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Typschema.

Det kan synas egendomligt att tala om en arkitekt i samband med 
några enkla små smedjor från 1600-talet. En dylik byggnad kunde ju 
uppföras av vilken byggmästare som helst, blott smeden finge ge 
anvisningar. Men beträffande Rademachersmedjorna i Eskilstuna 
förhåller det sig i själva verket så, att ett av Sveriges mest berömda 
arkitektnamn skymtar bakom deras tillkomst. Karl X Gustav tänkte 
skapa en stor industristad här, och han gav sin kungliga arkitekt, 
Jean De la Vallée, i uppdrag att lämna ritningar.

Konungen utfärdade i juli 1654 privilegier för Reinholdt Rade- 
macher och hans manufakturverk i samband med dess flyttning från 
Kirkholm i Livland till Eskilstuna. Ryssarnas härjningar och pesten 
i vår baltiska provins gjorde en sådan flyttning nödvändig. En lämp
lig plats utsågs vid Eskilstuna ström — strax intill det av Karl IX 
under 1600-talets första årtionde anlagda faktoriet Tunafors. Som
maren 1656 är Rademacher på den nya platsen, där ståthållaren på 
Eskilstuna hus har order att ombestyra »husrum och våningar, såsom 
ock verkställen, smedjor och vad annat sådant mera som i förstone 
nödigast vore». Samtidigt lovar kungen, att smederna skola få tomter 
och gårdsrum, då vid den förestående lantmäteriförrättningen »en 
viss och reguljär dessein» skall upprättas.1)

Denna »vissa och reguljära» ritning signerades av Jean De la 
Vallée den 26. februari 1658. Enligt en samtidigt av kungen under
tecknad skrivelse skall området omfatta omkr. 122 tunnland; nu 
nämnes också för första gången namnet Karl Gustavs stad. De la Val- 
lées ritning är dock icke en stadsplan utan ett typschema, efter 
vilket staden kunde givas önskvärd utsträckning. Långgator och tvär
gränder skära varandra vinkelrätt, bildande långsmala kvarter med 
gavelhus vid gatan och kryddtäppor i tomternas inre.

Arkitektens samma år utförda slottsbyggnadsprojekt klargör, 
hur den planerade manufakturstaden skulle ta sig ut — en stel och 
tråkig stadsplan, som låter oss ana att arkitekten blott med största 
självövervinnelse tolererat åns lekfullt slingrande lopp. Stadsplanen 
är befryndad med de regleringsförslag, som vid denna tid hotade 
nästan alla våra gamla städer. Endast torg och kyrkor bilda ett av-

40 1) Eskilstunas historia har i flera arbeten skildrats av Knut Hellberg, senast i Järnets 
och smedernas Eskilstuna, 1937. Jfr även Carl Sahlin, Svenskt stål, 1931.
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brott i den strikta enformigheten. Det förefaller som om barockens 
stadsplaneideal vore föga lämpade för de små städerna.

Kungens stolta planer på den nya manufakturen framgår av ett 
brev, daterat den 12. maj 1658: »Vi göre därföre den förordning att 
uppå tio års tid årligen tio nya hus uppbyggas skole, förutom de 
tjugu hus som Rademacher och hans intressenter för redan förordnade 
8000 riksdaler skole skyldige vara att uppsätta, så att de hus som vi 
i allt vele uppbygga låta skola vara 120 stycken». Men utöver dessa 
byggnader ville inte kungen ha några omkostnader. Ytterligare smed
jor, vattenverk, dammar och allehanda verkstäder få Rademacher och 
hans intressenter själva bekosta. »Dock må de bygga efter sin lägen
het och icke vara skyldiga dem efter samma modell som de andra 
uppsätta.» Dessa ord tyda på att de 120 planerade husen skulle upp
föras efter en och samma typritning. Och de som uppfördes kallades 
senare kronhus, vilket bör betyda att de uppförts på kronans bekost
nad och efter kronans ritning.

Denna typritning signerade Jean De la Vallée samma dag som den 
ovannämnda planen. Det lilla nu skadade bladet visar plan och fasad 
av ett envånings stenhus. Tyvärr är det omöjligt att i svarttryck 
återge det i sepia med akvarellfärger ritade bladet. Takteglet är 
tonat i rött och sockeln i en ljust grå färg. På planen betecknar 
röd och grå färg tegel resp. sten, och gul färg trä. Sålunda äro alla 
ytterväggar betecknade som tegelmurar, men alla mellanväggar som 
korsvirke, med fyllningar av tegel. Man ser på originalet tydligt de 
gula kvadrater, som utmärka korsvirkets stolpkonstruktion. Vinds
trappan (G) är av trä men källartrappan (H) av sten liksom de två 
trappstegen framför ingången.

