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TILLVERKNING AV SENMEDELTIDA BUKIGA TENN
I(ANNOR I VISBY UNDER 1400-TALET 

Av WALDEMAR FALCK 

För de flesta människorna på det medeltida Gotland var livet sannolikt en 
växling mellan vardagens hårda arbete och helgdagens vila med inslag av 
olika fester. Kyrkliga bemärkelsedagar, exempelvis helgon gillen och dyl., 
:firades förr i stor omfattning. Familjefester, såsom trolovningsöl, 
bröllops öl och barnsöl, fordrade förplägnad och god dryck. På Gotlands 
landsbygd torde det hembryggda ölet ha dominerat, däremot har det tro
ligen varit så i Visby, att tyskt öl eller vin varit mest förekommande . 

Efter dagens slit med arbete på åkern, med lossning i hamnen, med bygg
nads- och reparationsarbeten på kyrkorna ansåg man sig sfi-kert ha rätt till 
gott öl. Om detta vittnar, som 1. Swartling påpekat, (Gotländskt Arkiv 
1.966, s.30) en scen på bildfrisen på Källunge kyrkas långhusportal från 
1300-talets mitt. Den starkt saltade mat som vanligen förekom gav väl 
också upphov till en god törst, varvid ölet torde ha underlättat förtäringen. 
En medeltida källa, som omtalar drycker på Gotland, är Visby stadslag, i 
huvudsak nedtecknad vid 1300-talets mitt, med uppgifter om vin och om öl
tapperskor. Länsherrens på Visborgs slott, Ivar Axelsson Thott, räken
skaper från 1480-talet ger oss upplysningar om humle till ölbrygd. En skrå
ordning för S:ta Katarina gille i Björke - den enda gotländska av detta 
slag vi har i behåll - har ett flertal uppgifter om påföljd vid dåligt ölsinne. 

Genom den bevarade sktåordningen för det Stora Gillet i Dorpat från 1300-
talets slut (utg. av Mettig 1907) är vi väl underrättade om de fester )Som 
enskilda gillen och skrån avhöll. Den omtalar bl.a. hur ölet, som förvara· 
des i källaren, avhämtades i gillestugans kannor. Varje gillesbroder var 
vid böter ålagd att närvara. Man får här en inblick i, att till det myckna 
drickandet fordrades åtskilliga dryckeskärl och skänkkannor. Under 1300-
och 1400-talen, den period vi skall studera, brukades ofta kannor av metall, 
men även av trä, till att mäta upp och hämta dryck. Till munnen fördes 
drycken i mindre kannor a v silver, tenn eller keramik. I sällsynta fall även 
i kärl av glas. I enklare sammanhang torde "stavb ägare " , små, laggade 
skålar av trä, ha använts. Sådana har även påträffats vid arkeologiska 
undersökningar i Visby. Användningen framgår med all klarhet på kalk
målningar från 1400-talet i UndlQJse k: a på Själland. 

Ett allmänt bruk av tennkannor förklarar att vi bland medeltida städers 

43 



W ALDEMAR FALCK 

2 
Bild 1. De ttJä vid kv. östertullfunna gjutformarna. Kannan som gjutits i formen till vänster har varit 23,7 cm hög. Foto W. Falck. 

hantverkare även möter kanngjutaren, ibland flera samtidigt verksamma. Säkra verkstadsspår efter deras verksamhet vid denna tid har 
hittills ej varit kända i Visby, ej heller veterligen i någon annan stad. Genom en grävningsundersökning i kvarteret östertull våren 1973 
framkom två gjutformar till tennkannor aven bukig form, som i allmän
het dateras till senmedeltid. 
De två gjutformarna påträffades 30 m norr om österport, i omrörda kulturlager. Troligen har störningen av kulturlagren förorsakats aven under 1700-talet grävd källare. Inga konstruktioner till en tenngjuteriverkstad 
var därför möjliga att påvisa här. Vi får därför, i avvaktan på ev. nya 
fynd, nöja oss med vad de två formarna har att berätta. 
På bild 1 återges dessa. Den ena, nr l, är i stort sett oskadd. Man har i ett kalkstensblock med måtten 34x26x16 cm, med stor skicklighet huggit ut en konkav gjutform vägande 18,7 kg. 

