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Tenn ur våra samlingar 

Tennet hör inte till de stora föremålsgrupperna 

i konsthantverksavdelningens samlingar. Man 

finner pjäserna under rubriken oädla metaller, 

som inalles omfattar drygt 2.250 föremål. I 

detta förhållande avspeglas något av tennets 

ställning. Det har knappast varit ett stilbildan

de material, silver, porslin och fajans har lå

nat sitt formspråk till tennet. Men naturligt

vis finns det undantag som bekräftar denna re

gel. Under 15- och 1600-talen hade tennet en 

storhetstid. Det så kallade relief- eller ädel

tennet göts i formar med etsad eller skuren de

kor som väl tog tillvara materialets specifika 

egenskaper, men inte heller här är det en helt 

fri och oberoende konstart vi möter. Influen

ser från både grafisk konst och silver kan spå

ras i dessa många gånger märkliga pjäser, 

Som trots allt måste räknas som konsthantverk 

på högsta nivå. 

I modernare tider har tennet använts som ett 

material för fritt och oberoende skapande. 

Kring sekelskiftet 1900 gjorde fransmannen 

Jules Brateau en serie föremål med vegeta

tiv inspiration, svenskarna Alf Wallander och 

Aro~ Jerndahl uttryckte sig också i tenn. 

Firma Svenskt Tenn, under Estrid Ericsons 

ledning, lanserade från 1920-talet en rad ting 

i modern formgivning av flera olika konstnä

rer. Edvin Ollers gjorde, vid sidan av sin 

produh1:ion i glas och keramik, också tenn. 

Men det vore orätt att bortse från tennet som 

material för praktiska bruksföremål. Ovan be

skrivna förhållande är snarare en förklaring 

till tennets beskedliga plats i Nationalmuseums 

samlingar 1 Som inte främst har en kulturhisto
risk aspekt. Stop och terriner av tenn, liksom 

praktfulla skråkannor och välkommor har myc

ket att berätta både om 16- och 1700-talens 

seder och formgivning. Många skickliga mäs

tare har format ting för såväl det kungliga ho

vet som för borgerligheten. Tennet med sin 

låga smältpunkt är ett både relativt lättformat 

och ömtåligt material, känsligt för mekanisk 

påverkan, stötar och låga temperaturer. Ovar

sam putsning har ruinerat många tennpjäser , 

liksom en lång period av ointresse för materi

alet som inföll under 1800 -talet. Karl XV, 

denne veritable storsamiare , skaffade sig dock 

en hel del tenn. Det gjorde också greve Bielke, 

och genom dessa båda donatorer fick National

museum ett antal pjäser som tillsammans med 

senare ackvisitioner bildar en del av det isberg 

Som nu kommer i dagen. Jan af Buren har gått 

igenom vår till omfånget ringa, men till kvali

teten delvis betydande samling. Med stöd av 

tennexperten Birger Bruzelli har han i vissa 

fall reviderat den gamla katalogiseringen, för 

att vi under några månader skall kunna visa 

denna okända del av konsthantverksavdelning

ens rika samlingar. 

Stockholm i maj 1982 

Helena Dahlbäck Lutteman 
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Ur tennets historia 

Det tenn som används för framställning av olika 

föremål är en legering. Rent tenn är skört. 

Därför tillsätts olika metaller som bly, koppar, 

antimon eller vismut. Blyet, som var billigare, 

drygade också ut tennet. Föremål av tenn är 

gjutna. Ofta är de sedan bearbetade i en 

svarv. 

Tennets storhetstid är 15-, 16- och 1700-talen. 

Genom att tenn var relativt billigt samtidigt 

som det var hållbart tillverkades många bruks

föremål av tenn. Gick föremålen sönder eller 

blev gammalmodiga, var det lätt att gjuta nya 

föremål av det gamla tennet. På 1600 -talet ut

gjordes sex sjundedelar av kostnaden för ett 

tennföremål av materialkostnader, medan en 

dast en sjundedel utgjorde arbetslön. Det är 

förklaringen till att så få föremål från 1600-

talet och tidigare är bevarade. Tennet var ett 

ersättningsmaterial i borgerliga hem, där man 

inte hade råd med dyrare material. Intresset 

för bruksföremål av tenn avtar under 1800-talet, 

men mot århundradets slut stiger istället intres

set för tenn som samlarobjekt. 

