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Fajansfiske i Bredsjön Vi i Vänge

Fajansfiske i Bredsjön
Kristo:er Hellsing

Det jag skall berätta nu är en historia, som ni knappast kommer
att tro. I varje fall hade jag inte kunnat föreställa mig tidigare att få
uppleva något sådant. Historien handlar om hur vi – vid dykning i
Bredsjön – lyckades hitta rester av den gamla fajanstillverkningen.
Tänk er att få vara med om att plocka upp fajans från sjöbotten,
fajans som legat där i nästan 200 år. Historiens vingslag fläktade
över oss. Det är nu tio år sedan och förhoppningsvis är ”brottet”
preskriberat, så därför vågar jag berätta historien och visa en del
av bildmaterialet.

Hembygdscirkeln

Sedan ett antal år tillbaka hade vi deltagit i en kurs i Studieför-
bundet Vuxenskolans regi. Mina anteckningar sträcker sig tillbaka
till 1981, men det är möjligt att kursen hållit på något tag tidigare.
Ledare för kursen var den suveräne, avhållne Wolter Ehn, som
ju för några år sedan dog i den tragiska Estoniakatastrofen. Vi
trä:ades hemma hos varann och lärde oss under Wolters ledning
allt mer om vår sockens historia. En del av kursen finns doku-
menterat i form av två sammanställningar (Från Vänge och Läby,
1984; Tidbilder och dokument, 1986). Några av dem som deltog
var Wolter Ehn (ledare), Rolf Gustafsson, Anna-Märta Schmekel,
Lennart Ströbeck, Anna-Lisa och Kristo:er Hellsing, Gösta Lind-
gren, Anders Karlsson, Ulla Cederholm, Greta Pettersson, Christina
Wessman. Det var fler ändå.

Alltnog! Fajansfabriken i Kvarnberg, senare omdöpt till Gustafs-
berg, tilldrog sig vårt berättigade intresse. Vi läste och samlade
material. Bl.a. besökte vi Nationalmuseum i Stockholm i april 1984
och beundrade en del av bevarad fajans från ”vårt” Gustafsberg.
Som säkert många känner till skedde tillverkningen i Vänge socken
mellan 1756 och 1796. Därefter flyttades tillverkningen till Bredsjö
Järlåsa socken.

Besök på Bredsjö Säteri

Vi hade förmånen att få besöka Bredsjö Säteri i maj 1985 och
uppleva vad ägaren Arne Banck hade lyckats ta reda på om
tillverkningen, Han berättade bl. a. en annan fantastisk historia,
om hur han lyckats hitta flera av de formar, som använts vid

129



i
i

“hembygdsbok_ver11” — 2007/7/8 — 21:03 — page 130 — #2 i
i

i
i

i
i

Vi i Vänge Fajansfiske i Bredsjön

fajanstillverkningen. En dag hade hans hustru varit uppe på vinden
för att leta efter något. Hon hade därvid råkat trampa igenom
en golvplanka, fastnat och inte kunnat ta sig loss. Det tog ett tag
innan hon lyckade påkalla makens uppmärksamhet. Enda sättet
för Arne Bank att kunna få loss hustrun, var genom att lyfta
den sönderbrutna golvplankan. Till sin förvåning fann han då en
mängd formar liggande i vindens trossbotten. Man tog fram alla
formarna och förvarade dem nu i ett museum, f d. gårdsfängelset.

Arne Bank förevisade en del av sina samlingar; skulpturer,
målningar, porslin, vapen och andra föremål. Nere i gårdsfängelset
– åtkomligt utifrån, från sjösidan – fanns en stor samling formar
av ett gipsartat material. Där fanns formar till urnor, vaser, fat
m.m. Imponerande! De formarna hade sannolikt stoppats undan i
samband med att stora delar av material och utrustning flyttades
till Värmdö i slutet av 1820-talet. Man hade hittat dem på 1960-70-
talen. De hade alltså varit gömda och ”glömda” i cirka 150 år. Vi
hade också hört historien om hur familjen Bank hade fått besök
av en bekant, som förutom att vara flygkunnig även tyckte om att
dyka. En dag hade han landat med sitt pontonförsedda plan på
Bredsjön, dykt i för att simmande ta sig in till Bredsjö Säteri och
kommit upp med en del av en kruka, som han elegant överräckt.
Ja, det lät ju som en skröna så god som någon.

Idén och förberedelser

Min son David hade tagit dykarcertifikat 1986 och var sugen på
alla dykmöjligheter. När han frågade om jag hade några tankar om
var han skulle kunna dyka, slog det mig, att om man i Bredsjön
kunde hitta en vas tidigare, skulle det kanske finnas fler. Vi kände
ju till att fajanstillverkningen vid Gustafsberg under en period
legat i närheten av Bredsjö Säteri. Visst skulle det vara spännande
att försöka att leta.

