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EN MEDELT1DA DRYCKESKANNA. 

Utom det rara J ägerhornska dryckeshornet, hvilket redan 

publicerats j detta al"bete.) finnes j Åbo musej rika samlingar 

ännu ett annat dyrbart dryckeskärl, äfven det j sitt slag ensam

stående hos oss. Det är den kanna. som här afbildats. 

Kannan är af tenn och har i tiden varit förkopprad, såsom 

tydliga spår ännu här och hvar utvisa. Den står på en 8 cm 

hög fot och är i allt 34 cm hög samt till sin form slank 

Själfva skålen erimar tilJ formen nästan om en rofva och mäter 

i omkrets 40 cm; öfversta delen. som skiljes från skålen af en 

omkring 10 cm hög hals med en omhets i midten af 18.6 cm, 

har ungefär samma form som skälen samt en omhets af 26. 
vid kanten 28 cm. Handtaget, hvars yttre profil är nästan 

densamma som skälens och halsens upp och ner, förenas med 

skålen och öfre kanten på så sätt. att dess ändar äro infällda 

genom kannpläten. Nedre delen af handtaget är böjdt och 

visar bilden af ett båghalsadt. med ryggkam försedt djur , hvars 

gap tir vändt uppåt; ä öfre delen åter finnes ett utskjutande 

bihang, vid hvilket locket är fäst medels gångjärn. Kannan är 
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ornerad på foten med ett rätvinkligt Hätornament, på skåJen 

och närmast öfre kant'en med band med inskrifter, på locket 

med en rad sida vid sida ställda trekantel' och på halsen med ett 

band, som bildas af fyra stiliserade blad (afbildadt ä sid. 119): 

å alla dessa delar gå dessutom vågräta inskärningar rundt 0111-

kring kannan. Öfverst på locket sitter på ett enkom gjordt , 

c. 1 cm högt fotstycke ett sloköradt djur med nose n j vUdret , 

svansen i krum och rakt sträckta rr"amben, som vidtaga strax 

under käken. 

Utom dessa ornament böra ytterligare nämnas cH ä inre 

bottnet af kannan befintligt, jämförel se vis oskickligt utfördt 

Kristllshufvud med korsnimbus (afbildadt j slutet af denna ar-

sidan af handtaget två med stämpel inslagna märken; på grund 

af ytans buktning har dock nedre delen af dessa stämplar ej 

kommit fram. ) den öfre, som af en vågrät, inskuren linje 

delas i tu, synes ofvan mellan två torn ett lejon resande sig 

på bakbenen, samt nedtill resterna af några si ffror (?) . 
Den ned,"e stämpeln åter utgöres af en krönt bokstaf 

(l) eller b?) inom en ram. Stämplarna samt- den ofvan 

nämnda Wjan ses j vidstående afbildningar i naturlig 

storlek. 

Å vår kanna saknas det snås (näbb eller pip), som ofta fin

nes på dylika kärl. Denna omständighet gör det troligt, alt 

kannan användts som dryckeskUrJ och ej som tillbringare. något 

som bestyrkes Mven af riktningen hos det i kannans botten 

anbragta Kristushufvudet. Detta beJinner sig nämligen i upp

rätt ställning, då man håller kannan vågrätt, med handtaget åt 

höger, eller med andra ord då man dricker därur. Orvifvel-
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aktigt är det nämnda hufvudet afsedt att synas, då man dricker 

lIr kannan, om det ock därjämte fått betydelsen af en hälgare 

af kannans innehåll . Att denna varit i bruk blott vid högtid

liga tillfällen, då redan stämningen eller den skål, som skulle 

drickas, gjorde den till något förmer, framgår för öfrigt af dess 

prydliga gestalt och den ringa slitning den undergått. Den 

hedersplats bland dryckeskärlen, som tidigare intogs af dryckes

hornen, tillkom, sedan dessa kommit ur bruk, på sätt och vis 

kannorna, och en sådan hedersplats har äfven vår kanna varit 

värdig i sin glänsande kopparskrud. 