Tennföremålen i Nationalmuseum kan indelas i 

tre grupper: utländska föremål från 1567 -

1700-talets mitt, svenska föremål från 1630-

talet till 1800 -talets mitt och föremål från om

kring 1900 och framåt. Samlingen ger inte en 

heltäckande bild av tennets historia, men speg

lar ändå väsentliga drag i denna. 

---_._~~:---._-.. _--.--.-._-._--........--.-.. ----._-~- ....- - ..... -

Kat nr 15 

Det äldre utländska tennet i samlingarna är 

mestadels tyskt. Det är till största delen 

spektakulära föremål Som relieftenn från Niirn

berg och skråkannor . Relieftennet har aldrig 

varit bruksföremål utan haft en skådefunh'i:ion. 

En mellanställning mellan bruksföremål och 

skådeföremål intog skråkannan och välkomman, 

bägge avsedda för ceremoniellt bruk vid skrå

sammankomster . 

.- ~_._------ .~._~._--
~-



Fram till 1800 -talets mitt består det svenska 

tennet huvudsakligen av bruksföremål. En in

tressant grupp är det kungliga tennet med 

riksänkedrottningen Hedvig Eleonoras krönta 

monogram HERS (Hedvig Eleonora Regina 

Sueciae). I övrigt ingår bland det svenska ten

net ett antal terriner av hög kvalitet, kannor, 

gräddsnäckor, kallskålsskålar och ljusstakar. 

Efter en nedgång på 1800-talet fick tennet en 

renässans omkring sekelskiftet 1900 och har 

behållit en viss, om än undanskymd plats som 

material för konsthantverkare både utanför 

och innanför Sveriges gränser. I samlingen 

av 1900-talstenn ingår bland annat några före

mål av fransmannen Jules Brateau, inköpta på 

världsutställningen i Paris år 1900, samt tenn 

formgivet av svenska konstnärer t ex Arvid 

Fougstedt, som arbetade för Svenskt Tenn, 

Gösta Adrian-Nilsson och Edvin Ollers. 

Äldre utländskt tenn 

på grund av närheten till olika metallfyndighe

ter i centraleuropa blev Niirnberg under medel

tiden ett centrum för metallhandeln i Europa. 

När tennfyndigheterna upptäcktes i Böhmen och 

Sachsen blev staden snart en ledande ort också 

för tennhanteringen. Tidigare hade man varit 

beroende av det dyrbara engelska tennet från 

Cornwalls gruvor. Genom de nya fyndigheter

na sänktes priset och tennet blev ett relativt 

billigt material. Länge förblev det tyska ten-

net kvalitetsmässigt underlägset, men vid 

1400-talets mitt fann man i Niirnberg en me
tod att rena tennet, vilket gav stadens hantver-

kare ett billigt och konkurrenskraftigt tenn. 

En av höjdpunkterna i tennets historia är relief

tennet från Niirnberg, även kallat Edelzinn. 

Det har gjutits i formar med etsad eller skuren 

dekor. Motiven är figurliga eller rent ornamen

tala. 

Relieftennets storhetstid började med Nicolaus 

Horchhaimer (mästare 1561-1583). I samling

arna är han representerad med en Fortuna

tallrik, daterad 1567 (kat nr 1). Horchhaimer 

etsade dekoren i en metall- eller stenform 

(av skiffer). Med denna metod fick man en flat 

relief. Det är inte klarlagt hur detta arbetssätt 

uppkommit, men det har likheter med vapen

smedernas sätt att arbeta. Horchhaimer arbe

tade med en typ av tallrikar med brett bräm 

och markerad kep. Spegeln fick en figurfram -

ställning som omgavs med ornamentstavar. 

