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SILVER 

i961 inköptes av Upplands fornminnesförening och deponerades 
hos Stiftelsen Upplandsmuseet en kaffekanna av silver, tillverkad 
i794 av uppsalamästaren OLOF YrrRJEUS. Yttr<eus föddes i748 i 
Yttre i Tierp och var mästare i Uppsala från i775 till sin död 
i810. Arbeten av Yttr<eus h and är vanliga och det är därför värde
fullt a tt e tt för mästaren representativt föremål nu finns utställt i 
U pplanclsmuseet. 

Yttr<eus-kannan är ett typiskt exempel på den cylindriska 
kanntyp, som blev oerhört omtyckt under den gustavianska tiden 
och efterbildades i tenn, koppar och m ässing. Den h ar profilerat 
lock m ed en urna som lockknopp, obetydligt svängel, mot myn
ningen avsmalnande pip och fyra fötter i form av lejontassar 
med bladornament. Handtaget går rakt ut från sidan och består 
av en holk, i vilken ett balusterformat skaft av svart trä är fast
gjort med en sprint, vars kedja är fäs t vid träskaftet. Träskaftet 
har yt ters t e tt h ål där antagligen en liten elfenbensknopp varit 
fästad. Beh ållarens yta är slät och odekorerad, kannans enda ut
smyckning utom lockknoppen och fötterna utgöres av stämplade 
lister överst och nederst p å behållarens cylinderformade del samt 
pärlstavar intill dessa lister, omedelbart under locket och vid hol
kens a nsa ts och mynning. Såväl kannans undersida som lockets 
fals är försedda med tydliga stämplar. Kannans höjd är 23 cm. 

Bland de silverföremål som ig6o skänktes till Upplanclsmuseet 
märkes två brännvinskalkar och en bägare. Enligt givarna stam
mar föremålen från ett uppländskt storbondehem. 

Brännvinskalkarna är gjorda i par och i 1 cm höga. Från en 
rund fot reser sig ett smalt ben som uppbär den klockformade 
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Kaffekanna tillve1·kad av OLOF Yrr!VEUS 1794 UM 8862. Foto AB BuKOWSKI

AUKTIONER. 

kuppan. De är stämplade i803 av stockholmsmästaren P ETTER 

ENEROTH och försedda med graverade ägarinitialer. 
Den ig,5 cm höga bägaren har konisk, n ågot insvängd form och 

är invändigt förgylld. Den vulstformade foten har spår av för
gyllning och är dekorerad med sammanhängande rocailler, ut
förda i drivning och ciselering. Under brädden löper en våglinje 
i relief och en förgylld bård med enkelt trambolerat mönster. 
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Därunder böljar runt livet en mycket rik, trambolerad rokoko
ornamentik med graverade ägarinitialer inom kartusch. Bägarens 
botten är försedd med årsbokstaven Z ( = 1782), kontrollstämpel, 
Uppsala stadsstämpel riksäpplet, CARL NILSSON F AHLBERGS mästar
stämpel samt viktangivelse i lod: 30 1 / 4 . Fahlberg var verksam 
åren 1755-1793 och anses vara den förnämligaste 1700-talsmästaren 
i Uppsala . 

A.F. 
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Bondbägare tillverkad av CARL N1LssoN FMtLBERG i782 UM 10592. Foto Upp
sala-Bild. 



N ågrn uyf ifrv 1i"rv till Uj1j1/andsn11.m :et 

PORTRÄTT AV OSCAR I 

Hösten 1961 har Upplandsmuseet som gåva fått mottaga ett 
porträtt föreställande Oscar I, vävt i siden hos den kända siden
firman K. A. ALMGREN, Stockholm, och signerat L. G. HoRNGREN 

