


Tre medeltidskannor, funna 1 mossar 

Av HARALD WIDEEN 

o 

Ar 1880 inkom till Statens historiska museum ett egendomligt kärl av malm eller brons, anträffat på Bjurums mossar i Västergötland av drängen Johan Jonsson (SHM inv.nr 6495) . Kärlet, som hängde i en bygel med lekane och fästering (fig. 1), var klotformigt och hade två djurhuvudformade pipar samt två hankfästen i form av människohuvuden. Locket,solU varit fästat med en ledgång eller charner, saknades. Kärlets höjd är 16 cm-Som man kan finna på tavlor från senmedeltiden, visande interiörer från förnämare hem, utgör metallkärl av detta slag handkannor för tvättvattenDe bruka ses hängande i en nisch, och nedanför står ett lågt handfat, också av metall. Ett handkläde fullbordade en sådan toalettanordning, och eftersom dessa kannor givetvis tålde att användas som kittlar, ha de nog i allmänhet innehållit varmvatten. För kallt vatten fanns handkannor av andra typer, t .ex. de djurformade akvamanilena. För prästens handtvagning i kyrkan ha också hängande handkannor begagnats, och de pläga då betraktas som liturgiska kärl och benämnas med den högtidligare termen lavatorium. Skulle Bjurums-kannan antagas härstamma från en kyrka, får man väl gissa på Mårby nu försvunna medeltidskyrka. 
Hur gammal är då Bjurums-kannan? Hängkärl av alldeles samma typ, daterade 1554 och 1629, är kända från de gamla hemmen på Bryggen i 
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FIG. 1. Hängkärl av malm) troligen tör varmvatten. Funnet i Bjurums mossar 
1880. Statens histonska museum. Skala c:a 1/3. 
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FIG. 2. Hankfäste av malm, funnet på Bålltorp i Sätun,a på 1700-talet 
Efter teckning av C. G. G. Hilfeling. 

Bergenl), men profileringen och den gjutna dekoren på dessa kärl är av 

helt annat och senare slag än den på Bjurums-kannan. De gjutna människo
och djurhuvudena på denna är av tydlig medeltids typ och har motsvarig
heter på t.ex. bronskandelabrarna i Stockholms Storkyrka2 ) . En alldeles lik
artad sak, ett gjutet hankfäste (fig. 2), funnet på »Båletorps gård» - tyd
ligen Bålltorp i Sätuna - omtalas och avbildas av antikvitetsritaren C. G_ 
G. Hilfeling3), vilken på Pehr Thams bekostnad företog »en 8 dagars forsk
ningsresa i Westergötlands fahlbygd» i juli 1788. Ifrågavarande »figur af 

malm», vilken enligt Hilfelings mening »liknade de gamles afgudar», ägdes 
av kaptenen och riddaren B. Lilje på Äspås. - Intet av dessa nu nämnda, 
ornamentala hankfästen och inte heller Bjurums-kannans djurhuvud
formade pipar är av så utpräglad stilkaraktär, att de kan ge hållpunkter 
för en precisare datering. Förmodligen har Bjurums-kannan tillverkats 
under medeltidens senare del, gissningsvis 1300- eller HOO-talet. 

Nästa mossfynd, som här skall framdragas, är en skänkkanna av malrn 
(fig. 3), som jag observerat avbildad i artisten Hilder Werners efterlämnade 
samling av fornsaksritningar, numera förvarad i Lidköpings museum4 )_ 

Teckningen (nr 497; fol. 244) var försedd med påskriften »Asled mosse» 
- tydligen en fynduppgift. Werners tryckta arbete Antiqvariska Berättel
ser I och il (1870 och 1873), som innehåller en mängd notiser om i jorden 
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FIG. 8. SIMJ,nlclca,nna, am Mons. lt'~tn'/l.mt l<'IO, 'to S7ttlnkkru/11(l, IW toml, lt'tm,lwn 
j, Atil() 1HO/J/JU, j. J'Jm'!l1'I 'II/.MIN(! , 