Teckenförklaringen, som nu är försvunnen, har troligen haft unge
fär denna formulering:

A Förstugan 
B Smedjan
C Smideskammaren (?) 
D Köket med spis

E Boningsrum med öppen spis 
F Bakugnen 
G Vindstrappan 
H Källartrappan

Märkligt nog har arkitekten icke utritat härden i smedjan. Sanno
likt ville han överlåta denna viktiga detalj åt smedernas större sak
kunskap. Men i övrigt har han gjort en god planlösning. Den rym
liga smedjan, som får ljus genom fyra fönster, ligger närmast gatan.

Byggnadstyp.
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De tre andra rummen uppvärmas genom ett centralt placerat eld- 
stadskomplex. Denna planlösning skiljer sig på ett fördelaktigt sätt 
från samtida och senare ritningar till dylika byggnader med smedja 
och bostad. Dessa innehålla i regel endast två rum och förstuga enligt 
enkelstugans plantyp, och hela bostaden kommer då att bestå av en 
liten kammare. Ett typiskt exempel härpå är den ritning till kronhus 
vid faktoriet i Norrtälje, som avbildats i Dcedalus 1937 sid. 91.

Ytterväggarna äro enligt De la Vallées ritning avsedda att muras 
med en och en halv sten, men kring fönstren och ingången äro både 
in- och utvändigt nischer utsparade. Härigenom sparas ungefär 
25 °/o av tegelåtgången, utan att husets hållfasthet nedsättes, ty de 
bärande partierna ha full murtjocklek. Denna konstruktion har fram
förallt utnyttjats av den byggkunnige uppsalaprofessorn Olof Rud- 
beck d. ä., som från 1660-talet uppförde flera hus i Uppsala med 
rundbågiga eller raka nischer, t. ex. Johannes Schefferus’ hus vid S:t 
Eriks torg, Olof Verelius’ nu rivna hus vid övre Slottsgatan, Rud- 
becks eget hus vid Kungsängsgatan och Botaniska huset (sedermera 
Linnéhuset) vid samma gata.2)

Troligen började man bygga kronhusen i Eskilstuna samma år som 
ritningarna daterats. Men man använde timmer i stället för tegel. 
Som alltid propagera myndigheterna för stenhus — i all synnerhet 
till så brandfarliga hus som smedjor — men lika envist fasthålla 
stadsborna vid de billigare trähusen.

Trots övergången till ett annat byggnadsmaterial har man ganska 
troget följt De la Vallées ritningar — så noga som man i allmänhet 
vid denna tid gjorde. Enligt ritningen skall stenhuset vara 24 alnar 
långt och 16 alnar brett, d. v. s. 14,40 m resp. 9,60 m. De byggda tim
merhusens mått inom knutarna äro 14,30 m och 8,75 m. Och en jäm
förelse mellan ritningen och moderna uppmätningar av de bevarade 
kronhusen (sid. 48) visar, att planen är densamma, även om projek
tets förmodade smideskammare med direkt dörr från smedjan i verk
ligheten överförts till bostadsavdelningen. Troligen har De la Vallée 
tänkt sig en smed arbetande och boende med sin familj i varje hus. 
När det sedan blev två smeder, som fingo samsas om smedja och 
bostadsutrymmen, nödgades man öka bostadsrummens antal med 
nämnda kammare.

Sannolikt måste Rademacher redan från början låta två smeder 
dela en smedja på grund av bristen på hus i tillräckligt antal. I varje

42 2) K. W. Herdin, Bygge och bo i äldre tider, Uppsala 1932.
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fall var detta förhållandet 1754, då Samuel Schröderstierna3)besökte 
Karl Gustavs stad. Hans beskrivning av denna avdelning inom manu
fakturverket ger en utomordentligt god bild av arbetsförhållandena 
och förtjänar att citeras:

»7:0. En smidesfabrik, som består av nio byggnader med sina till
höriga gårdsrum och kryddtäppor vid en gata i rät linje ordentligen 
byggda.

Var och en av dessa byggnader består av ett stort arbetsrum, en 
liten förstuga, trenne våningsrum, det inräknat varuti köksspisen 
står, samt en rymlig vind.

Arbetsrummen eller verkstäderna äro alla av lika storlek och be- 
skaffenhet och består var och en av en dubbel smideshärd med tvenne 
ässjor och en läderbälg för vardera, tvenne smidesstäd, ett för var
dera ässjan, tvenne filbänkar med tre å fyra skruvstäd för vardera, 
tvenne små kolbodar, en på vardera ändan av rummet. Dessa fabriks- 
hus skiljas genom numren I—IX.