Vi ser tydligt fotringen, buken, halsen och mynningen till en till mynnings
randen 23,7 cm hög kanna. (Med höjd avses genomgående måtten från foten till mynningsranden. ) I denna typ av gjutform har man tydligen endast 
kunnat erhålla en vertikal halva. 
r det andra blocket, nr 2, som är av sandsten, har man tillverkat en mindre 
kanna med en något avvikande form. Gjutformens nedre del är avslagen och vi kan endast mäta blockets bredd, 21 cm, och tjocklek, 12 cm. 
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Bild 2 O 3. Rekonstruktion av de kannor som gjutits i de funna formerna. Fotringen 
till kannan bild 3 är tagen med förebild från bild 2. Teckning C. G. Herlitz. 

Rekonstruktioner av de två kannorna, bild 2 och 3, levandegör dem. 
Fotringen till kannan bild 3 är tagen med förebild från bild 2 och kan 
därför endast anses såsom möjlig. På kropparna av tenn har hantverkaren 
låtit fästa separat gjutna hänklar och lock. En på Gotland kanske brukad 
tennkanna framställs på långhusportalen i Källunge kyrka (bild,4). För att 
karaktärisera de kannor, som bör ha gjutits i formarna, och fÖr att finna 
om tillverkningen varit beroende av främmande impulser, får vi därför 
för jämförelse vända oss till exemplar förvarade i museer och enskilda 
samlingar. Jämförelserna försvåras av att vi inte påträffat gjutformar till 
hänkel, lock eller däri gjutna "medaljer" . Vi kan endast studera A) 
Bukens proportion, B) Bukens form , e) Volym. 

Vid en genomgång av i första hand publicerade exemplar finner man, att 
tennkannor av bukig form är en i högsta grad internationell företeelse 
under tiden ca 1300-ca 1600. Ett stort antal har man ansett sig kunna 
datera till HOO-talet. Av de 80 kannor jag kunnat belägga har flertalet 
blivit funna vid muddringsarbete eller påträffats nedgrävda. Utbred
ningen på nordiskt, baltiskt och nordtyskt område framgår av kartan, bild 
5. Vi ser att ett större antal är kända i Norden än på tyskt område. Det kan 
dock inte utan vidare tolkas som att de skulle ha förekommit i större antal 
i det förra området. Med större sannolikhet kan man påstå att kannor 
funnit avsättning även på landsbygden: så är fallet på Gotland, i Uppland 
och i Norge. 

A) Proportion hos buken 
A. Löfgren finner sammanfattningsvis (1933), att kannor med vitt skild 
form är bevarade, med som enda gemensamma drag en rundad buk med 
fotring, varöver en smalare hals. För att konstatera proportioner på de 
bevarade kannorna har förhållandet tagits mellan höjd och största dia-
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Bild 4. En på Gotland kanske brukad tennkanna framställs på långhusportalen till 
Källunge k:a. Foto R . Engeström. 

meter hos buk. De bevarade kannorna är i en del fall synnerligen skadade. 
Locken saknas ofta. HÖjdmåtten är därför genomgående tagna från 
fotringens underkant upp till mynningsranden. Buken är ofta bucklig. 
Genom att rita vertikala sektioner efter fotografier är det i de flesta fall 
möjligt att få en god uppfattning om dess största diameter. Diagrammet, 
bild 6, är en sammanställning över tillgängliga, mätbara tennkannor med 
bukig form. Höjden varierar från 7 till 36 cm. Några av de minsta har i 
förhållande till höjden bred buk, såsom en i Vä i Skåne funnen kanna, vars 
höjd är 7 cm och en största diameter på 9,5 cm. Den ger ett mycket satt 
intryck och förhållandet höjd/diameter kan uttryckas i relationstalet 0,74. 
Detta finner vi längst ner till vänster på diagrammet. En kanna från Sval
städe i Vamlingbo socken är däremot mycket smäcker, med ett indextal 
på 1,82 (24 cm hög till mynningen, bukens bredd 13,2 cm). 

De nu påträffade gjutformarna är i diagrammet markerade med fyllda 
cirklar och har för form 1 index 1,68 och form 2 index 1,69. Vi ser således att 
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Bikl 6. Bevarade bu/dga tenn/cannor i Norden och området /cring (jstersjön. Så vitt 
möjligt lir fyndorterna angivna. W. Falok. 