1846. Vid elen av Knut August Almgren år 1833 grundade siden
firman tillverkades klännings- och möbelsiden, förk lädes- och 
västtyger, ordensband och övriga band samt som verkligt domine
rande vara silkesdukar eller schaletter. Som ett utslag av tidens 
naturalistiska intresse påbörjades 1846 dessutom en tillverkning 
av vävda porträtt, vilka blevo en av Almgrens stora succeer. Års
redogörelsen för detta år omnämner »281 st. Hans Majestät Ko
nungens porträtt a 2 810 riksdaler». De vävda konterfejen av 
Oscar I tycks ha sammanfallit i stort med hans regeringstid 1844-
1857, ty så sent som 1855 fick firman beställningar på dylika 
porträtt; då vävdes 4 st. för 5 riksdaler stycket. Porträtten utför
cles i s. k. jacquarclvävstol, en särskilt konstruerad mönsterväv
nadsapparat, vars krokar och nålar påverkades av mönsterkort. 
Lars Gabriel Horngren (1795-1865), som var fabrikens duglige 
verkmästare och dessinatör och som på Siclenfabrikssocietetens 
bekostnad utbildats i utlandet, har helt säkert i sin utformning 
av dessa porträtt varit beroende av samtida konterfej och avbild
ningar av regenten. I textilt hänseende, vävda med sina olika 
valörer av grått, svart och vitt silke i väl avvägda schatteringar, 
utgöra de utan tvekan vackra prov inom vävnadskonsten och 
voro alldeles säkert något av den dåvarande vävteknikens triumf. 
K. A. Almgrens sidenfirma kan sägas ha varit med sin tid på 
detta område, ty liknande vävda porträtt utgjorde en av de tusen 
sevärdheterna i fråga om textilier på Londonutställningen år 
1851. 

Det till Upplandsmuseet skänkta porträttet, med måtten 40 x 
48 cm, har på baksidan Stockholms hallstämpel 1846. Det är in
ramat i en ram av trä med för hörnen påsatta blom- och bladde
korationer av läder från 1800-talets mitt. 

A.-M. B. 
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Vävt porträtt av Oscar I UM 10764 B. Foto Upplandsmuseet. 
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STRYKJÄRN AV 1600-TALSTYP 

De äldsta i museerna bevarade daterade strykjärnen äro från 

1640-50-talen. Till en början förekommo de endast i rikare adels
och borgarhem och voro oftast av mässing. Först under 1800-talet 
blevo de allmänna även i enklare borgarhem och hos allmogen 
och gjordes då i regel av järn. 1600-talets strykjärn ha alla av
rundad nos, vilken omkring 1700 blir spetsig och alltsedan dess 
fortsätter att ha denna form. Strykjärnen under 1600- och 1700-
talen samt ett gott stycke in på 1800-talet voro s. k. loclstrykjärn, 
utformade som behållare för ett järnlocl, som värmdes i elen 
öppna spisens glöd och lades in med »spistången» genom en lucka 
i järnets bakre sida. Luckan utgjordes under 1600- och 1700-talen 
av en gångjärnsdörr med klinka men omvandlades omkring 1800 
till en höj- och sänkbar lucka. Under 1800-talets senare del från
gicks metoden med lod och strykjärnet fick elen form med massiv 
bult av järn, som sedan brukats till långt in på detta århundrade. 

Det här avbildade mässingsstrykjärnet, som i april 1961 inköp
tes hos köpman Eugen Ancleren, Tierp, är från 1600-talet, förmod
ligen dess senare del. Det har avrundad nos, kraftigt svängel och 
profilerad bygel av järn, fästad i mässingshölstret med kraftiga 
järnskruvar, samt lod och gångjärnsclörr med klinka av järn. Det 
saknar helt ornering med undantag av en lätt avfasning utmed 
översidans kanter och ett par tvärgående nersänkningar i stryk
järnets bakre del. Dess längd är 13,5 cm, bredd 8,5 cm och höjd 
12 cm. 

Strykjärnen av mässing har bl. a. tillverkats vid Bjurfors bruk 
och Skultuna bruk i Västmanland. Man får också räkna med att 
dylik tillverkning förekommit vid andra bruk och att även gör
delmakare, gelbgjutare och mässingsslagare har gjort mässings
strykjärn. Det är dock ytterst sällan man kan tillskriva någon be
stämd mästare några av dessa produkter. 