Uti var och en av berörda verkstäder arbetar gemenligen 2:ne 
mästare eller huvudmän, varandes mästartiteln här ej antagen, emedan 
ej brukligt varit att meddela dem mästarbrev; var och en av dessa 
tvenne arbetar på sin sida i verkstaden med tillhjälp av en eller flera 
gesäller och gossar samt bebo de övriga rummen i huset på det sätt, 
att den som är gift har rättighet till tvenne rum och äro de bägge gifta, 
måste de hjälpa sig så gott de kunna.»

Tillverkningen bestod enligt »en alfabetisk förteckning med bi
fogad priscourrant» av i huvudsak dörrgångjärn, förtenta och oför- 
tenta fönsterbeslag, utanlås eller s. k. tasklås, kulkistelås, skruvlås, 
förtenta dörrlås och låstappar, ljussaxar, betsel och likkistbeslag samt 
allehanda grövre svartsmide.

»Hushållningen vid denna fabrik är så inrättad, att var och en 
mästare eller huvudman är brukspatron ansvarig för sin verkstad, 
vilken han emottager efter inventarium över redskap och verktyg, 
som han är skyldig i samma stånd återlämna, i fall han skulle gå 
ifrån densamma. De verktyg, som under arbetandet kunna nötas ut 
eller fördärvas, såsom städ, skruvstäd och hamrar, bestås nya av 
patron. Filar skola mästarna själva underhålla och förfärdigas de av 
arbetarna själva mest i var och en verkstad.

Mästarna underhålla var och en sina arbetare, nämligen gossarna,

3) Samuel Schröderstierna, Berättelser över de finare järn-, stål- och metallfabrikerna i 
Sverige åren 1754—1759, utgivna av G. Malmborg 1925.

Fabrikat.
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Arbetsförhållanden.

med mat, kläder och husrum och då de tjänat sina läroår, få de 
någon veckolön av mästaren.

Mästarna emottaga på räkning av patron materialierna, såsom 
järn, stål, trä- samt stenkol till vissa betingade priser, däremot leve
rera mästarna om lördagen sina tillverkningar till patron även emot 
vissa överenskomna priser, sedan de av stämpelmästaren blivit be
siktigade och stämplade med fabriksstämpeln, som är ett klöver
blad4). överskottet får mästaren ut i penningar eller varor och spann
mål. Viss kvantitet av smide är mästaren ej pålagd att leverera utan 
skall arbeta så fort han hinner.»

Av de förbättringar, som Schröderstierna i fortsättningen föreslår, 
kan man draga vissa slutsatser om arbetsförhållandena i de små smed
jorna. Bl. a. anser han det vara ofördelaktigt med två mästare i varje 
smedja och vill sammanslå två verkstäder under en mästare. »För
månerna härav äro ostridiga, ty när en enda är huvudman i en verk
stad, händer ej någon oenighet och trätor, som sällan äro att und
vika, när tvenne äro lika myndiga . . . Vidare kan mästaren, då han 
är allena huvudman i verkstaden, employera 6 å 7 arbetare jämte 
sig, emot det att han nu ej kan hava flera än högst tre; följaktligen 
kan han då inrätta en bättre arbetsordning och hava bättre utkomst 
vid sin syssla.»

En intressant detalj blottar Schröderstierna, då han anmärker på 
»att förtenningen förrättas på flera ställen nämligen av hustrurna till 
de mästare, som göra arbete till förtenning; men om allt sådant arbete 
förtentes på ett enda ställe, vore ofelbart bättre, såväl i anseende till 
godhetens vinnande i arbetet, som besparing i tennet och andra mate- 
rialier, som till detta arbete fordras».

Såsom ovan nämnts uppfördes redan på Rademachers tid minst 
tjugo verkstadshus och av allt att döma efter samma ritning. I en be
skrivning från 1720-talet omtalas nitton dylika hus »på två linjer» 
om nio respektive tio hus. Gatan mellan dessa husrader, den nu
varande Rademachergatan, kallades fordom Kronhusgatan. Av 
Schröderstiernas beskrivning framgår inte klart, hur många av kron- 
husen, som då funnos kvar — han beskriver endast de nio ovan
nämnda mera ingående. Men några år senare byggdes ytterligare två 
verkstadshus »i samma linje och efter alldeles samma byggningssätt 
som de nio förra». Sålunda ha ännu på 1750-talet kronhus byggts 
efter Jean De la Vallées typritning från 1658.