1 Östertullsformarna bör ha gjutits några av de slankaste av de kannor, 
som t1llverkats i östersjöområdet. Formarna representerar ett s.k. slutet 
fynd. Man kan antaga, att de kommer från en och samma verkstad, sanno
likt tillverkade inom en relativt kort tidsperiod. Att de har samhörighet 
tycks styrkas av att formen i sin helhet är väl överensstämmande. Detta 
behöver inte nödvändigtvis betyda, att en avvikande kärlform också skulle 
förändra tid och rum 1 tillverkningen. 

Vanligen har man nog strävat efter likartad form, vilket H. Drescher fun
nit beträffande annan gjuteriverksamhet under 1300-talet. Uppgiften är av 
värde, då vi vet, att kann- och grytgjutare i flera områden var sam
manförda till ett skrå vid denna tid och senare. 
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Bild 6. Diagrammet är en sammanställning över tillgängliga, mätbara tennkannor 
med bukig form. W. Fale k. 

De närmaste motsvarigheterna till östertullsformarna i fråga om .propor
tioner finner vi i följande tre kannor : 
1) från Assens i Danmark (i Nat.Mus., Köpenhamn),medindex 

1,72. Daterad av J. Olrik till närmast HOO-talet. 
2) från Vä i Skåne (i LUHM, Lund), med index 1,67. Daterad 

(M.Rydbeck 1945) till 1400-talets förra hälft. 
3) troligen från Itzehoe, NVom Hamburg ( i Mus.f.Kunst u. 

Gewerbe, Hamburg), med index 1,69. Daterad av O. Lauffer 
till 1400-talet. 

En sammanställning över kurvaturen hos gjutformarna och hos kannorna 
från Assens och Vä ges på bild 7. Det är emellertid svårt att föra de 
smäckra östertullskannornas typ till något särskilt ursprungsområde, då 
samma bukighet återfinnes på kannor från både nuvarande svenskt och 
tyskt område. Med utgångspunkt från jämförbart material kan en 
datering till 1400-talet vara möjlig, kanske dess förra hälft. Ett flertal 
kannor har likartad höjd och volym, något som väl närmast är funktionellt 
betingat och därför inte ur typologisk synpunkt intressant. 
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Bild 7. Sammanställning över kurvaturen hos 
gjutformarna och hos kannorna från Assens och Vä. 
Skala 1:4. W. Falck. 

B) Bukens form 
Gjutform 1 har två anmärkningsvärda detaljer, dels en fotring, nedtill 
"gotiskt" bruten, dels halsens speciella utseende, med en långt neddragen 
halsring. En bevarad kanna med likheter i fråga om fotringen är påträffad 
i Drammenselven i Norge, med index 1,25. Grieg uppfattar kannan som ett 
norskt arbete men ger ingen datering. Det är emellertid intressant, att 
ytterligare en kanna är påträffad på samma ställe, med index 1,20: båda 
har långt neddragen halsring. 

Gjutform 2 saknar en avsatt halsring, något som annars i allmänhet finnes 
på de flesta kannor . 

Tre bevarade, bukiga tennkannor saknar dock halsring: 
1) En kanna, tillverkad i Bremen (i stadsrnus. i Bremen), 

med index 1,55. Av O. Lauffer daterad till 1400-talet. 
2) En kanna från Göttingen, med index 1,54. Enligt O. Lauffer möjligen 

daterbar till 1300-talet. 
3) En kanna från Börstil sn, Uppland (i SHM, Stockholm), 

med index 1,44. Av A. Löfgren daterad tillI500-talet. 

De kannor, sQm i det här fallet kan vara av daterande betydelse för gjut
form 2, bör vara de i Tyskland påträffade, med sina högre indextal. 

Med tanke på bristen på direkta motsvarigheter såväl i fråga om pro
portioner som detaljer på kannor från andra områden än Gotland är det 
möjligt, att den smäckra kurvaturen och stilen har vuxit fram inom det 
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gotländska tennhantverket, och att endast den bukiga formen i huvudsak 
fått ansluta till övriga, bevarade tennkannor. 