fUnll lL föromål, har emellortid ingen uppg'ift om Asle-lw.nno.n, Don l.'örva.fas 
pli. Llil1HtUUfloct i .HJnlttiplng (lllv.nr j 0.:395). som fÖl'vlirvnt dcm 19ta, vnr

vltl uppgivits l.tt\. ItluulIltl hittat", i Jordon :.vid Alleborg», Denna stmare upp
I{ifl. HOI1'l. till nödH ItIln fI.il'lilw8 med Wornol'fI. rur givetvis ej ges vitsord 
fl' funfilr dat boaltod donnt) lIlmnar: »Åsled mosse», Att kannan i Jönköping 
UI' ldontislt med don HV Wm'nm' avbildade framgär dols !lV [l,tt det bostämda 
t,tY(Jlel'l uv hnndtu/>t'ct. Hom pil t.o\:lmlngcm murltm'ats g'onom streckning, 00lt81i 
fattA$! pli dOll bovllX'Udo Itlumun, dCJIH av f tU: doss insltl'jft (två boh:stliver nv 

modolutidl'lt.yp) ocltsli l'cdovhH1S i avbildningen, 
D('lnnl~ till ~yndol'ten sålunda bCHHlmdn kanna (fig, a) lir 23 cm hög och 

uv d011 Hennmdclt.ldil HlclinldtlUlTlIUlfI typ, Don hur vid bult , gUlIslm hög fot: och 
tlhnJigen bred halslinning, l formen ansluter dOll sig nUrfl till den ganska 
1iI1(L grupp [LV svcnHlm fynd av bultign tmm- och I~H\lmltfnIllOl' från 1300-
o(:h 1100· tlllot" vllltu. linSeR VIU'lt t.illvcl'ltU,dc dels inom landet. dela i nord
tyslefl HUldcr som L.Ubec)( och Rosloclc. Som goda motavurighclcr !tun näm-
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1I1\}I (Ill tnnlmkanna funnen i Garnlebyen i Oslo och en annan, av tenn, fun-

1l\' 1l1 fon myr i Vest-Agder ii ), båda daterbara till 1400-talet. Den sistnämnda 
11111' pit hanken en stilistiskt degenererad växtranka. Av svenska fynd har 
A N I( ~ · ltmlllan likhet med en funnen på öland och en annan, troligen funnen i 
OppliUH]tI), Den förstnämnda anses av den tidigare forskningen7 ) härröra 
fl'lIn l :l()O-talet, den sistnämnda är ett motstycke till den ovan nämnda kan
Il/Ln ft'~tl Vest-Agder. _ Tennkannorna ha ofta nog på insidan av locket och 
hllt.tc)Jl filstlödda eller inpressade märken eller plaketter med religiösa motiv, 
t ,('X, Maria med barnet, Kristi ansikte, en korsfästelsegrupp, en heraldisk 
1'1111 t', dyl. En del sådana plaketter ha, liksom vissa av d~ bladrankor och 
tl! 'lwl'ntivn djurbilder, som pryda hänkeln, utpräglad senromansk stil
lwii,~() I H ). 1200-talets slut och 1300-talet är utan tvivel tillverkningstid för 
I't t )lIIl' kannor, som ha plaketter med för högmedeltiden kännetecknande 
atiJlI). 'l'ollnkannornas formutveckling förlöper givetvis parallellt med malm
IIIlu nm'IlIlR, varför kronologien för de förstnämnda också måste gälla för de 
lIitlt nllmnda. Att, som vanligen sker, datera en bukig malmkanna som den 
från ARla mosse till 1400-talet, finner jag följaktligen mindre motiverat än. 

Ilt t, med cn lika avrundad bestamning, datera den till 1300-talet. 1400-talet. 
j ll , I Viistsverige redan 1300-talets senare hälft, är vad bokstavsskriften 
lij·tl'ilt'i'llt' minusklernas tid. Särskilt inom metallhantverket är minuskel
IIlcdtlo" on för sitt dekorativa värde omhuldad komponent. Asle-kannans 
lli'l lt iitilvor representera en typ, som tillhör tiden före minusklernas genom
brott. l viistra Sverige och - i än högre grad - i Tyskland. Tilläggas bör 
IItt Alilo·lmnnan har något högre (eller bredare) halslinning än de anförda 
IHH'Hltll och svenska motsvarigheterna. Men om detta har kronologisk bet y

li t· !JlIl , lir ovisst. 