Det flata brämet dekorerades med figurer i 

medaljonger omgivna aven rik ornamentik el

ler Som här inkomponerade i en arabeskorna

mentik. Albrecht Preissensin (mästare 1564 

-1598) arbetade på samma sätt. Pyramus

tallriken visar hur nära Preissensin står 

Horchhaimer, även om ·figurframställningen 

är något friare och ornamentiken mer natura

listisk (kat nr 2). 



Kat nr 8 

Nästa generation tenngjutare är verksam mel

lan omkring 1585 och 1630. Nu har man från

gått den etsade formen och graverar en rund

relief. Den ryki:baraste i denna generation 

var Caspar Enderlein (mästare 1586-1633). 

Grunden till hans ryktbarhet är det s k Tem

perentiafatet (kat nr 4). Enderlein kom ock

så att ge impulser åt den tredje generationens 

mästare (ca 1620-1650) som ofta liksom före

gångarna försåg sina tallrikar med figur fram -

ställningar på spegeln och brämet. Det SOm 

är nytt är den fastare kompositionen . Förutom 

mytologiska och religiösa scener kommer nu 

samtida motiv. I Nationalmuseums samlingar 

finns flera exempel, bland andra Gustav Adolfs

tallrikarna och krönings - eller hlrfurstetallri

karna med kejsar Ferdinand III (kat nr 9 och 8). 

Här kan man nästan tala om tennet som propa 

gandakonst. Den tYSk-romerska kejsaren med 

sina kurfurstar står mot Gustav II Adolf och 

hans allierade. 

Tennkannor spelade en viktig roll i skrålivet. 

Nationalmuseum har inga svenska skråkannor 

Kat nr 6 

men däremot ett antal tyska från 16- och 1700 -

talen. Skråtennet består dels av stora kannor, 

dels av välkommor. Kannan används som ser

veringskärl och är ofta ett mycket ståtligt före

mål, som får sin dignitet just genom storleken. 

VäUwmman används Som gemensamt dryckes

kärl vid välkomstceremonier som namnet anger. 

Den är ett stort dryckeskärl på fot med det 

mest skiftande utseende, ofta med en kalebass

form Som grund. Gemensamt för båda kärlsor 

terna är att de är försedda med en eller flera 

sköldar och att de har anordningar att fästa 

mynt eller medaljer . på sköldarna brukar an

ges, vilket skrå kannan har tillhört och vilket 

år den instiftades. På kärlet har sedan 'stiftar

nas namn graverats. 



Kat nr 28, 29 och 34 

Äldre svenskt tenn 

I Nationalmuseum förvaras en stor del av det 

som finns kvar av riks änkedrottningen Hedvig 

Eleonoras tenn (kat nr 25-35). Ännu vid 1600-

talets slut var tenn kunglig vardagsvara, inte 

bara i Sverige utan också vid andra europeiska 

hov. Hedvig Eleonora fick efter Karl X Gustafs 

död bland andra slott Strömsholm. En stor 

mängd föremål - fat, natt.k:ärl, bägare och kan

nor - har den graverade inskriften STRÖrvrS

HOLlYT. Också från Grimsholm (Gripsholm), 

Swartsiö och Wadstena, alla slott tillhöriga 

Hedvig Eleonora, är tenn bevarat. Från 

Ulrika Eleonora d y (Karl XII:s syster, efter 

hans död drottning) finns ett fat märkt KÖ, 

d v s från Kungsörs kungsgård, som ofta besök

tes av K'lrl XI, Karl XII och hans syskon). Ho

vet var vid denna tid en stor beställare av tenn 

och köpte inte bara av svenska tenngjutare utan 

också av engelska. Ett stort fat med årtalet 

1680 från Strömsholm har stämplats av Ralph 

Hulls i London (kat nr 25). En tallrik, som nu 



Kat nr At) 
'- / - \ . 
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åter placerats på Strömsholm, är stämplad av 

Jacques Taudin, också i London. Stora leve

rantörer till hovet var Viet Drenchler (kat nr 

27-28), Mårten Rochus (kat nr 29-31) och 

Johan Johansson (kat nr 32-35) alla tre mästa

re i Stockholm. 

