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Lergökar i olika tillverkningsstadier. Krukmakeriet på Säters hembygdsmuseum, Åsgårdarna. Foto: Erik Thorell

tens ladugård skulle byggas,
så sent som år 1905, gjordes
teglet hemma vid gården.
Tegelbruksägaren Niss Per
Persson bodde i Hedby och
var en företagsam man. På
samma kraftuttag som tegelbrukets lerbråk, drevs även
tillverkning av smidda spikar.
Tillverkningen
Hur tegeltillverkningen vid
Guckubruket gick till finns
bara beskrivet kort i Dalmalms
skrift, men tegeltillverkningen

i äldre tider i Leksandsbyn
Laknäs har dokumenterats
och metoderna bör, i stort
sett, varit de samma:
På hösten blottlades leran
och täcktes med löv för att
den inte skulle frysa. Under
vintern bröts leran upp och
fraktades till platsen för tillverkningen. Där fick den ligga
och frysa igenom för att bli
lucker och lätthanterlig till våren. Att det skedde på vintern
berodde troligtvis på att det
fanns tillgång till arbetskraft

och att transportera lera i en
släde, så kallad ”leråka”, var
enklast.
Innan leran skulle formas
måste den mjukgöras och
blandades då med vatten i
en så kallad lerbråk. Det var
en tunna med en roterande
lodrät stång inuti, försedd
med utstickande taggar, som
drevs runt med hjälp av t.ex.
en häst, eller vattenkraft, som
vid Guckubruket.
Den mjuka, formbara leran
slängdes i en träform, pressades ned och ströks av efter
kanterna, botten på kärlet
drogs undan och den formade
tegelstenen bars på högkant
till torkningen, som skedde i
en torklada.
Torkladan var en låg, långsträckt byggnad med uppfällbara luckor i väggarna, så
att luftdraget kunde regleras.
Ribbstolsliknande ställningar
stod längs långsidorna och
mellan dem låg bräder på
vilka de obrända stenarna
lades att torka.
Bränningen skedde förr i temporära ugnar. s.k. fältugnar.
De bestod av fasta grundstenar som låg i rader. Mellan
dem löpte eldgångar i vilka
man eldade och sköt in ved
flera gånger i timmen. Ovanpå
eldgångarna lades flata stenar
och ovanpå dem staplades det

obrända teglet. Sidorna och
taket murades upp av redan
bränt tegel.
Bränningen tog ca tre dygn,
med ständig passning. När
teglet var färdigbränt revs tak
och väggar och bara botten
av ugnen fanns kvar. I Laknäs
brändes vid sekelskiftet 1900,
ca 10 000 stenar åt gången i
en fältugn.
Verksamhetens omfattning
I bouppteckningen för ovannämnde tegelbruksägaren
Niss Per Perssons hustru, som
dog i oktober 1877, noterades: Tegelbruk med plats
och lertag - värderat till 500
kronor, 12000 stycken bränt
tegel - värderat till 300 kronor,
8000 stycken obränt tegel
- 160 kronor och 33 famnar
tegelved - 165 kronor. Verksamheten borde inte ha varit
alltför obetydlig.
Niss Pers och hustruns tillgångar vid bouppteckningen
var 15 000 kronor. En mycket
stor summa på den tiden.t

Gertrud Ilis
Hembygdsforskare och
sekreterare i
Djura hembygdsförening

Träd, fåglar och tulpaner
Vid stadsarkeologiska undersökningar
innefattas generellt perioden från medeltid
fram till år 1850.

V
1. Fat från Dalarnas museums samlingar (DM 160) med årtalet 1631.
Fatet kan vara inhemskt eller importerat från Tyskland/Holland.
Fatet köptes in 1875 i Borgärdet, Svärdsjö för 0,67 öre.
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id sådana undersökningar är keramiken
ett massmaterial.
För att kunna tolka
keramiken, bestämma dess
ålder och proveniens har
keramiken grupperats i så
kallade godstypologier. En
av dessa grupper är yngre
rödgods, som hör till de vanligaste fynden vid stadsarkeologiska undersökningar. Yngre
rödgodskärl har använts som
serverings och prydnadskärl
men även som kok- och matberedningskärl. Krukmakeri
i Sverige hade i början en begränsad geografisk spridning.
Från 1470-talet omnämns

krukmakeri Stockholm, och
under 1500-talets andra hälft
figurerar flera krukmakare utanför Stockholm. Under andra
hälften av 1600-talet växte det
svenska lerhantverket även i
mindre städer som Falun.
Dekor
Dekoren kan göras på olika
sätt. Till anbringade dekorer
räknas målade, ringlade och
formande tillämpningar på
kärlet. Arbetade dekorer kan
vara utförda som hemring*,
ristning och stämpling. Från
1600-talet finns flera fat med
en brunröd underton och
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4. Fat från Dalarnas museums samlingar
(DM 678) med årtalet 1747. Fatet har vitleraengobe med växtmotiv och en tulpan i röd
och grön dekor samt hemring.