),;I't.OI' vad man. kan finna, har man ej heller anledning att bortse från de 
JlII!t;O!I/.(l'llflska vittnesbörden, när det gäller att datera det tredje mossfynd 
vi hill' ViJjll uppmärksamma, nämligen tennkannan fig. 4. Den hittades 1865 
l (' 11 m()sse i Bergs socken på Billingen och skänktes till »elementarlärover
ltf.l/I Mamlingar» i Skara av komminister O. Gallander10 ) . Kannan är ovan
UHt vm lJibehå.llen och av klart karakteriserad formgivning. Den har hög och 
IlJItIHlm smal hals samt låg och vid buk, vilket ger den »låg tyngdpunkt». 
Url/,to! 110m anses speciellt utmärkande för nordtyska fabrikatIl) . Hänkeln 
IIUm IlIIr kvadratisk genomskärning är, ovanligt nog, danad som ett halv
ddtlllfol'mat horn med fri ända men eljest utbildad med ett karnisformat. 
IH.t!!'(l fiiateparti. Kannans yta livas av smala, rytmiskt grupperade, kon.,.. 
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FlG, 5, Ringformigt spänne 
av tenn, funnet i Skara, Nå
len sak1~as}' inskriften me
ningslös, 

Fl G, 6, Bukig malmkanna, fun
nen i Göteve, 

Falbygdens museum, 

11 

centriska vulster, vilka erinra om svarvningsmomentet vid kannans till
verkning. 

Kannan från Berg har, så vitt jag kunnat finna, intet fullständigt mot
stycke. Med .sin starkt insvängda midja, sin långa hals och sitt kupiga lock 
med profilerad knopp erinrar den något om en kanna av »den nordtyska. 
slanka typen», funnen tillsammans med två mindre i en mosse nära Vä 
i Skåne1.2). Under hänvisning till liknande nordtyska kannor, dateradf' 
genom myntavtryck, anses tillverkningstiden vara 1400-talets 'början. En 
annan liknande kanna13), funnen i en å vid Ljungby i Småland, ävenledes 
av den slanka typen, har hänkeln ornerad med en ranka, nål5.0t soin 'också 
är fallet med de båda exemplaren från Itzehoe och Verden14). Ingen av qessa 
kannor är emellertid lika pregnant i profilen och så rikt li~jedek~)rer~d som 
den från Berg; Härtill kommer ,det ovanliga i hänkelns form 9cb, dekor. 
Vanligen är hänkeln bandformig och endast dekorerad på den k0Il:vexa 
sidan. Berg-kannans hänkel har, som redan nämnts, kvadråtisk genomskär

ning. Dess gjutna dekor täcker hänkelns båda sidofalL- på ena ' sidim löper 
en stiliserad ranka med förenklade halNpalmette~ii300-taisstii. på a~dra 
sidan15 ) ses en dekorativ IDEmeljest meriihgs1ös, retrograd in~ktift med bl.a. 
romanska och gotiska majuskler. Detta dekoratio~~'~k,i~k ii,r .~äIbekantfrån 
andra tennarbeten,t.ex. rin'gformigaspärinen (ffg. 5) : 'varav flerahiHats 

•• ' ' I ' -: . ' , ", .. I ' " " .': ' , l ; ,.,,:: ~" " " I '; 

i Seinen vId Pans och som dateras bll 13DD-talen\!) . Gentemot de _ under 
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senmedeltiden gjutna, med minuskelinskrifter prydda malmkannorna gör 

tennkannan från Berg med sina avrundade former ett högst skiljaktigt 

intryck. 
Till slut kan det kanske inte vara ur vägen att i detta sammanhang med

taga en bukig kanna av malm (Falbygdens museum nr 1917; höjd 24,6 cm, 
vidd 18,3, bottendiameter 17), funnen å Marbogården i Göteve (fig. 6)_ 

