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KAFFEKANNA I ROKOKO FRÅN 1780
av Erik Andrén

Mer än något annat bruksföremål har kaffekannan givit rokoko
tidens silversmeder tillfälle att visa sin skicklighet i formgivning 
och dekor. Den päronformade kannan har mjukt svängda kon
turer, ciselerade rosenbuketter i kontrast mot buktiga, speglande 
ytor, rocailleornament och bladstänglar på pipen, flikiga rokoko
blad som bildar tre fotter, och en ur bladverket uppskjutande 
blomknopp som krön på locket — allt favoritelement i rokoko
tidens dekorationsförråd och en helhetsform som på ett lyckligt 
sätt förenar funktionsduglighet och smakideal.

Kaffekannan var också, trots ett visst sabotage från myndig
heterna i form av kaffeförbud, det under hela rokokotiden van
ligaste mästerstycket; till och med under rådande förbud kunde 
skråämbetena beordra och godkänna kaffekannor som mäster
stycken. Anledningen till denna favorisering var givetvis att kaf
fekannan gav den blivande mästaren möjlighet att visa icke 
endast sin konstnärliga förmåga utan även sin behärskning av en 
mångfald olika tekniker, såsom träckning, drivning, ciselering, 
gjutning, lödning etc.

Den på vidstående sida avbildade rokokokannan är tillverkad 
av Niclas Blekberg i Karlshamn år 1780, en guldsmed om vars 
produktion och verksamhet man inte vet särdeles mycket. Proto
koll och handlingar från guldsmedsämbetet i Karlshamn är inte 
bevarade, och man känner följaktligen inte tidpunkten, då Blek
berg blev mästare. En gissning att just den 1780 stämplade kaffe
kannan skulle kunna vara hans mästerstycke ligger frestande nära, 
detta även om han som Upmark anger skulle ha blivit mästare 
1779. Nu har det emellertid visat sig att han började kontroll
stämpla arbeten i Karlshamn redan den 11 febr. 1778, och därmed 
måste man konstatera att ingenting är känt om hans mästerstycke.
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Kaffekanna av silver, stämplad av Niclas Blekberg i Karlshamn r/So.
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Detta första år tillverkade han intet föremål med vikt över io lod 
(ea 130 g). Även under år 1779 stämplade han mest småföremål, 
såsom bägare, tumlare, spännen, skedar o. a. Men på själva jul
aftonen förtecknas en större pjäs, ”en wälkomst om 80 lod”, för
modligen en välkomma för något skråämbete eller gesällskap i 
staden.

Först under sitt tredje arbetsår började han stämpla kaffe
kannor, en i april, en i augusti och en i september med en vikt 
av ca 62, 50 och 70 lod. Den aktuella kaffekannan väger utan 
trähandtaget 906 g, vilket motsvarar drygt 68 lod, och den bör 
alltså vara identisk med den som kontrollstämplades på Karls
hamns rådhus den 27 sept. 1780.

Niclas Blekbergs kaffekanna är ett gott exempel på att provins
städernas guldsmeder mycket väl tål en jämförelse med flertalet 
av huvudstadens mästare. Kannan är väl avvägd i proportionerna 
och har en måttfull dekor. Handtaget av ebenholts är en troligen 
vid mitten av 1800-talet tillkommen ersättning för det ursprung
liga.

Kaffekannan är en testamentarisk gåva av fröken Anna Sjö- 
bohm, Stockholm, som avled den 16 mars 1959. I gåvan ingick 
även några släktminnen: ett miniatyrporträtt av testators farfars- 
far, överste Fredric Sjöbohm (1753—1829), monterat med hår
minne och initialerna FS i guldbleck på baksidan, vidare en sol
fjäder av elfenben, inköpt i Kina och skänkt till Barbara Mar
gareta Sjöbohm (1799—1864) samt en sydd tavla med landskaps
motiv, broderat med silke på vitt siden år 1816 av nyssnämnda 
fröken B. M. Sjöbohm.
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