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N år engelsk litteratur rett som det er kaller 
tinnt0Y for: silver for the poor, fattigmanns

s0lv, forteller det - kanskje - litt om hvor de 
engelske kannest0perne, the worshipfull Company 
of Pewterers, hadde en del av kundekretsen sin. 
Men dette mindreverdige navnet h0ver langtfra til 
norske forhold. Hos oss var tinnet aldri noen måle
stokk å lite på når det gjaldt sosial velstand. Og 
derfor kunne også folk av alle samfunnslag trygt 
nytte tinn uten å engste seg hverken for ryktet eller 
kreditten. Se nå bare på herren til Ulefoss, den rike 
Niels Aall. Den gangen han skulle gifte seg f0rte 
han blant annet også opp forskjellig slags tinnt0Y 
på den listen over husbunad som en av skipperne 
hans skulle kj0pe for ham i London. l Og det gjorde 

. han enda så sent som i 1793 da kannest0per-yrket 
alt var kommet så smått på hell ingen fordi folk 
heller ville ha brukstingene sine av annet, kanskje 
litt mer lettvint og appetittlig materiale. 

Ellers er det selvsagt stor skilnad mellom den 
»natpotte, en gammel dito, og 5 tallerchener af 
ringere thin« som pantefolkene satte til h0yst en 
halv daler da de registrerte boet etter en utarmet 
håndverker, og de >}3 stoere flade hamrede fader, 
weg. 21 schaalpund>} som alene kom opp i 3 daler, 
a mark og 18 skilling, utenom alt det andre tinnet 
Karen Lemmich, salig Andreas Hofgaards, lot etter 
seg. 2 
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Likevei var det nok det ringere tinnet som ga 
kannest0peren daglig br0d og gjorde det mulig for 
ham å betale >>uggentlig 1 Y2 ort ligesom en suend 
gifues.«3 Skiftene peker i den retningen, og går en 
gjennom den store massen av gammelt norsk tinnt0Y 
vi ennu har, syner det seg snart at manggodset -
den simpleste kvaliteten - er i overveiende flertall. 
Men med det er det ikke sagt at tingene er dårlige i 
seg selv. En kan visst trygt hevde at i hele Nord
Europa raker i all fall ikke noe av det alminnelige 
brukstinnet h0yere enn det som ble laget i Danmark 
og Norge. Selvsagt regner vi ikke da med det 
engelske tinnet som jo St0tt har stått i en srerlig 
premieklasse. Men manggodset er alltid dusinvarer, 
laget etter solide, konservative modeller slik som 
det heter seg at det brede publikum helst viI ha dem. 
De er med andre ord gode salgsartikler; i dobbelt 
mening hverdagskost for kannest0peren. D erfor 
hender det også at de samme formene har vrert 
nyttet, om enn stemplene viser en annen og bedre 
vare. Men det som aldri hender, det er at en form 
litt utenfor det alminnelige brerer de beskjedne 
stemplene til manggodset. Her er det forresten et 
par ting vi gjerne kan merke oss. 

For det f0rste kan vi visst trygt gå ut fra at de 
fleste, mer sreregne arbeidene er original-modeller. 
Der finnes jo ennu en mengde, h0yst ulike slags 
norsk tinnt0Y, og vi har da ingen grunn til å tro 
at tiden har fart verre med de utpregete modellene 
enn med alle de andre. Heller tvertom. En modell 
som er sjelden idag har derfor sikkert vrert forholdsvis 
ualminnelig også den gangen den ble laget. Og det 
ligger da nrer å slutte at den skyldes en bestilling, 
eller at kannest0peren i all fall har tatt sikte på en 
bestemt liten kresen ring av kunder med den. Videre 
gjelder det for slike arbeider at de, og alene de, lar 
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oss måle hvor dyktig hver enkelt. kannest0per var. 
H verdagstinnet - fatene, tallerkcnene og mange 
av kannene - de er st0pt bokstavelig talt i dc 
samme formene, og er stort sett så like hverandre 
at vi ikke kan nevne opphavsmannen f0r vi har 
funnet stempIene; i seg selven spennende jakt tar 
en f0rst fatt. Originalmodellene gir oss derimot h0ve 
tiI både å skjeIne, og ikke minst vurdere de enkelte 
mestrene. 

Et slikt srerpreget tinn-arbeid hadde undertegnede 
gleden å beundre for en del år siden hos godseier 
Heiberg på Amble. Det var et fat, men et fat som 
helt opplagt aldri har vrert laget eller nytt et til 
vanlig mat-bruk. Selve formen på fatet taler for 
det. Ellers er arbeidet så for-seg-gjort at har en 
enn stud ert norsk tinn aldri så lite vii en uvilkårlig 
komme til å tenke på en bestemt mester som deil 
som kan ha laget fatet fremfor noen annen. 

