olsson grytgjutare = Karin Larsdotter 
d 1635 1597-1661 1614-1692

Olof Olsson grytgjutare 
k 1617-1624

k känd mellan åren
f född 
d död 
df död före 
= gift med
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>

Olof Pettersson (Persson)

Maria Bengtsdotter 
d 1762

Carolus Ramnelius 
k 1666-1669

Anna Björnsdotter = Benedictus Eric! Byensis 
1620-1693
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Nikolaus Nikolai Rabenius 
1648-1717

Kerstin Samuelsdotter 
1655-1716

Samuel Samuelsson

Erik Samuelsson 
1648-1663

Samuel Erici Tunensis 
1620-1668

Elisabet Samuelsdotter 
d f1693

Jakob Hindersson på Åsen 
d 1707

Elisabet Björnsdotter 
1629-1706

Petrus Andreae Barkman 
1640-1706
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Daniel Olofsson 
1676-1676

Justina Olofsdotter 
f 1674

Brita Olofsdotter
1678-1728 Kristina Björn

1682-1683
Catarina Björn Gustaf Olofsson

1677-1696 1680-1706 Johannes Olai = Susanna Emmerien
1685-1746 d 1765

Olaus Beronis = Clara Elviä 
1640-1709 1645-1715

Daniel Johannis Buschovius = Brita Larsdotter 
1599-1677 1618/19-1692
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Erik Hansson 
d 1669

Catharina Björn 
d 1672

Caspar Påvelsson 
d 1710
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Jakob Hoppe = Anna Jönsdotter = Erik Berg 
d 1711 1669-1747 d 1727

Nikolaus Nikolai Rabenius 
1648-1717

Katarina Jönsdotter = Erik Berg 
f 1664 d1727

Brita Jönsdotter 
f 1673 Margareta Jönsdotter 

f 1682

Brita Björnsdotter (Björn) 
1645-1700

Jöns Larsson Grytgjutare 
1636-1692
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Anna Gerber Anders Hjort

Michael Gerber 
d 1710

Anders Lind 
d 1701

Agneta Landholt = David Beteke 
1676-1719 d 1725

Katarina Landholt 
d 1710

Johan Stricher
Margareta Stricher

Laurentz Landholt 
d 1681

Margareta Björn 
1653-1720

Johan Stricher 
1657-1703

Baltzar Landholt = Anna Lorentzdotter 
d 1653/1662 d 1677

Erich Stricher

Johan Wadstrand 
d 1734
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Björn Olssons bronsgjuteri 
i stormaktstidens Västerås

Arbetsstyrkan

Delar av den väggtidning som förnyades varje vecka

Kvarteret Kleopatra är beläget i den västra utkanten av 
stormaktstidens Västerås och ligger inom fornlämnings- 
området för Västerås stad, RAÄ 232. Idag ligger 
kvarteret ett stenkast från stadskärnan på en plats där 
Bostads AB Mimer planerar ett bostadsbygge. Med 
anledning av detta utförde Riksantikvarieämbetet, 
Avdelningen för arkeologiska undersökningar UV 
Bergslagen en särskild arkeologisk undersökning i 
området under perioden augusti-oktober år 2005. j, 1 

Denna skrift redovisar resultaten från undersökningen 
av bland annat ett bronsgjuteri från stormaktstiden y 
i Västerås, där man i första hand gjutit grytor men 
även mindre föremål. G juteriet har varit verksamt 
från 1630-talet och fram till århundradets senare del. 
Materialet är av stort värde för forskningen kring 
hantverkets organisering och tekniska utveckling.

Totalt tre bebyggelseskeden med ett äldsta skede i 
1500-talets andra hälft har kunnat dokumenteras. De 

tyngsta lämningarna som undersöktes kan dateras till 
nyOO-talets mitt. Inga spår av bebyggelse från tiden- ■> 
före reformationen fanns inom undersökningsområdet.,? 
Av intresse för stadens äldre historia är emellertid det 
faktum att ett fåtal medeltida fynd antyder någon form j 
av verksamhet i området från 1300-talet.