Tennkannornas funktion 
Uppskattningsvis har de flesta tennkannorna en volym av mellan 1 och 2 
liter. En detaljerad undersökning har tyvärr ej kunnat genomföras, men vi 
finner att några kannor avviker genom en ringa volym, som t.ex. kannan 
från Väi Skåne (LUHM inv. nr. 26999), som endast rymmer 0,361. Någon 
enstaka har också en större volym, såsom en kanna (i SHM i Stockholm 
u.inv .nr.) , som rymt inte mindre än 8,5-9 1. Den har kanske gjort sig 
förtjänt av följande notis från 1456: "Den tid hon var fuld med Öl, da 
orkede ikke et Kvindfolk mer baere" (Olrik 1906, s .57). För skillnaderna i 
storlek jämför bild 8. 

Tennkannan har givetvis under medeltiden haft olika funktioner, varav en 
har varit att tjäna såsom skänkkar (en stånka), kanske någon gång endast 
som behållare, vilket bör gälla för kannor med större volym än 2-3 liter. I 
första hand har den mindre kannan säkert använts såsom dryckeskärl, 
t.ex. i gillen och vid sidan av kärl av annat material. Kannor kan 'även ha 
brukats såsom rymdmått, med en rymd varierande för olika tid och 
område. (Warncke 1922). 

östertullsformarnas kannor bör, geometriskt uträknat och om man tar 
- hänsyn till en metalltjocklek av 1,5 - 2 mm, som var vanlig för bukiga 

kannor från 1400-talet, ha haft en rymd av ca 2,04 liter för form 1 resp, 1,37 
- 1,40 liter för form 2. 1 

Av intresse är att se vilken betydelse vårt fynd kan ha för hantverkshisto
rien i Visby. Tyvärr är det svenska materialet sparsamt förekommande, 
vilket gör att man med viss behållning kan vända sig till i tiden parallellt 
material, som sannolikt påverkat den nordiska verksamheten_ Under 
äldre medeltid hade säkerligen på kontinenten använts tennkärl, kanske 
först inom kyrkan. Theophilus Presbyter nämner omkring år 1100 tenn
kannor. Men det blev först på 13DD-talet som tennet kom att användas i 
större utsträckning, beroende på ökad tennutvinning på böhmiskt område . 
Det stora g~nombrottet skedde dock först i samband med renässansen. 

Tennet visade sig brukbart, genom sin motståndskraft mot syror och rost. 
Materialet var därmed väl lämpat till allt husgeråd på bordet för mat och 
dryck. Man finner att tennet fick en mycket vid spridning på grund av sin 
hållbarhet,-sin lätthet att bearbetas samt att det var relativt billigt_ Att 
kannor var i allmänt bruk redan omkring år 1300 tycks framgå av korpor
talens kapitälband på Martebo k:a, där en tjänstekvinna bär en kanna, 
kanske av tenn, bild 9. 

Ett kann- och grytgjutareskrå nämns första gången 1354 (pub1. av Rildiger 
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Bild 8. Uppskattningsvis har de 
flesta tennkannorna en volym 
av mellan 1 och 2 l . Men vi fin· 
ner att några kannor avviker 
genom sin ringa volym som 
t. ex. kannan från Vä i Skitne, 
som endast' rymmer 0,36 l . 
Någon enstaka har också större 
volym, såsom en kanna i SHM i 
Stockholm, som har rymt inte 
mindre än 8,5- 9,1 l. Skala 1 :4. 
W. Falck. 

IHM a TOCIOICIUt 

1874) i samband med en sammankomst mellan städerna Hamburg, Ro
stock, Stralsund, Wismar, Greifswald och Stettin, alla vid den södra öster· 
sjökusten. Skrået fastställde vid detta tillfälle dels den tillåtna metallege
ringens sammansättning, dels att det på produkten skulle finnas stämpel , 
visande tillverkningsorten samt hantverkarens eget märke. Vi finner 
emeliertid att de flesta i Norden påträffade bukiga tennkannorna saknar 
dessa märken. Det kan då dels tolkas som att de tillhör tiden före 1354. 
Sannolikare är att de ej är tillverkade inorp nämnda hansestäder utan sna
rare i de nordiska städer, där vi dokumentariskt vet, att kanngjutare 
funnits, såsom Flensburg i Schleswig, Köpenhamn, Aalborg, Roskilde och 
Odense i Danmark, Stockholm, Uppsala, Skänninge, Kalmar och Visby i 
nuv. Sverige samt Abo i Finland. 