Den danske kulturhistorikern Troejs Lund, som j sin fram

ställning af ]jf och seder j N orden på J soo-talet iifvcn berör 

dryckessederna, förmodar, att kannan korn j bruk till följd af 

de förändringar, som sättet att dricka undergick. Vid dryckes

lagen inbars ölet eller de andra dryckerna nämligen tidigare j 

stora, fatljknande kärl, »bålani, ur hvilka man hämtade drycken 

med en likadan, men mindre, »skäl», som dessemellan sam på 

ytan af innehållet i bålen. Men »man öfvergick från ösning 

till iskänkning och förändrade j följd däraf bålarnes och skå

lames fatliknande fonn, i det man lät dem bägge bli slankare 

och höore. I:> Bålen aflöstes härvid af kannan, skålen af bägaren». 

Bålen hade vid tömmandet af en gemensam skäl kunnat an-

vändas äfven som dryckeskärl, i det man drack direkte, ur den

samma, och denna dubhla användning, som tillbringare och 

dryckeskärl, öfvergick sedan också på kannan. 

Denna förklaring kan dock icke gälla kannans uppkomst 

typologiskt, taget, ty redan i den aflägsna forntiden mötas vi 

af grundformer, som stå kannorna närmare än de fatliknande 

kärlen. Redan under förhistorisk tid förekomma ju öfveraJh 

af lera eJler metall , ja t. o. m. glas gjorda kannor, d. v. s. kupiga 

kärl, stående på en fot och försedda rned handtag. Och de 

antika kannorna sedan! Att en senare tids kannformer ut-



vecklat sig ur dessa synes tydligen vid en jämförelse. Kan

norna från medeltidens äldsta period stå ju antikens mycket 

nära i afseende å formen, som hos båda dessa typer är stor

bukig. Först den gotiska stilen lät kannans ofvandel blifva 

högre och tränga ihop sig samt försåg den med lock. En 

sådan kanna se vi t. ex. bland miniatyrerna j den af Wocel ut

gifnaWeJislawska bilderbibeln från I :lOo-taJet, och samma [orm 

ha de original som bevarats från denna tid. Under typens 

vidal'e utveckling svällde kannans mynning jämte locket små

ningom ut öfver den alltjämt afsmalnande halsen och fick ofta 

samma f,:wm som skålen; samtidigt blef fotstycket allt högre. 

Å kannor, som ha snås, utgår detta tjdigast från kannans rand, 

men antager senare formen af en smal pip, som utmynnar i 

skålen nedtill och höjer sig till jämnhöjd med kannans öfre 

rand. Till denna form har utvecklingen af kannorna hunnit 

ungefär vid midten af 140o-talet, hvarefter de åter bli bredare, 

rnedan fotstycket blir lägl:e. Halsen sväller ut, tills den små

ningom nar skålens vidd, och kannans s.idor blHva raka, ja t. o. m. 

buktas ut, så att kannans hufvuddel får formen af ett ägg, såsom 

man ofta kan se på kannorna från J 50o-talet. Att de tidigare 

kannformerna sedermera ater komma tiH heders, såsom j rokoko

stilens kannor, hvilka ofta ha en smäcker form. eller i Louis 

XVI-stilens, hvilkas form ej sällan närmar sig l soo-talets och 

t. o. m. antikens; samtidigt med det aU äldre former ofta under 

århundraden bli i bruk oberoende af utvecklingen. detta är en 

företeelse, som möter oss ej ensamt på kannornas område. 

Vår kanna är af en typ, som var den vanligaste under 14°0-

talet och j bruk ännu i början af ,soo-talet. Kannor, som 

mycket likna densamma, fJnnas flerstädes, frarnförallt i Tysk

land, och många af dem kunna på årtalet bestämmas till sin 

ålder. Dylika kannor synas äfven å en mängd taflor med rum

interiörer från J 4oo-t.alet, och dylika förekomma på flere 
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sigill för kanngjutarne i olika städer under samma århundrade. 

