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TENN 

Det faktum att ett par kanngjutare under 1400-talet omta-

las i Åbo och Viborg visar att tennföremål förfårdigats hos oss, 

men ger icke antydan om någon stor produktion. Inte heller 

de rätt tataliga notiserna i medeltida dokument gör en sådan 

sannolik . Det är blott ett antal kannor , stop och andra dryc-

keskärl , skålar, fat och flaskor som finns omnämnda, flera av 

dem i kyrkliga inventarielistor. Också det bevarade materialet 

är fattigt och en del av detta är för övrigt importerat: tre eller 

fyra tyska kannor - en av dem mycket elegant - ett svenskt 

pilgrimsmärke och ett ciborium som troligen även har ut-

ländsk härstamning. Här må även nämnas en gravkalk av bly 

från 1200-talets sista fjärdedel. Det är blott ett halvt dussin 

kannor som kan diskuteras då det blir tal om eventuellt in-

hemska arbeten; de är jordfynd från Egentliga Finland, Åland , 

Nyland och Österbotten. 
I alla länderna kring Östersjön och i Norge har anträffats 

tennkannor aven typ som först utbildats i Tyskland. Den van-

liga formen är starkt profilerad, med bred buk och insvängd 

hals. Fotringen är kraftig , oftast sluttande, halsringen tydlig 

och bräddkanten klart markerad. Handtaget är mer eller 

mindre S-format, icke ornamenterat, och förenas medels 

gångjärn och lockbalk med det kupiga eller svagt koniska 

locket; tumgreppet kunde kallas njurformigt. I locket och på 

bottnen finns i regeln fastlödda medaljonger, vilkas formar 

helt säkert skurits av guldsmeder eller sigillstickare. Kannorna 

kan vara breda och låga eller relativt slanka. 
Medaljongerna i botten och lock är konsthisto-

riskt intressanta . De sex kannorna från Finland har följande 

medaljonger: 1. Sibbo (f Sipoo), Madonnan och barnet i bott-

nen, i locket en ros; 2 . Åbo, i bottnen Marie kröning, lockets 

bild är otydlig; 3. ]omala, Kristi gisslande, ros; 4 . Mietois (fi. 

Mietoinen), korsfästelsen både i botten och lock; 5. I jo (fi. Ii), 
i bottnen korsfästelsen, i locket ros; 6. Sibbo, slank kanna vars 

lock saknas, i bottnen ros. Kannorna l och 2 har på handtaget 
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Bild 16 . Tennkanna från Ij o socken, från BOa-talet. Nordösterbon ens 
museum l . Foto Aarne Kopisto . 

Fig. 16 . Pewter jug from Ii parish, dating from the 14 th century . 

N orthern Ostrobothnia Museum 1. Phoro Aarne Kopisto. 
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en ranka med resp . rosor och vinblad . Alla de figurala fram-
ställningarna hör stilistiskt hemma i l300-talet och ger häri-
genom en antydan om kannornas ålder. Också rosen på ]oma-
lakannan och den satta Sibbokannan placerar man gärna i 
BOO-talet , medan den slanka Sibbokannans ros är mera "dege-
nerad" och kan vara yngre , ehuru kannan hittats tillsammans 
med den förra . 

Likheten mellan Ijokannans (bild 16) korsfåstelse och sam-
ma scen på den i det föregående avbildade guldsmeds matrisen 
från S:t Karins är mycket stor, men tennmedaljongen har lik-
väl icke gjorts i denna form. Madonnan på den ena Sibbokan-
nan har en nära motsvarighet på en kanna i Lybeck o.s .v. 
Medaljongernas bilder är med andra ord ikonografiskt och sti-
listiskt så internationella att man icke med hänvisning till dem 
kan säga någonting om våra kannors härstamning, och detsam-
ma gäller även handtagens dekoration. 

Den främste kännaren av svenskt tenn, A . Löfgren , som 
bland kannor i Sverige lyckats särskilja en grupp säkert svens-
ka arbeten , har även trott sig kunna hävda våra kannors in-
hemska ursprung . Han finner dem ha "en prägel av robust 
styrka och hårdhet över sig, vilket för övrigt karakteriserar det 
finländska tennet också senare på 1600-1700 -talen" . Löfgren 
erkänner visserligen att kannorna i Finland mera än de svenska 
röjer nordtysk påverkan. Men han fortsätter: "Dock ligger 
tyngdpunkten genomgå('!nde högt, huvudsakligen på grund av 
att halsdelen är högre och vidare. Gemensamt för kannorna är 
fotringens skarpt lutande ställning, en låg vertikal halsring 
samt en oerhört kraftigt utvecklad, hög och svällande brädd-
kant . " Även om dessa drag, i den mån de över huvud är sär-
drag , kan bero på att kannorna förfårdigats i andra verkstäder 
än de tyska med vilka jämfört dem, ger de dock på 
grund av det begränsade materialet både i Finland och Tysk-
land enligt min mening icke möjlighet att fastslå våra kannors 
inhemska ursprung. Löfgrens viktigaste argument är emeller-
tid ett annat: han påpekar att rosmedaljer ej förekommer i 
Nordtyskland men väl i både Sverige, Finland och Norge . 
Detta är riktigt om man blott tänker på Lybeck och kringlig-
gande landskap . Redan spridningen av rosmotivet över hela 
Norden tyder dock på ett gemensamt ursprung, vilket måste 
sökas i Tyskland. Härtill kommer , att vi kan hänvisa till en 
kanna - visserligen av annan typ - funnen i Pälkäne, med 
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Danzigs stads stämpel och rosrnativ i locket . Härmed bortfaller 
det av Löfgren anförda argumentet, utan att man för den skull 
vågar påstå att rosen i våra tennkannor behöver innebära ett 
nordösttyskt inflytande; liknande medaljonger är att vänta 
också i Lybeck-trakten. 

Vi står i själva verket inför situationen att som svar på frå-
gan om var våra kannor förfärdigats nödgas säga: vi vet det 
icke . Men likväl vågar man påstå att kannor av detta slag har 
gjutits i Finland, även om de f. n. kända exemplaren eventuellt 
alla vore importarbeten , ty den bukiga tennkannan var i hela 
Norden 1300- 1400-talens vanligaste typ , och de kanngjutare 
vi äger kännedom om i Åbo och Viborg måste ha gjOrt sådana . 