Under 1700 -talet blev tennet alltmer ett ersätt

ningsmaterial och får sina former från dyrba

rare material, framför allt från silvret. Det 

visar sig i alla typer av föremål. Hade man 

inte råd att ha en kaffekanna av silver, kunde 

man skaffa en av tenn. Nationalmuseum äger 

en kaffekanna av Christopher II Ringeltaube 

från Västervik 1763, som med sina svängel"!. 

åsar är ett vackert exempel på en rokoko

kanna av tenn (kat nr 40). Två grädcLl.;:annor, 

båda från 1785, visar typiska silverformer 

från rokokon. Den ena är utförd av Gudmund 

Östling i Vimmerby, den andra av Johan Sund

berg i Göteborg (kat nr 46 och 51). 

Kat nr 45 

Det kanske tydligaste exemplet på ett status

givande föremal fran 1700-talet är terrinen, 

middagsbordets mittpjäs. De dyraste och finaste 

terrinerna var givetvis av silver, därefter kom 

fajansterrinen. Tennterrinerna lånar sina for

mer fnin båda dessa material. 

Erik Pettersson Krietz' terrin från 1763 speg

lar silvrets former, inte bara genom de svängda 

åsarna utan också i den större lätthet i formen 

Sam metallen tillåter (kat nr 41). Gudmund Öst

Ungs terrin från 1771 däremot har mer fajans

artade former, inte minst genom sin bredbukig

het (kat nr 45). Det gäller också ornamentiken, 

som snäckornamenten på sidorna eller fötterna. 

Dessa båda terriner har rena rokokoformer . 

En övergångsform mellan rokoko och gustavi

ansk stil visar Peter Gillmans terrin från 1787; 

till vilken hör ett fat aven annan mästare, Carl 

Gustaf Malmborg (kat nr 58). Formen är mjuk 

rokoko, medan ornamentiken är en kombination 



Kqt nr 59 

av de klassicistiska band- och äggstavarna. 

Denna "äggbandstav" tycks vara en specialitet 

för tenngjutare i Stockholm. Rent nyklassisk är 

den urnformade terrin, vars fat är stämplat av 

Gustaf Wilhelm Lindberg 1841 (kat nr 63) . 

Silverformerna märks tydligt i ljusstakarnas 

utveckling. Redan Mårten Rochus' stake med 

fyrkantig bottenplatta visar släktskap med silv 

ret (kat nr 30). Rokokons och klassicismens 

ljusstakar följer helt silverförebilder som i 

Erik Pettersson Krietz' rokokostakar med 

svängda åsar eller hans gustavianska stakar 

med pelarskaft (kat nr 42-43). 

Nyare tenn 
Vid mitten av 1800 -talet tillverkas knappast 

längre bruksföremål av tenn. Dessa tillverkas 

nu istället av material SOm är lättare att bear 

beta maskinellt. En vis s produktion av tenn 

fortgår emellertid. Ett exempel är Santessons 

kanna av trä och tenn med sina historiserande 

former (kat nr 66). Tenngjutarna försöker 

också att hänga med i den snabba utvecklingen 

av olika nystilar. Mot slutet av I80D-talet och 

början på 1900-talet upplever tennet en renäs

sans .som material, inte längre för bruksföre 

mål utan för konsthantverk. 

En av de första s om började arbeta inom konst

hantverket med tennet som material var frans

mannen Jules Brateau. Han debuterade som 

skulptör på Salongen i Paris på 1870-talet och 

arbetade också som medaljmodellör. Men det 

är framför allt som nyskapare inom tennkons

ten han är känd. Brateau återinförde relief 

tennet. Tiden var nu mogen för det, då det 

niirnbergska relieftennet och annat äldre tenn 

hade blivit åtråvärda samlarobjeh."t. Med sina 

88 modeller för relief tenn gjorde han på nytt 

tennet populärt i Fran.l<;:rike. Hans modeller 

är ofta pastischer på gamla stilar, men vikti

gast är de med en naturalistisk dekor Som an 

sluter sig till art nouveau eller jugend. 