Att vår kanna i sjålfva verket är från den nämnda tiden visas 

tydligast' af orneringen, som ju i allmänhet ger den kännspa

kaste prägeln åt alster från olika tider, samt af inskrifterna. 

Samma orneringsmotiv som här finna vi, behandlade på ett 

likadant sätt, öfverallt på metall- och andra föremål från 1400-

talet: äfven det dryckeshorn, som tidigare publicel'ats i 

föreliggande arbete, erbjuder i detta afseende jämförelse

punkter.< 

Till 1400-taJct hänvisa också bokstäfverna å kannans inskrif

ter, i det de höra till de s. k. kursiva minusklerna, d. ä. små 

bokstäfver, hvilka vid bildandet af orden redan äro förenade 

med hvarandra - en skrift, som kom j bruk först under 1400-

talet och höll sig kvar ännu undn I soa-talet. Utförandet af 

inskrifterna visar alldeles samma teknik som å det nämnda hor

net; se t. ex. bearbetningen af ytorna mellan bokstäfverna. 

Inskrifternas lydelse är: på kannans rand in maria lIlIIleI' reillc 

(i den rena moder Marias namn), en hyllning på tyska till den 

heliga jungfrun; och på skålen det latinska mane SUJ'f!.CIIIIIS cum 

krisfi(anis = Jåtom oss tidigt uppsta med de kristna). J fråga 

om den förstnämnda inskriften bör anmärkas, att den af brytes 

genom handtaget genast efter första ordet. Detta kan knap

past förklaras annorlunda än så, att gravören begynte sin in -

. skrift med maria och lämnade ordet in beroende af om plats 

skulle finnas. och att också det sedermera rymdes med. Där

emot börjar den senare inskriften vid handtaget och slutar 

därvid på andra sidan. För öfrigt bUra dessa inskrifter liksom 

det j kannans botten anbragta Kristushufvudet vittne om den 

katolska tidens yttre fromhet, som sträckte sig till de hvardag

ligaste förhållanden och vilJe ställa t. o. m. drickandet i jungfru 

Marias hägn, samt vilJe låta den, som tömde skålen, ocksä 

hafva Kristus ansikte mot ansikte. 



J fråga · om tillverkningsorten för vår kanna gifver den 

nämnda tyska inskriften kr.ing skålen den upplysning, att den 

är att sökas söder om Östersjön. Där hade också tillverknin

gen af kärl af oädla metaller, malm. koppar och tenn, redan 

tidigt utvecklat sig till en viktigindustligren, och skickliga 

kanngjutare. som sökte giFva åt sina arbeten också en konst

närlig prägel, synas ha funnits öfverallt i Tyskland. Redan i 

början af 130o-talet hade t. ex. tenngjutarne i Augsburg en rätt 

stor ryktbarhet. och under det följande århundradet förfärdiga

des. j olika städer, tennkannor. prydda med storartade framstäIJ 

ningar; de vara förelöpaxe till den tennindustri , som se.dan under 

renässansen och särskildt genom Franc;ois Briot och Caspar 

Enderlein slog ut i full blomning. tl uru viktig tiJ]verkningen 

af metaJlkärl under medeltiden var äfveni städerna i norra 

Tyskland, framgår af den omständigheten, att frågor om metal

lernas blandning ofta upptogos på Hansadagame. 