46 4) Det kallades klöverstål — Sahlin a.a. sid. 173.
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Ovan har berörts de orsaker, som kom De la Vallée att syssla med 
dessa ritningar och projekt. Att han även på annat sätt kom i berö
ring med hantverk och manufakturer, framgår av hans meritlista. 
År 1662 utnämndes han nämligen till kommissarie i Stockholms stads 
ämbets- och byggnadskollegium med uppsikt över skrån och hant
verk, och 1665 blev han manufakturkommissarie i kommerskolle
gium. I detta sistnämnda ämbete var han en av efterträdarna till 
Rademachers svåger, Johan Palmstruch, som 1653 utnämnts till kom
missarie över rikets »alla nyttiga manufakturer och hantverk».

Det finns ingen anledning att här närmare ingå på manufakturver
kets öden efter Rademachers tid. Så mycket bör dock nämnas, att 
verket med växlande framgång drevs till 1771, då kronan på Schrö
derstiernas förslag köpte större delen därav — med bl. a. smidesverk- 
städerna — och inrättade Eskilstuna fristad. Mästarna blevo nu fria 
yrkesutövare och kunde bo och arbeta på egen grund. Den återstående 
delen av verket, stål- och järnbruket, köptes 1812 av kronan, som 
där anlade Carl Gustafs stads gevärsfaktori.

Smedjornas antal vid den forna Kronhusgatan decimerades starkt 
under 1800-talet. Vid mitten av århundradet var endast den ena sidan 
bebyggd.5) På andra sidan gatan fanns i flera fall uthus kring en liten 
gårdsplan, en stallgård eller dylikt.

Numera äro endast fem av de gamla kronhusen bevarade. Det 
bäst bibehållna av dessa, beläget på tomt nr 2 i kv. Vallonen, inköptes 
1903 av Eskilstuna stad för att bevaras såsom byggnadsminne, och 
några år senare öppnades där ett litet museum. År 1927 inköptes 
ännu en av de gamla smedjorna, som senare flyttats till tomt nr 2. 
Den förstnämnda bär nu ensam hedersnamnet Rademachersmedjan 
och har på gatugaveln en inskriftstavla med hyllning åt den livländ- 
ske köpmannen, som blev det svenska finsmidets organisatör.

Byggnaden är uppförd av rödfärgat timmer med inklädda knutar. 
De breda fönstren med blyinfattat glas ha nedfällbara luckor. Tegel
taket har en låg avsats ett par meter nedanför taknocken. Gavelrös- 
tet är inte timrat utan består av en lockpanel, som skjuter ut från 
väggtimret ett par decimeter.

Vid tre av de fyra på ursprunglig plats kvarstående smedjorna 
finns utmed gatan en liten kvadratisk bodbyggnad av rödfärgat, 
korsknutat timmer. De innehålla ett enda rum, tre å fyra meter i

Industrihistoriskt
minnesmärke.

5) Redan 1771 var enligt G. Wahlströms karta över Eskilstuna endast östra sidan av 
Kronhusgatan bebyggd med 11 smedjor, fördelade på två »kronhuskvarter». 47
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kvadrat. Byggnadens ursprungliga uppgift är oviss. Måhända är den 
en ersättning för den genom bostadsavdelningens utvidgning förlorade 
smideskammaren. Eller den har kanske byggts som gesällkammare. 
Lärpojkarna fingo nog enligt gammalt bruk sova på verkstaden eller 
i mästarens kök, men gesällerna skulle enligt skråvanorna ha en egen 
kammare med britsar, stundom i flera våningar.

Trots hård konkurrens, främst från storindustriella anläggningar 
från tiden efter 1800-talets mitt, har det hantverksmässiga finsmidet 
fortgått i Eskilstuna ända in i vår tid. Detta slags smide har — åt
minstone på orten — fått ett speciellt namn, som innebär en eloge åt 
dess upphovsman. Det kallas nämligen rademakeri. Och av radema- 
keriets produkter ha i varje fall knivarna nått internationell be
römmelse.

Manufakturstaden i Eskilstuna blev inte precis vad Karl X Gustav 
drömde om. Kungen dog ett par år efter grundläggningen. Motig
heter, främst av ekonomisk art, hopade sig, och varken kronan eller 
Rademacher och hans efterföljare mäktade bygga den stort tänkta 
industristaden. Men Eskilstuna har ännu i våra dagar hävdat sin 
rangplats inom svensk järnmanufaktur, och Carl Gustafs stads ge
värsfaktori ger i sitt namn en erinran om det kungliga initiativet.

Plan och sektion (dubbel skala) av ett bevarat kronhus. U ppmätnings rit ning av Nordiska Museet.
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