Men en ting om gangen; la oss f0rst studere selve 
fatet. Bunnen er plan og helt sirkel-rund. Kanten 
utenpå har derimot en ujevnt b0lget rann med 
opph0yete ornamenter. Disse ornamentene har et 
bestemt motiv som går igjen rundt hele fatet og 
deler opp kanten i ti like store deler. Det er to smale, 
sammenrullete akantus-blader som ligger omvendt 
på hver sin side aven volutt eller profilert rull. 
Fatet har altså på en vis den ikke helt alminnelige 
formen aven regelmessig ti-kant. Ser vi nrermere 
'etter oppdager vi også snart at det, i motsetning til 
tinnfat flest, ikke er st0pt i en eneste form. F0rst 
er bunnen laget for seg, derpå er kanten blitt lod det 
fast oppå. Selve kanten er satt sammen av minst 
ti enkelte deler. Alle ornamentene er st0pt i en og 
samme form. Men det skal vrere usagt om denne 
formen også har rummet et segment av kanten, 
eller om kant og ornamenter har vrert laget hver ' 
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Fig. 1. Tinnfat fra midten av 1700-årene. 

I Eier godseier G. 'F. Heiberg. 
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for seg f0rst. Alle skj0ter el' nerrdig satt SamlllCI1 

og pusset så fint at det nesten er uråd å 0yne dem. 
Men det forteller kanskje sitt, at den jevne, litt slake 
kant-hulningen under ornamenten e er drevet opp. 
Ellers er å merke at enda kanten hviler oppå bun
nen, er fatet forholdsvis lavt. Det måler 36,3 cm 
tv ers over (bunnen alene er på 30 cm), men er ikke 
fullt 2 cm h0yt. Alminnelige mat-fat som har omlag 
de samme tverrmålene, pleier derimot å vrere fra 
dobbelt til tre ganger så h0ye. 

Også den flate bunnen er smykket, men med en 
gravert dekor som knapt er jevnbyrdig med fatet 
ellers. Men la det vrere som det vrere viI med det, 
fatet i seg selv er et f0rste klasses arbeid. Og det 
ligger som nevnt nrer å sette en bestemt kannest0per 
i samband med det. Vi snur fatet, og se! riktig _ 
under bunnen finner vi de tre >}engle-merkene« til 
Bergensmesteren Hans Christian Byssing. De er 
f0lgende: l) Et ovalt stempel med en engel som 
holder en balanse-vekt, årstaIlet 1745 og initialene 
til mesteren, H. C. B. 2) Ennå et ovalt stempel med 
årstall, mester-initialer og som hovedmotiv, en kro
net rose kring Bergens stadsport. 3) En kartusje 
med innskriften H. C. BYSSING / IN: BERGEN 
(i versalier). Fatet er altså av >}engletinn«, en folkelig 
omskriving av· >}engelsk tinn«, hvad igjen viI si at 
kvaliteten er den aller fineste. Og det gj0r da ikke 
fatet mindre verdifullt at det må vrere laget i verk
stedet til den norske kannest0peren som har vrert 
mest framifrå på flere områder. Med det kunne 
også alt vrere sagt om fatet. Men stopp litt! - Der 
er klusset med stemplene slik at en ikke kan les e 
initialene lenger. I steden er bokstavene P V 
risset inn. H vad er meningen med det? Er det bare 
en tilfeldig klåfinger som har vrert ute og mor et seg, 
eller kanskje en omstreifende >}kjedelflikker«, en 
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tater som har reparert fatet en gang scnerc og som 
da har ment at navnet hans veide mer for ettertiden 
en mester Byssings ? 

Nå gjelder det helst for slike karer at er de enn 
aldri så lette på hånden, pleier vi like fullt å kunne 
se sporene deres, men det gj0r vi ikke her. Imidlertid 
er det påtagelig hvor konsekvent navnet til Byssing 
er slettet ut. Også fra kartusjen er det fjernet, (helt 
på samme vis som vi x-er ut med en skrivemaskin) 
men selve by-navnet har fått stå. Og er det ikke 
da god grunn tiI å tro at vedkommende som har 0vet 
hrerverket på initialene har like fullt vedkjent seg 
Bergen som hjemstavnen sin? Kan han da ha hatt 
noe å gj0re med Byssing eller verkstedet hans? 