Måhända skall tillverkningsorten kunna bestämmas på grund 

af de stämplar, som synas å vår kanna. Redan under medel

tiden voro nämligen kanngjutarne skyldiga att märka sina ar

beten . så att man vid behof kunde få tag på tillverkaren. Så
dana märken stå utan tvifvel att finnas bland dem. som här af

bildats. H vad först beträffar liljan, som under medeltiden ofta 

användes som fabriksmärke och åtminstone senare bl. a. var en 

symbol för jungfru Maria, torde den dock här ha betydelsen 

blott af en prydnad, i likhet med hvad fallet ofta är i vår me

deltida guldsmedskonst. Ett fabriksmärke är däremot utan 

tvifvel stämpeln med lejonet mellan tvenne torn och de dtir

lIndex befintliga siffrorna (?); troligen är det här fråga om 

vapen bilden för den stad. där kannan tillverkats. Lejonet j en 

eller annan form ingår i många tyska stadsvapen. och äfven 

mellan två tonI samt. såsom å vår stämpel, re.sande sig på bak

benen, förekommer det. t. ex. ä staden Braunschweigs vapen; 
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am sannolikheten för att kannan gjorts JUSl' däl" vågar jag för 

tillfäJJet ej uttalaj mi g,J på gru nd af brist en på behötligt, jäm

förelsematerial. Osäker är också betydelsen af nedre delen af 

märket, hvaraf endast en dej kommit fram. De synli ga spåren 

kunde tolkas till si ffrorn a '44. d c två sista i den form d c hade 

under medeltiden, och m öjli ge n äro de d e lar af ett artal, hva raf 

fjätde siffra n ej kommit med vid påtryckningen af stäm peJn. 

J 44o-talet svarar fö r öfrigt vlj! emot hnnans form. D e lind e r 

d etta märke a nbragta bok5täJvel'lH\ !lter kunde af~c kannans t ill 

verkare e Ll e r vura metalJprofvare ns stämpel. 

I a lla händelser har vår kanna hämtats till Åbo frän norr a 

Tyskland. Vi sserlige n är det siikert. att åt minston e enklare 

kärl af tenn redan då fö rfärdigades äfven i }:'::,in land. och på e n 

eller anna n tenng jutare har väl äfven namnet bevarats. om de 

ock ej tÖl'de b ildat något formli,l,rt skrå. M e n det är icke san~ 

nolj kt, att tenngjurarne i Åbo på den tiden förmMt göra e tt 

sa prliktigt arbete som den nu i fråga varande b\nnun. W'un 

säke rli g en har d e n smekt ögat pa någon förmögen Aboborgare, 

som va rit rest ti ll Tyskland, sa all h a n ö ppnnt på penninge.

pungen och fört kannan llled sig h em. E n rik ~iga l' e till denna 

måste vi i sjäJfvn verket fö rutsiitta. ty också en kl are kannor af 

te nn torde d en ti de n ha vnrit säJJ sy nta ; vanli.gast voro tr~tkan

nor, hvi lka äfve n de st\'tndom kunde visa e t! a rbete. sam h öjde 

sig öfvcr det v;,nliga f1'1, ttet, atl sluta däruf, att de nagon gf'J1g 

liksom andra vär deföreJtl ~J fÖi"ärad.es till kyrkorna. Sa t es ta

m e nterade t·. ex. presbytern Henrik T empi! J 3 ,s" S ål' S. Görans 

ahare i Åbo darnkyrb b l. a. utom två tennkannor ocksä lvii 

d yli ka af trä. 

Vår ka nna är ett jo rdfynd. Den hittades nämligen år /888 

vid g räfning af g rund för bnnddepoten i Åbo j närh ete n af 

det famn Stortorget· på rådhustomten. Om äfven :lJldra fynd 

vid d e tta arbete ti ll varatagas ~l r ej känd t, m en säkert ~ir att 



sådana fynd från medeltiden ' allmänt anträffats j denna trakt. 

Så t. ex. kOIl1Yid grundgräfningsarbete för ett nybygge å 

g ranntomten, Stora Tavastgatan 17, våren 1901 , j dagen en 

stor mängd medeltida föremål af olika slag, af hvilka här må 

nämnas en guldring med inskriften J>help goh> , från 14oo-talet, 

rjngsöljol', pärlor af bärnsten och emalj, knjfvar, nycklar, Jås, 

ben- och läderarbeten m. m., de äldsta härstammande från om

kring år 1300. 

J. H. 
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