A.-M. B. 
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Strykjärn av mäss ing UM 8872. l~oto U pplandsmu seet. 
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SOPPTALLRIKS BRICKOR 

När man vid sekelskiftet satte sig till bords för att äta middag 
kunde det hända att husan serverade de fyllda sopptallrikarna från 
särskilda sopptallriksbrickor. På det viset undvek man att få husans 
tumavtryck på tallrikskanten. De två här avbildade sopptallriks
brickorna är svarvade i ek och har använts i friherre Erik Rå
lambs hem på Granhammars säteri i Västra Ryds socken enligt 
uppgift av hans släktingar som 1961 skänkte dem till Upplancls
museet. Erik Rålamb ägde Granhammar från 1857 och avled där 

1908. 
Sopptallriksbrickorna är av något olika storlekar. Den mindre 

har 27 cm:s diameter. Den är dekorerad med svarvade vulster och 
mittpartiet inramas av en fals, vars uppgift är att hindra tall
riken att glida. Det utåt sluttande brättet avslutas med en svar
vad kant. Foten, som är intappad, har insvängd form så att man 
får ett stadigt grepp om elen. På fotens undersida är en intryckt 
stämpel placerad: GEMLA LEKSAKSFABRIKS AKTIEBOLAG DIÖ LIATORP. 

År 1885 ombildades det småländska företaget Gemla Leksaks
fabrik till aktiebolag. Detta skedde samtidigt med att fabriken 
efter en brand flyttades från Gemla till Diö med Liatorp som 
närmaste poststation. Efter ett par år, närmare bestämt elen l 

juni 1888, blev Diö poststation. En stämpelstans med texten 
GEM LA LEKSAKSF ABRIKS AKTIEBOLAG mö finns bevarad och denna 
~tämpel torde ha tillkommit någon tid efter elen l juni 1888. 
Sopptallriksbrickans fabriksmärke visar alltså att elen tillverkats 
mellan 1885 och tiden omkring elen l juni 1888. 

Fabrikationen vid Gemla utgjordes huvudsakligen av leksaker 
och skolmaterial av trä, men vid 1900-talets början upptogs även 
korgmöbler, s. k . wienermöbler, tennisrackets, cykelfälgar m. m. 
till tillverkning. Den utökade rörelsen nödvändiggjorde en ny 
namnändring av firmanamnet som sedan 1910 är Gemla Fabri
kers AB. 

Sopptallriksbrickor UM 10736--7. Teckningar OLA E1m. Foto Upplandsmuseet. 



ÅRSBOKEN Uppland i961 



Några nyförvärv till Upplandsmuseet 

Den större brickan, som har en diameter på 30 cm, är av ljus 
ek av hög kvalitet. Förutom svarvade vulster vid fals och brätte
kant har den en rik karvsnittsdekor med palmettbård på brättet 
och yttäckande mönster med centralornament på det plana mitt
partiet. En del bårder och detaljer är utförda i uddsnitt och rist
ning, bl. a. på falsens innersida. Sopptallriksbrickan är ej försedd 
med stämpel. 

I Nordiska museets ägo finns två karvsnittsornerade sopptall
riksbrickor, vilka tillhört hovrättsrådet Gustaf Wilhelm Hörsta

dius familj i Stockholm (inv. nr 200.855-6). Båda är ostämplade. 
Den enas brätte- och falsdekorer är slående lika dem på Upp
landsmuseets karvsnittsdekorerade bricka. Den andra har samma 
falsdekor medan brättet upptas av ett tulpanliknande mönster i 
karvsnitt och ristning. Denna brickas mitt är försedd med mono
grammet HH, syftande på hovrättsrådet G . W . Hörstadius och 
Svea Zuleima H ård af Segerstad, vilka gifte sig i8gi. 

De karvsni ttsornerade sopptallriksbrickorna bör hänföras till 
i8go-talet. De h ar i princip samma profil och form som den vid 
Gemla i885-88 tillverkade brickan. Enligt uppgift från Gemla 
tillverkade fabriken på i 800-talets slut träföremål med snidad 
dekor och ett par ostämplade dylika föremål finns bevarade. Man 
kan därför inte h elt utesluta möjligheten att de karvsnittsorne
rade brickorna gjorts vid Gemla, även om direkta bevis härför 
saknas. 