Nå gjelder det for kannest0perne i Bergen - som 
for alle norske kannest0pere - at vi vet svrert lite 
om lauget deres og om hvordan forholdene var 
mellom dem ellers. Kannest0per-Iauget i Bergen 
ble 10st opp en gang i 1820-årene, og laugsarkivet er 
forsvunnet, trolig for alltid. Vi må derfor s0ke å lage 
oss et bilde på grunnlag av de opplysningene vi kan 
samle sammen fra andre steder. 

La oss da f0rst ta litt personal-historie. I 1736 tok 
Friederich Anthoni Vahl borgerskap i Bergen som 
kannest0per. Han var f0dt i 1696 og avla trolig 
mesterpr0ven alt i 1733. Stemplene hans har i all 
fall det årstallet. 1737 giftet han seg med Massi( e) 
Pedersdatter Bog0e og fikk fem år senere en S0nn 
som ble d0pt Peder Mads. F. A. Vahl var da alts å 
46 år gammel. Han d0de 1755.4. Vi vet forel0pig 
ingenting om hvor mange svenner og lreregutter 
han hadde, og kjenner heller ikke navnene på noen 
av dem. 

Hans Christian Byssing var f0dt i Kj0benhavn i 
1717. Mikkelsdag 1733 kom han i lrere i f0debyen 

,hos den duelige kannest0peren Johan Sch0nfeldt og 
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ble utskrevet som svenn den 26. j uni 1740 etter syv 
års lreretid.5 Hvor han oppholdt seg siden vet vi 
ennå ikke, men 14. desembcr 17.t-5 tok han borger
skap i Bergen. Han var gift ikkc mindre enn 5 
ganger, men barn a hans - de »cktef0dte« - d0de 
nok f0r ham, for det var bare en s0ster av ham som 
meldte seg da det ble holdt skifte etter ham ved 
juletider 1768.6 En S0nn som ble d0pt i 1749 vokste 
således ikke opp til å fortsette yrket tiI faren. 

Det gjorde derimot den f0rnevnte S0nnen til 
F. A. Vahl, Peder JlIlads. I 1769 tok han borgerskap 
som kannest0per, 27 år gammel. Og nå viI leseren 
selvsagt sp0rre: Hva har egentlig disse tre kanne
st0perne - Hans Christian Byssing og far og S0nn 
Vahl å gj0re med hverandre og med det fatet vi 
har sett på her? Oppriktig talt er det ennu ikke 
mulig å gi noe helt og greit svar. Vi kan bare trekke 
visse slutninger, og det er jo alltid en gyngende 
grunn å gi seg ut på. Men så lenge det ikke blir 
bevist at vi er helt på villspor er det jo ingen annen 
vei å gå. . 

Som vi husker har fatet til godseier Heiberg bok
stavene P og V risset inn i stemplene til Byssing, 
og på slik vis at det trolig er en bergenser som har 
gjort det. Men P V er initialene til Peder Vahl. 
I sine egne stempler pleide han riktignok også å 
ta med en M for mellomnavnet Map-s, men hva 
kan en ikke sl0yfe i en snarvending ? Og nå skal 
vi se bort fra alle spissfindige muligheter og holde 
oss til den ene, at Peder Mads Vahl har tjent som 
svenn hos Byssing. Hans egen far d0de jo da han 
selv bare var 13 år gammel så der var det ingen 
forretning len ger som han kunne gli inn i og arve. 
Som svenn hos Byssing har han måttet avvikle 
verkstedet da mesteren d0de, og har helt naturlig 
åpnet eget verksted året etter. 
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Men dette er bare en teori, og nå spms det om vi 
har noe annet å st0tte den opp med så lenge vi 
mangler de sikre provene dokumenter kan gi oss. 
Det er da kanskje ingen grunn tiI å legge vekt på 
at manggodsstemplene til Byssing og P. M. Vahl 
ligner hverandre svrert. Motivet er i begge Fortuna 
- lykke-gudinnen - som holder en lang flagrende 
vimpel over hodet. Men dette motivet ble også 
nyttet av andre - riktignok yngre - kannest0pere 
i Bergen. La oss imidlertid sammenligne en del av 
arbeidene deres. 