De äldsta bevarade skråhandlingarna har vi från Hamburg (1375) samt 
från Wismar (1387). På ett flertal tyska orter nämns kanngjutare under 
13DO-talet. Utöver kannorna tillverkades flaskor, fat, saltkar, tvättfat, 
skålar, skedar och liknande . Föremålen hade alla olika, men noga 
bestämd, metallegering. Samtidigt med kann- och grytgjutarna arbetade 
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Bild 9. Att kannor var i allmänt bruk redan omkring 1300 tycks framgå av korporta
lens kapitälband på Martebo k:a, där en tjänstekvinna bär en kanna, kanske av 
tenn. Foto G. Gådejors. 

apengeter med legering av koppar och zink (tombak). Gelbgjutare, som 
arbetade i mässing, förekommer dock inte pånordtyskt område under me
deltiden. Däremot är mässingslagare kända i Ltibeck från år 1330. Upp
gifter om tennhandeln i Lilbeck är ttngängliga i de s.k. lybska pundtull
böckerna 1492-96, där det framgår att tennet kom från England och från 
Böhmen. Från Lilbeck exporterades sedan tennet såväl i bearbetat som 
obearbetat skick. Tennkannorna såldes i stor utsträckning till Skåne, Dan
mark och Schleswig-Holstein. Det obearbetade tennet fördes till Ham
burg, Riga, Danzig, Königsberg och stockholm. Kanske man av detta kan 
dra slutsatsen, att kanngjutare på de nämnda orterna själva bearbetade 
tennet. Genom överenskommelser mellan de hanseatiska städerna 
konkurrerade man inte på varandras marknader med färdiga produkter. 
(Se W.Reinecke, Lilneburger Zinn, 1947, s .28) . Den nu nämnda överens-
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Bild 10. I Gotlands Fornsal 
förvaras en tennkanna som med 
sannolikhet gjutits under 1300-
talet. Höjden från botten till 
mynningsranden är 18,5 cm. 
Foto W. Falck. 

kommeisen om icke-konkurrens kan vara till viss hjälp vid studiet av den 
lokala hantverksproduktionen i Visby. Kan vi påvisa en lokal tillverkning, 
som har kunnat fylla behovet, behöver vi möjligen inte räkna med nämn
värd import av bearbetat gods . Visby stadslag från tiden ca 1350 stipulerar 
i § II: 49 den avgift en kanngjutare skulle erlägga, då han startade sin verk
samhet, vilket tycks visa att kanngjutare redan då var etablerade här. 

En sigillstamp från ca 1350 (Gotlands Fornsal Dep C 1337) bär inskriften 
+ S'Helmych t Kannengeter, vilket möjligen kan ge namnet på en hant
verkare. 2 

Vi finner också dokumentariska uppgifter, som vittnar om förekomsten av 
tennkannor i högreståndskretsar. I förteckningen över en skeppslast (i 

Hansisches Urkundenbuch, Bd VIII, Nr 369) , tillhörande en viss Hermen 
Halberstadt, som länsherren på Visborgs slott, Olof Axelsson Thott, år 1454 
lagt beslag på, uppräknas bland mYCket annat "3 tynnen van klarem tynne 
de stonden" av 28 markers vikt, således 3 tennkannor av rent tenn. Kan
norna vägde tillsammans 6,11 kg, eller i medeltal ca 2 kg stycket. ytter
ligare en uppgift, som styrker kännedomen om tenngjuteriprodukter på 
Gotland, finner vi i Ivar Axelsson Thotts Uppbörds- och Räkenskapsbok 
för åren 1485-87. "Söndagen fore judica - Item - peder kandegydher for 
han hwegh i sex wger paa iejrgens skip, 10 mk". Peder kanngjutare er
höll således inför en sjöresa 10 marker. 
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Tennkannor funna på Gotland 

Bild 11. Enligt uppgift är denna 11,00, 
talskanrm paträffad intill stads1nuren 
i Visby. Typen blir vanlig i Tyskland 
pa 1500·talet. Total höjd 1"1,5 C1n. 