U tan tvekan bör sopptallriksbrickor betraktas som en högre
ståndsföreteelse, som endast varit i bruk hos familjer med husa. 
Hur vanliga de varit går ej a tt fas tställa utan en närmare under
sökning. Säkert är dock att de använts in på i910-20-talen. En 
i privat ägo befintlig sopptallriksbricka köptes enligt uppgift i 
en affär så sent som omkring i910 och har varit i användning 
tills h elt nyligen. Den är svarvad med vulster och lister, men 
brätte t är obetydligt sluttande och den flacka, litet slappa formen 
skiljer sig avsevärt från de ovan beskrivna brickornas. 

A . F. 
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RARKA 

Ett gammalt redskap för ålfiske 

Rarka från Älvkarleby 
s:n. L. 43 cm. UM 8415 
Dep. Foto Upplandsmu
seet. 

133 

Fiskredskap nötas ut, kastas bort och ersättas med nya. Men 
ibland händer det att ett och annat undgår förstörelsen och 
hamnar i glömskans hav på någon bodskulle, där det får ligga 
tills det av någon anledning åter kommer i dagen. Så var det 
med här avbildade harka, som hösten 1958 återfanns i en skrot
låda på Gårdskär, Älvkarleby socken, i fiskaren Axel Lundgrens 
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sjöbod. Axel Lundgrens förfäder ha säkerligen använt elen åter
funna harkan, men uppgifter därom saknas, och Lundgren själv 
visste ingenting om elen, inte ens vad det var för ett redskap. 
Troligen har harkan legat i sjöboden sedan 1800-talet och kanske 

blivit undanlagd i samband med något förbud att använda elen 
eller kanske därför att elen gav klent resultat. Det krävs nämligen 
både vana och god tillgång på ål om det skall löna sig med hark
ning. Vid ett med vederbörligt tillstånd i Blekinge utfört försök 
med harka för att utröna verkningarna med detta redskap, lycka
des man inte få upp en enda ål. 

Som framgår av bilden har harkan långa, svagt böjda· tänder, av 
vilka elen nedersta är längst och kraftigast. Tänderna, som äro 
spetsiga och avta i längd uppåt, äro fastnitade i en dubbelvikt 
järnplåt, vars övre del bildar en holk, i vilken det långa, något till

plattade skaftet varit fastsatt. Harkan har använts på det sättet, 
att man från en eka svept redskapet fram genom vattnet och sökt 
spetsa den ål, man kunde nå. Genom vattnets tryck hindrades 
ålen därvid att slingra sig loss, innan elen kom upp i ekan. De 
bästa fångsterna kunde man få, när ålen stod uppe i tången, där 
elen var lättare att spetsa än nere vid bottnen. 

Vid Smålands och Blekinges kuster har elen varit ett vanligt 
redskap innan elen senast förbjöds enligt Kungl. Maj:ts Fiskeri
stadga av år 1900, och det är därför troligt att elen införts hit där
ifrån. Harkan från Gårclskär är det nordligaste hittills kända fyn
det. Nordiska museet har en från Ösmo socken i Söclermanlancl, 
där inte heller någon visste vad elen använts till då elen påträf
fades år 1927. Genom redskapets aktualisering vid utställningen 
Från harka till trå! på U pplanclsmuseet har emellertid ytterli
gare ett par fynd blivit kända, varav det ena från Länna socken 
och det andra från Björkö-Arholma. De upprepade fynden torde 
bekräfta att harkning förekommit vid upplanclskusten. Som ytter
ligare bevis härpå må anföras vad professor Carl Sundevall, som 
1851 besökte Upplands skärgård för en undersökning av fisket, 
uppger beträffande fiske av ål vid Väcldö: »På seclnare stället 
lärer man förr hafva brukat uppdraga elen ur bottnen, hvari elen 
neclkru pi t, med cl er till inrättade krattor.» 

N.]. N. 