I England lanserades i början av 1900-talet 

tenn i nya former hos Libertys i London. 

Några konstnärer, bland dem Archibald Knox, 

komponerade modeller för tenn i en stil Som 

är inspirerad av keltisk ornamentik från tidig 

medeltid. Den keltiska stilen blev en national

romantisk jugend i England. 

I Sverige komponerade skulptören Aron Jern

dahl en grötskål med reliefdekor som är ett 

gott exempe l på svensk jugend (kat nr 81). 

Även om jugend var en internationell stil, så var 

ett av dess utmärkande drag att den ofta förank -



Kat nr 72 

Tobaksburk med dekor av GAN. 

rades i nationella traditioner. Den fiolspelande 

figuren, som också tjänar som lockknopp till

sammans med de dansande allmogeparen, har 

t o m en nationalromantisk karaktär. Mer inter

nationell är då Alf Wallanders kanna som fått 

formen aven fisk (kat nr 67). 

1924 startade Estricl Ericson AB Svenskt Tenn 

med egen produktion av konstnärligt tenn med 

bland andra Nils Fougstedt Som formgivare. I 

samlingarna films ett cigarrskrin utfört 1928 

som är komponerat av Fougstedt tillsammans 

med Thorvald Alef (kat nr 83). Till skillnad 

från jugendkonst med dess reliefverkan läggs 

nu tonvikten på formen. Skrinets släta yta fram

hävs genom en gjuten kvinnofigur på locket. 

Samtidigt Som Svensk1: Tenn grundas, engagerade 

AB Schreuder & Olsson i Stockholm Edvin 011ers 

som formgivare av telm. Också denne arbetade 

med det släta tennet, ibland dekorerat med in

gjutna ringar av mäsSing? som i en vas (kat nr 

90). Nils Fougstedt hade också använt samma 

kontrastverkan i en vas från Svenskt Tenn. En 

hälsingborgs firma, AB Astrid M Aagesen y an

litade även den konstnärer som formgivare. 

Gösta Adrian-Nilssons tobaksburk från 1930 är 

försedd med graverad dekor, ett av de klassis 

ka sätten att dekorera tenn. 

Efter 1930 -talet har det knappast skett något ny

skapande av tennets former. Det som tillve rkas 

är med få undantag av hemslöjdskaraktär. Un

der 1970-talet har dock konstnären Rolf Swed

berg på ett personligt sätt utvecklat ljusstaken 

(kat nr 92) . 



Märkning av metallvaror infördes i Europa un 

der senmedeltiden som skydd för köparen. 

Tillverkaren skulle gå att identifiera Om det 

var något fel på varan. Märkning skedde oftast 

genom stämpling . Den äldsta svenska skråord -

ningen för kanng'jutare, som tenngjutare kalla

des, är från 1545 och stadgade, att varan skul

le stämplas med mästarstämpel. 1622 be

stämdes att förutom mästarstämpel också en 

stads stämpel skulle slås. 1694 förordnades 

att tennet skulle säljas i tre kvaliteter och 

stämplas med fyra, tre eller två stämplar 

samt en årsbokstav . 1754 infördes en statlig 

kont rollstämpling. Under 1800-talets andra 

hälft kommer detta stämpelskick alltmer ur 

bruk för a tt 1912 officiellt upphöra. 

Fyrstämpling: Det finaste tennet kallades 

ibland "engelskt tenn". Det innehåller 97 % 
rent tenn , Resten består av koppar, vismut, 

antimon och något bly. Stämplingssättet är 

med få undantag två stadsstämplar och två 

mästarstämplar. Detta tenn användes till 

mera exklusiva varor. 

Trestimpling: Det tre stämplade tennet var den 

vanligaste kvaliteten och kallades ibland 

"svenskt tenn" . Det innehåller 83 % r ent tenn 

och 1 7 ,~, bly och skulle stämplas med en s tads 

stämpel och två mästarstämplar. Detta tenn 

användes till bru.J.csföremål av olika slag. 