Med sin låga, satta form och stora bukvidd är den daterbar till senmedel
tiden, c. 1500. Arbetet är tämligen grovt, och den saknar varje dekor. Mitt 
i löper en vertikal gjutsöm. Huruvida också denna kanna bevarats genom 

att ligga i en mosse, är mig obekant. 
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1) Koren-Wiberg, Det tyske kontor i Bergen. Tegninger med beskrivelse 
(1898-99), s. 88, 225. ;)1 

2) H. Hildebrand, Sveriges medeltid I (1894), s. 438, fig. 1B7, visar ett sen
medeltida lavatorium, funnet i Jämtland och snarlikt Bjurum-exemplaret. 
Andra liknande är funna i Enköping, pä Tryggön och Skeppsbron i Stock-
holm (Statens historiska museum). En vacker kanna med krenelerad ij 
»krage» har hittats vid ö . Storgatan i Jönköping och förvaras pä Läns-
museet där (inv. 15.80B) . '" 

3) C. G. G. HiIfeling, Anmärkningar uti Antiqviteten. Västergötl. forn- j: 
~innesföhir~nt' t~dskr. V:2, s. 70 ff. - I arbetet Till den medeltida bronsgjut- '.".j 
nmgens s ona i Sverige. K. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakade- Ii 

miens handlingar 55 (1943) not 5, sid, 106, lokaliserar C. R. af Ugglas ", 
»Bäletorp» till Torbjörntorp, där ju visserligen en gärd Balltorp finnes _ f,l 

4) Om Hilder Werner och hans verksamhet, bl.a. pä Falbygden, se K. E_ :1 
Sahlström s, 69 i B. Lundqvist, Falköpings historia I (1940) samt om. :'1 
hans teckningar H. Wideen, Hilder Werner och hans efterlämnade rit
ningsportföljer. Nya Lidköpings Tidningen d. 14 juni 1946, 

5) S. Grieg, Middelalderske byfund fra Bergen og Oslo (1933) , s. 129 f.; fig_ 
78ochB2. 

6) A. Löfgren, Stockholms kanngjutareskrä, 1:2 (1933), kannorna nr .B, s. 16 
(Statens hist. museum inv.-nr 2782) och nr 13 (Statens hist, museum inv.-nr 
16390:12), bäda av tenn. 

7) Löfg.ren a .a., s. 16, 1B. 
S) Löfgren a.a. basilisken pä kannorna 22 och 27. 
9) Löfgren a.a., kannan 23 (s. 19) med lejon-plaketten fig. 36 samt kannan 

13 (s. 15 f) med krucifix-plaketten fig, 13 a . Vinblad av 1300-talstyp på 
kannorna 12 och 13. 

10) Västergötl. fornminnesfören. tidskr. 1:1 (1869), s. 19. Kannan förvaras l 
VästergötJands museum, inv.nr SL 384; 1542. 

11) Löfgren a.a., s. 12. 

! 
i 

I 
'1 



'f RE MEDEL'1'IDSKANNOR, FUNNA I MOSSAR 

I~) LUfgron a.a., fl. 272, nr 3(). Avbildad, flg. 98, i Fornvlinnen 1933, s. 291. 
1:\) L Ufgl'on a.a., s. lCl, nr 4; blld 12. Nordlslta museet, lnv.-nr 43917. 

13 

H) O. L Il. u ff e r, Spl1tmlttelalterlicho Zlnnfundc aus Hamburg. Mlttcilungen 
11US dem Museum fUl' Hll.mburglsc!lo Qest:hiehtc, Nr 4. (1913). 

lfi) Jfr Illustru.t:!oncn I VllatorglJtl. fornmlnnesflJren. tldsltr., 1:1, 8. 19. 
III) HILl' avbildade spU.nne 1'lg. f) tillhtJr den stom samlingen Wsfynd frän grund

grllvnltlg'on fUl' det nya Hll'ove1'ltahusol I Sltal'l1 1.86!)- 70. Samlingen förvaras 
I VJ.latez;götlancls museum, lnv.-nt' Fl" .1753. Om <le fl'anllka t ennföromlilen 
so A. Forgoll.ls, Colllwtlon dtl plombs hlatol'l(lS tmuvUH dana la Solne l · .. - f) 

(1802 ·~·· 06) . . 