Av de i gotländsk jord funna tennkannorna är det - frånsett fragIIlen t från 
Fårö, Lokrume och Roma socknar - speciellt tre, som är av intresse för 
det lokala hantverket: alla tre saknar stadsmärke. 
1) En bukig tennkanna från Svalstäde i Vamlingbo sn, 24 cm hög till myn· 
ningen, index 1,82. Daterad av Löfgren till 1500·talet. SHM 12774. 
2) En bukig tennkanna, bild lO, utan fyndplats (Gotlands Fornsal, lnv. nr C 
10718), men troligen från museets insamlingsområde. Index 1,38. Kannan 
är dekorera!l.med grunda käl, placerade i tre grupper. Hänkeln är försedd 
med ett drakmotiv. 

3) En rak, konisk kanna med totalhöjd av 17,5 cm, bild 11. På locket är en 
rörformad tapp. Enligt uppgift (av Löfgren i Gotlands Fornsal) är den 
påträffad intill stadsmuren i Visby. Kannan dateras av LÖfgren till 1400-
talet och skulle därmed utgöra en av de tidigaste representanterna för en 
kanntyp, som blir vanlig i Tyskland under 1500-talet. 

På en bokillustration av Jost Amman, bild 12, ser vi en gatubqd :med den 
innanför liggande verkstaden. På saludisken står dels tre tennkannor med 
svagt konkava sidor, dels en av bukig typ . 

Profiler genom kannorna 1 och 2 ovan samt genom gjutformarna framgår 
av bild 13. Kannan nr 1 är ovanlig genom sin slanka form, nr 2 genQm sin 
ornering med grunda käl. En kälornering av liknande slag har jag endast 
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Bild 113. Träsnitt visande en tenngjuteriverkstad (ur Jost Ammans Stärzdebuch, 
Frankfurti M). . 

funnit på ytterligare en kanna, påträffad i samband med muddring i 
8lottsfjärden i Kalmar år 1916. Hänkelorneringen hos kanna nr 2 har ett 
drakmotiv, som överraskande nog, identiskt återfinns på en kanna, 
påträffad i 8:t Pers sn i Uppland (8HM inv.nr 15502) och likartat på frag
mentet från Fårö. En kontakt måste finnas, men det går inte nu att avgöra 
på vad sätt. Kannorna bör av allt att döma ligga nära varandra i tid. Löf
gren anser att drakmotiv på hänklar går längre tillbaka i tiden än andra 
motiv och antyder l300-tal. Uppgiften ger stöd för att kannan i Gotlands 
Fornsal gjutits under 1300-talet (bild 10). Att kanngjutare varit verk
samma i Visby under denna tid ger stadslagen stöd för. Vi vet således inte 
mycket om medeltida, gotländskt kanngjuteri. 

Med större säkerhet kan vi säga att tennkannor har tillverkats i Visby 
under 1400-talet och förmodligen också under 1500-talet. Trots ekonomiskt 
ansträngda tider under 1500- och 16DO-talen får man tro att tenngjutar-
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Bild 1,3. Kurvaturen visar dels formarna från 
östertull, dels två lcamnor med gotländsk pro
veniens (en i Gotlands Fornsal, en i SHM). Skala 
1:4. W. Falck. 

traditionen överlevt fram till en som vi vet blomstringsperiod på 1700-
talet. Gjutformar från en 1700-talsverkstad har påträffats i kvarteret 
Fregatten och lär även finnas i kvarteret Kannan. 

Hantverksområden och teknik 

En fråga av intresse är naturligtvis var i staden tenngjutarna under 
medeltiden kan tänkas ha arbetat. I medeltida hansestäder fanns i allmän
het speciella hantverkskvarter liksom handelskvarter. Säkert har Visby i 
det fallet inte varit något undantag. Visby stadslag nämner i § II: 34: Om 
smedens bostad: "Ingen skal smedia byggia närmare in i staden än som 
thet af forna tider varit hafwer ." I regel placerades grövre metallhantverk 
och eldfarlig verksamhet utanför stadens centrum, vilket i Visby också 
styrks av de arkeologiska undersökningarna. Hantverksområdet här i 
staden begränsades sannolikt i stort av kyrkorna Drotten, S: t elernens, S: t 
Nikolai, Helge And samt domkyrkan, S: ta Maria. Visserligen ligger kvar
teret östertull utanför ovan nämnda område men kan mycket väl ha hyst 
en verkstad. En medeltida bebyggelse har även påträffats här. Det är 
inte sannolikt att gjutformarna flyttats hit från annan plats i staden. 