For nå å ta et par enklere ting f0rst, er der i 
Norsk Folkemuseum to fat med opp stå ende krage 
og lokk, såkalte saltmatsfat. Begge fat er så lik 
hverandre at lokket til det ene passer vel så bra til 
det andre fatet. Men det merkelige er at vi finner 
stemplene både til Byssing og til begge mestrene 
Vahl på dem. Byssing har laget det ene fatet, Peder 
Mads Vahl det andre, og Friederich Anthoni Vahl 
har laget begge lokkene. Fatet til P. M. Vahl er 
attpå tiI bare av manggods, mens det andre fatet 
og begge lokkene er engletinn. Det sier seg da selv 
at fatene ikke er resultat av noe samarbeid. Fat og 
lokk må vrere satt sammen rent tilfeldig senere, men 
de forteller greit nok at alle tre mesterne har hatt 
adgang til de samme formene. Dette alene beviser 
likevei ikke at våre" tre kannest0pere har vrert 
knyttet sammen med Byssing som mellomleddet. 
Men vi må ha lov til å se det som noe aven pekepinn. 
Og en del andre arb~ider gj0r oss enda tryggere i så 
måte. Personlig kjenner jeg ikke noe annet fat helt 
maken til det hos godseier Heiberg. Men Norsk 
Folkemuseum eier riktignok et 9-delt fat av samme 
type, og Videnskapsselskapet i Trondheim har . et 
8-kantet fat hvor annet hvert ledd av kanten har 
just de samme ornamentene. Begge fatene er ehgle-

11. - Fortun fra lil Sogn.rest. 161 
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tinn og laget av Byssing. Nå har det 8-kantete fatet 
i Trondheim sitt fullstendige motstykke i Vestlandske 
Kunstindustrimuseum. Men der viser stcmplene at 
det er Friederich Anthoni Vah l som har vrert 
mesterell. Så godt det er mulig å se er begge disse 
fatene satt sammen på samme vis som fatet på 
Amble. 

Det kan visst greie seg med disse eksempiene. 
Og det er egentlig bare dc som forteller oss noe. 
Vi kan nok trekke fram en rekke andre mer enkle 
arbeider også. Men da viI vi snart oppdage at de 
har sine motstykker fra så å si alle de kannest0per-
verkstedene som var i Bergen. Dette skyldes nok 
dels at kannest0perne kj0pte hele verkstedene etter 
hverandre. Men en vcl så nrer forklaring t0r vrere den 
at selve lauget i Bergen - som de fleste kannest0per
laugene i Nord-Europa - eide en rekke former som 
mestrene fikk låne etter tur. Der har vi også grunnen 
til at tinnt0yet holdt seg så påfallende konserva
tivt. Det er jo ikke ualminnelig at en kanne St0pt 
i slutten av 1700-årene har akkurat samme modell 
og mål som en fra f0rstningen av århundret. 

Annerledes med de individuelle arbeidene. Det 
er som alt nevnt de som vidner om hva den enkelte 
mesteren evnet. Og når vi da står overfor så sref
merkete fat som de vi har sett på, fat som har så 
meget felles, har vi lov til å slutte at de mestrene 
som laget dem må ha hatt mer å gj0re med hverandre 
enn bare det å vrere laugsbmdre. 

For å summere opp det hele, er det h0yst trolig 
at Byssing har overtatt verks ted et med former etter 
Friederie Anthon Vah!. Tidligere kan han godt ha 
vrert svenn hos Vahl for alt vi vet, og det er heller 
ikke umulig at han også har lovet forgjengeren å 
ta S0nnen hans, Peder Mads, i lrere. Peder Mads 
Vahl har på sin side overtatt verkstedet til Byssing . 
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I så fall er det meget sannsynlig at fatet på Amble 
er laget ferdig av ham etter at Byssing var d0d, 
men f0r han selv hadde fått ordnet med sitt eget 
borgerskap. Det viI si vinteren 1768 til 69. 

N å ja, alt dette gir seg ikke ut for å vrere annet 
enn en hypotes e som kan ramle lett ved f0rste åtak 
fra den som finner veien til dokumenter under
tegnede ikke har hatt ad gan g tiI. Men skader egent
lig det? Tvert om. Hele hypotesen viI da ha sitt 
verd som et d0me på hvor forsiktig kunst- og kultur
historikeren må vrere med å stille opp teorier bare 
på grunnlag aven stilkritisk vurdering av det hånd
faste materialet han rår over. 

Vi kan altså fremdeles håpe at det viI vrere mulig 
med tiden å klarlegge forholdet mellom de tre 
nevnte kannest0perne, om det da har vrert noe for
hold i det hele. Derimot er det lite trolig at vi får 
vite mere om hvem som har laget det fatet vi har 
interessert oss srerlig for. Men vi har en liten opp
lysning om det, en opplysning som slutter ringen 
og lar oss vende tilbake til utgangspunktet for det 
som har vrert skrevet her. Godseier Heiberg ,har 
meddelt at fatet har f0rst h0rt til familien Knagen
hielm. Og med det faller uttrykket »Silver for the 
poor« ennå en gang igjennom når vi pr0ver å Hytte 
det over til vAre hjemlige forhold. 

Harald Hals II. 
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