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Metallarbeten från Sveriges christna Medeltid. 
Meddelanden 

af 

N. M. Mandelgren. 
(Med planche). 

l. 

Konsten att gjuta metaller har urgamla anor. Den är åt-
minstone lika gammal som bronsen. Af denna metall finna vi 
icke sällan i jorden prof på konstfärdigheten under en tid, som 
hos oss icke eger någon historia. Af tenn deremot ega vi i 
vårt land ytterst få eller nästan inga föremål från forntiden. 
Det äldsta tennkärl mig veterligen finnes i Sverige, är afbildadt 
i vidfogade planche. Kannan fanns af mig 1846 i Drothems 
kyrka i Östergötland, der den förvarades i kyrkkistan. Den är 
af ädel, ren form, och försedd med ingraverade prydnader. 

Midtelfältet innehåller fyra menniskofigurer; längst till höger 
åt handtaget ett qvinligt helgon, upplyftande högra handen, som är 
försedd med handske eller vante, dernäst S. Barbara, igenkänlig 
af det torn hon bär, derefter S. Ursula med sitt attribut, en 
pil, och längst till venster en manlig figur med en fackla. Midtel-
fältet är omgifvet på tre sidor af orm- och sling-sirater. Ofre 
fältet består, liksom det nedre af sju rutor, de närmast hand-
taget prydda med rhombiska och stegformiga sirater, i midten 
ett djur, liknande labatoriikärlen från 13- och 1400-talen, ett 
barn (cherub?) samt en dame. I nedre fältet återkomma de 
stegformiga och rhombiska siraterna, men i annan ordning, och 
emellan dessa synas en fogel med två hufvuden, två mennisko-
hufvuden och ett slags grip. 

Kannan är af 18 3/4 verktums höjd, 4 1/2 tums diameter vid 
locket och 6 tum vid bottnen. Bottnen var söndrig. Den ena 
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foten saknades, den andra var söndrig, blott den tredje var 
oskadad. 

Detta märkliga kärl antyder genom såväl sin form, som de 
å detsamma graverade prydnader och figurer, att det härrör från 
förra hälften af 1400-talet, och är, sävidt jag vet, det enda af 
denna metall från nämnda århundrade, som finnes i Sverige. Det 
anmäldes hos riksantiqvarien till inlösen för nationalmusei räkning, 
men då jag 26 år derefter, sommaren 1872, återkom till Drot-
hem, fanns kannan ännu qvar derstädes. 

Tirserums kyrka i Östergötland är af trä och är klädd 
med spån, samt prydd med snidverk i spån och på vindskifvorna 
å gaflarne. Den består af chor, skepp, sakristia och vapenhus. 
Från vapenhuset, som, vid mitt besök derstädes 1846, fanns på
södra sidan, var en ingång till skeppet, och dörrposterna till 
detta hade varit sirade med bildverk, som dock blifvit i en 
senare tid borthuggna. Endast öfversta delen deraf hade vålds-
verkarne funnit beqvämast att låta sitta qvar. Dörren, med 
prydliga beslag af jern, var oskadad. Dess prydnader vitnade 
om 1300-talet, och öfverensstämde således med Widegrens o. fl. 
uppgift om att kyrkan skulle vara bygd i nämnda århundrade. 

År 1864 besökte jag ånyo samma trakt. Man hade då
reparerat kyrkan, borttagit vapenhuset och tillstängt dörröppnin-
gen. Dörren var spårlöst försvunnen. Man tänkte då äfven 
förstöra den gamla klockstapeln, ett konststycke för sin tid, men 
på min hemställan lofvade man att den skulle blifva återstäld  
i sitt forna skick, ett löfte som jag hoppas att bygmästare, jemte 
pastor och församling infriat. 