Av de bevarade kannorna tycks framgå att tenngjutarna i Visby inte 
anslutit sig till förut relaterade bestämmelse om stämpling av produk
terna med stadsmärke. Möjligen har de då inte heller följt bestäm
melserna om metallegering. Vid ett vendiskt stadsrnöte 1361 beslutades att 
dryckeskärl skulle innehålla rent tenn. Något senare, 1376, överenskom-
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mer man att kannorna skall innehålla 75% tenn och 25% bly. Tennet var 
under HOO-talet betydligt dyrare än bly, ca 6-7 ggr. En sådan senare lege
ring har en smältpunkt på drygt 185 grader, en temperatur som det inte 
var någon svårighet att åstadkomma. 

Hur har då· kannorna gjutits? 

Omkring 1100 utges en handbok för hantverkare aven, troligen tysk, munk 
vid namn Theophilus. I den talar han om att kannorna då göts i en form, 
där vax, format till en kanna och omgivet av lera, fått smälta och ersatts 
med igjutet tenn. Oldeberg förmodar, att tennkannor under senmedeltiden 
gjutits med fasta formar i två hälfter. När detta skrevs var emellertid 
inga formar kända. Löfgren anser att senmedeltida kannor är samman
gjutna av två halvor, vilket också måste anses riktigt när det gäller öster
tullsformarna. Det skulle ha varit mycket svårt att i kalksten hugga ut två 
identiska formhalvor. Inga tapphål syns heller, som skulle kunnat hålla 
dem i läge. Den följande tillverkningsmetoden skulle kunna vara möjlig: 

I gjutformen nedtrycktes lera som fick torka. Eventuellt lade man en bit 
grov textil mellan lerkärnan och gjutformen. När tygstycket avlägsnats 
uppstod ett mellanrum. Lerkärnan avputsades och placerades i läge, 
varefter tennet göts i. (Kannan i Gotlands Fornsal har på fotringens insida 
textilavtryck, som kan tänkas uppstått i samband med gjutningen). Efter 
detta löddes formhalvorna ihop, varefter fogningen svarvades bort, vilket 
vi ser hos Jost Amman, bild 12. Det är troligt att man använt sig av denna 
tillverkningsmetod då kannornas insidor ~r släta och utan skador, som 
annars lätt kunnat uppstå vid bortrnejslandet aven hårdbränd gjutkärna 
av lera. 

Vi får hoppas att eventuellt kommande fynd skall ge ytterligare detaljer 
om medeltida kanngjuteri i Visby. 

Noter 
1. Under senmedeltiden hade i NordtyskIand en kanna för vin en rymd av 1,821., en kanna 

för öl 1.86 liter och en kanna såsom s.k. skänkmått 1,88 liter. 
Ragnar Blomqvist anger (i Kulturen 1956) stopmåttet i Sverige vid medeltidens slut 
till 1.292 - 1. 333 liter. En kanna bör ha motsvarat 2 stop: Heckscher uppger att 
kannans mått vid 1500-talets mitt var ca 2.62 liter. Skiljaktigheter i fråga om kannans 
rymd finns således mellan tyskt och svenskt område. 

2. En1. vad antikvarien Rune Norberg haft vänligheten meddela. 
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Zusammenfassung 
Die Herstellung von mittelalterlichen Zinnkannen in Visby während des 15. Jh. 
Eine mittelalterliche Kannengiessertätigkeit in Visby konnte bis jetzt nur vermutet wer· 
den, auf Grund NoUzen im Stadtrecht, von etwa 1350 , und im Rechenschaftsbuch Ivar 
Axelsson Thotts, von 1485-1487. 
Im Block Östertull in Visby, siehe Fundplatz auf Seite 29 hat man zwei Gussformen 
angetroffen, die eine aus Kalkstein, die andere aus Sandstein. Mittels vergleichender 
Formenanalyse wird eine Datierung ins 15. Jahrhundert vorgeschlagen. 
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