5. Fågeln skulle kunna vara en svala, som
skulle bringa lycka till gården, men kan även
symboliserat att den Heliga Andens frid
skulle vila över huset.

2. T.v. Hoplimmat fat påträffat vid en arkeologisk undersökning i Falun (Dalarnas museums
samlingar, 23030 225). T.h. Det rekonstruerade fatet som tillverkats av Karlsbyhedens Krukmakeri. Samtliga foton Dalarnas museum.

hornmålad vitlersdekor bevarade,
se bild 1.
Fat, med ristad dekor och motiv, från
mitten av 1600-talet och framåt, är också
vanliga i det arkeologiska materialet i
Falun. En stor del av dessa kan ledas till
tyskt/holländskt ursprung, dels genom
import men även genom arbetskraftinvandring. I Falun fanns vid denna tid
en kruk- och kakelugnsmakare med det
utlänskt klingande efternamnet Anders
Kekeritz.
Pussel
Arkeologer hittar emellanåt flera skärvor
av ett och samma kärl, som man med lite
tålamod kan pussla ihop. Vid en arkeologisk undersökning i Falun 2015, påträffades ett sådant, där delarna kunde pusslas
ihop till ett engoberat* fat med ristat
trädmotiv, se bild 2. För att datera och
proveniensbestämma kärlet har dekoren,
glasyren och godsfärgen använts som
underlag. Två möjliga dateringar finns att
tillgå utifrån underlaget, 1680-1720 eller
1620-1650, varav det senare alternativet
är mer troligt. Utifrån den övriga keramiDAGSVERKET NR 3. 2017

ken som påträffades vid undersökningen
är det sannolikt att fatet är importerat
från Tyskland.
Träd
I museets samlingar finns ett fat från
Enviken med liknande motiv signerat
ANO 1682 d. 27 Julij, se bild 3. Trädet
som symbol går tillbaka flera århundraden och har haft olika betydelser inom
mytologi, folktro och religion. Trädet är
en mångtydig symbol världen över och i
Sverige finns till exempel Livets träd som
bland annat nämns i Bibeln, vikingarnas
världsträd Yggdrasil och vårdträd som
vid äldre släktgårdar anses ha en mystisk
samhörighet med de boende på gården.
Trädstammarna på faten går upp i en
gemensam trädkrona. Fatet från Falun
har olika mönster på stammen medan
stammen på fatet från Enviken har olika
färger. Troligtvis symboliserar det två
människor som ska förenas i giftermål.
Bröllopsfat utgjordes av vackra dekorerade fat och tallrikar som gavs till bruden.
Faten kunde även vara till för andra gåvor
och särskilda ceremonier.

3. Fat från Enviken med trädmotiv signerat
ANO 1682 d. 27 Julij.

Fåglar och tulpaner
Andra motiv som vanligen förekommer
under 1600- och 1700-talet är fåglar och
olika växtmotiv så som tulpaner, se bild
4-5. De olika motiven symboliserade företeelser som rikedom, lycka, status, kärlek
och kunskap. Under den tidigmoderna
perioden sker många förändringar och
med det omformas människors konsumtionskultur och kulturella föreställningar.
Ett motiv från 1500-talet kan ha fått en
ny eller tappat sin betydelse. Tulpanen
var till exempel en symbol för kärlek men
också ett sätt att visa status. I Holland
skedde det man brukar kalla den första
börskraschen på grund av tulpanen. Tulpanen var högt efterfrågad vilket ledde
till att man under 1630-talet köpte, sålde
och spekulerade med tulpanlökarna,
vilket ledde till att tulpanbubblan sprack.
Fågelns symbolik beror på vilken typ av
fågel som är avbildad. På rödgodsfat kan
man hitta avbildningar av bland annat
småfågel, duva, tupp, pelikan och påfågel. På vissa fat finns blommor, växter
och fåglar som inte finns i verkligheten.
Då kan det vara krukmakaren som fått
en beställning på något han aldrig sett i
verkligheten, utan endast fått berättat för
sig eller sett en andrahands avbildning.
Det är då den konstnärliga friheten tagit
vid. Det är något som Karlsbyhedens
Krukmakeri också använde när de gjorde
en kopia av fatet. Utan tillgång till samma
material och redskap som 1600-talets
krukmakare hade, använde Karlsbyhedens krukmakare sin konstnärliga frihet
och idérikedom för att göra en rekonstruktion av det som en gång var... t
*Hemring = små hål i vitlerbeläggningen gjort med en
vibrerande fjäder.
*Engobe = lerslamning av
naturligt färgad lera, eller
infärgning med olika metalloxider.

Jimmy Axelsson Karlqvist, arkeolog,
Dalarnas museum
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