I vår studiecirkel hade vi många gånger tagit upp möjligheten
att få gräva efter rester av fajanstillverkningen från den tiden
tillverkningen låg i Vänge. Vi hade tänkt oss att få börja undersöka
en av avfallshögarna vid ruinerna efter fabriken i Fiby. Wolter Ehn
hade också diskuterat den möjligheten med sin bror Ola, som på
den tiden var landsantikvarie. Vi visste också att Wolter tidigare
hittat fragment av fajanstillverkningen vid ett av dammbrösten vid
Fibyån. Det var fynd han gjort tillsammans med den mångomtalade
Finn-Gustaf, Gustaf Andersson. Dessa fragment hade Wolter lämnat
till Uplandsmuseet, där de finns till beskådande idag.
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Allt nog! Wolter frågade Arne Bank om han hade något emot
att vi kom ett gäng och dök i området utanför hans brygga. Det
hade han inte.

Fajansfisket

Så en dag i juli 1987 infann vi oss ett sällskap under ledning av
Wolter Ehn. Bland dem som deltog fanns Marianne Ehn, Anders
Karlsson, Anna-Märta Schmekel, Gösta Lindgren och Lennart
Ströbeck. David hade fått med sig en dykarkompis, så de var två
dykare, vilket ju är en fördel, nästan krav, om något oförutsett
skulle inträ:a.

Vi välkomnades och drog oss ner mot bryggan vid stranden.
Dykarna gav sig ut ett stycke och försökte dyka. Sjön är inte
särskilt djup. De försökte lägga sig i ytan och titta, men de kunde
inte se något, därtill var vattnet alldeles för grumligt. När de sedan
dök ned och rörde vid bottnen, virvlades grums upp, så att vattnet
blev helt ogenomskinligt.

Sällskapet inspekterar dykfynd vid Bredsjö.

Dykarna utvecklade då en teknik som gick ut på att de satte
sig på botten och kände sig för runt om sig. Där kände det snart
att det fanns massor av föremål. De plockade med sig några av
föremålen till oss som stod på bryggan och mycket spänt följde
utvecklingen. Dykarna höll till 25-50 meter utanför bryggan och
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plockade upp föremål i 3-4 omgångar. Sedan var luften i tuberna
slut. Vi hade ju dessutom fått vårt lystmäte tillfredsställt. Vi radade
upp föremålen på bryggan, sköljde av dem och beskådade.

Dykning i Bredsjön 17 juli 1987.

Mest var det tallrikar man
plockat upp. Några var tra-
siga, några hade misslyckats
vid bränningen, var ojämna,
några hade sintrat vid brän-
ningen och satt ihop. Där
fanns inte ett enda föremål,
som var helt och färdigtillver-
kat. Vi hade uppenbarligen
hamnat i en skräphög belä-
gen under vattnet. Vi plocka-
de väl upp ett 30-50-tal före-
mål, som alla togs omhand
av ägaren till Bredsjö gård.
Emellertid berättade vi att vi
skulle meddela Uplandsmu-
seet och att personal däri-
från borde få möjlighet att undersöka föremålen närmare.

Tallriksfynd från Bredsjön

Nu gick vi till gårdens ”museum”, f d. gårdsfängelset på Bredsjö
Säteri. Där kunde vi passa ihop några av de nyupptagna tallrikarna
med en av formarna. Vilken känsla! Formarna, som vilat i vindens
trossbotten sedan 1820-talet och de ”misslyckade” fajansfaten, som
vilat på Bredsjöns botten sedan samma tid eller tidigare passade
precis ihop.
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Slutsatser

Vi måste ha kommit på avskrädeshögen från fajansfabriken. Sanno-
likt körde man ut allt misslyckat material på isen och sedan fick
naturen ha sin gång. Här i Bredsjön ligger alltså ett stort material
kvar som skulle vara mycket intressant att få titta vidare på.

Wolter Ehn berättade för sin bror Ola, landsantikvarien och
länsmuseichefen, om våra fynd och fick en berättigad tillsägelse.
Man får ju inte röra föremålen om de är mer än 100 år gamla.
Vi tröstade oss med att säga att vi kunde ju inte veta vad som
fanns där, innan vi tagit upp föremålen och sedan var det ju ingen
mening med att lägga tillbaka dem. I stället rapporterade vi om
fynden. Och nu har det gått 10 år, så jag hoppas att ”försyndelsen”
är preskriberad.

På 1990-talet inköpte Upplandsmuseet på auktion en fajanstall-
rik av Vänge-Gustafsbergs produktion och numera kan man på
museet studera denna tidiga industriprodukt från vår hembygd.
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