Tvåstämpling: Den lägsta kvaliteten innehål -

ler 66 2/ :3 % rent tenn; resten är bly. Den 

stora bly tillsatsen ger en mycket mjuk lege 

ring . Den stämplades med en mästarstämpel 

och en stadsstämpel. 

Angel- och ros stämplar angav före 1694 det bäs

ta tennet, det "engelska" . Efter 1694 användes 

dessa stämplar tillsammans med fyr stämpling 

och hade då en förtydligande funh.-tion. 

Ortnamnstämpel förekommer tillsammans med 

ängel- och rosstämplar . 

Kontrollstämpeln, en sköld med tre kronor, an

vändes från 1754. 

Arsbokstav användes från 1694 . 

Källan till de utländska stämplarna redovisas i 

tex-ten. Beträffande de svenska hänvisas till 

Löfgren eller Bruzelli. För information om 

utländskt stämpelbruk rekommenderas Dagmar 

Stara, Temlstämplar från hela världen. 

Exempel på tysk stämpling, överst t v 

Fyrstämpling, överst t h 

Fantasistämpel och rosstämpel i kombination 
med fyrstämpling, nederst t v 

Trestämpling, nederst t h 



Kat nr 20 Kat nr 46 

Kat nr 58, fatet Ka_t nr 29 
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Katalog 

1 

TALLRIK med dekor i flat relief. 

på spegeln Fortuna, på brämet 

de sju fria konsterna. Två iden

tiska stämplar (Hintze II: nr 109~ 

Nicolaus Horchhaimer, NUrnberg 

1567 

D 30,2 cm 

NM 108/ 1931 

Fortuna är avbildad med segel 
stående på en delfin. Till vänster 
om seglet bokstäverna H FOR och 
till höger N TUNA d v s monogram
met HN och FORTUNA. På brä
met en fris med de sju fria konster
na: Aritmetiken med siffror, Reto
riken med skrift band, Musiken med 
flöjt, Grammatiken med en nyckel, 
Astrologin med glob, Geometrin 
med passare och vinkelhake och 
Dialektiken med skriftrulle. Mel
lan de allegoriska figurerna fåglar 
och arabeskartade växtornament. 
Fortuna är en sinnebild för Lyckan. 
Hennes vanligaste attribut är hju-
1et' Lyckans hjul. Denna fram
ställning är något mindre vanlig 
och bör tolkas som att vinden dri
ver Lyckan, dit den råkar blåsa. 
Sammanställningen med de sju fria 
konsterna på brämet kan möjligen 
tolkas så att den nyckfylla vinden 
styr Lyckan som det faller sig, 
men att Kunskapen åtminstone ger 
Lyckan ett roder, som i viss mån 
kan påverka färdriktningen. 

2 

TALLRIK med dekor i flat relief. 

på spegeln Pyramus och Thisbe, 

på brämet en fris med jah'iscener . 

Stämpel (Hintze II: nr 112), Al

brecht Preissensin, Niirnberg 

1500-talets slut. 

D21,5cm 

NM BS 2554 

Ämnet för framställningen är häm
tat ur Ovidius' Metamorfoser. 
Pyramus och Thisbe bodde grannar 
i Babylon. De blev kära i varandra, 
men föräldrarna tillät inte att de 
träffades. De lyckades dock stäm
ma möte vid Ninus' grav. På vä
gen dit skräms Thisbe av ett lejon. 
Hon kommer undan, men lejonet 
får tag i hennes slöja, som blir 
söndersliten. När Pyramus något 
senare kommer, ser han den sönder
slitna slöjan och tror att Thisbe bli
vit dödad. Han kastar sig då på sitt 
svärd. Snart kommer Thisbe till
baka, ser Pyramus döende och kas
tar sig i sin tur på svärdet. Efter 
deras död blev mullbärsträdets fruk
ter mörkröda. 

3 

KANNA med graverad dekor av 

blomsterornament och bokstäverna 

H E. Nedåt utsvängd, tre fötter i 

form av huvuden, på locket ett ängla

huvud. Stämplar (Jfr Hintze VII: 

1225); Lorentz Hentz, Salzburg 

1563-1596 

H 14,5 cm 

NM CXV 2004 

Kannor av denna typ började tillver
kas i Salzburg vid mitten av 1500-
talet. 

4 

FAT med dekor i rund relief. på 

spegeln Temperantia och de fyra ele

menten, på brämet lVlinerva och de 

sju fria konsterna . Form av Caspar 

Enderlein, Niirnberg 1600 -talets bör

jan. Rosstä mpel med bokstäverna 

C K (Hintze II:186), Caspar Koch, 

mästare i NUrnberg 1598, död i Ungern 

eller (Hintze II:219) Conrad I Koch, 

mästare i Niirnberg 1621-1632. 

D 45,8 cm 

NM BS 2559 

Mitt på spegeln är Temperantia av
bildad. Hon symboliserar Måttlig
heten och avbildas med en kanna vatten 
som hon späder ut sitt vin med. 
Omkring denna mitimedaljong åter
finns Luften, Vattnet, Jorden och 
Elden. Emellan dessa står hermUk
nande figurer omgivna av rullverk. 
Fatet, till vilket det ursprungligen 
hört en kanna, är en fri kopia gjord 
av Caspar Enderlein, mästare i 
NUrnberg 1586-1633, efter den 
franske tenngjutaren Fran~ois Briot, 
som komponerade fatet och kannan 
1585-90. Två versioner av Ender
lein är kända, en från 1611 och en 
något tidigare. De skiljer sig från 
varandra genom mittmedaljongens 
utformning och konsternas ordnings
följd. Nationalmuseums fat är en 
variant av den tidigare versionen. 
Temperantiareliefen är likadan, men 
på den första versionen står TEMPER
ANTIA och på den senare TEMPE
RANTIA. Mittmedaljongens kant är 
också annorlunda utformad. Man har 
antagit att tenngjutaren Jacob II Koch 
beställt en kopia av Briots fat och 
kanna från Enderlein . Koch har 
stämplat ett exemplar av den första 
versionen. Han använde en rosstäm -
pel som är mycket lik den på Natio
nalmuseums fat, bara bokstäverna är 
utbytta . Det är troligt, att CK en
dera betyder Caspar Koch eller Con
rad Koch, den förre Jackob II Kochs 
bror, den senare hans son. 

5 

SKRÅKANNA med graverade inskrif

ter. Kraftigt utsvängd nedåt, tre 

fötter i form av sittande lejon, på 

locket ett sittande lejon Som håller 

en sköld. Saknar stä mplar. Tysk
lanc! 1600 -tal 

: ... 

-, , 



H 49 cm 

NM CXV 1995 

på kannan står WER BOT SUM 
FREUNDE HAT/ DER GEHET 
GAR WOHL (Den som bjuder vän
skap/ Den går det väl) WOLFF 
ELSENBERGR/ BENEDIX WER
NER. Skölden på locket har ett 
sittande lejon som håller en sköld 
med ett dryckeshorn med en pil 
genom och årtalet 1625. 

6 
SKÅL med relief föreställande 

Gustav II Adolf, omgiven aven 

vulst med stiliserad akantus. 

Stämplar (Hintze V:52), Michael 

Haussner d ä, Amberg omkr 

1637 

D 21,2 cm 

NlYIX 578 

7 

DRYCKESKANNA med graverad 

dekor. Nedåt utsvängd form, på 

locket en knopp. Upptill och ned

till geometrisk dekor, upptill 

blandad med växtrankor. De de

korativa fälten är åtskilda av band. 

Stämplar (Jfr föregående), Micha

el Haussner, Amberg 

H 32 cm 

NM CXV 1987 

På mittpartiet Jakobs kamp med 
ängeln och Jakobs stege. 

8 

TALLRIK med dekor i rund relief 

med Ferdinand III och sex kur

furstar. Mästarmärke i relief 

med bokstaven L (Hintze II:254) och 

ett med bokstaven A (som Hintze 

a a 255 men utan L), mäster L el

ler A L, NUrnberg 1637 

D19,2cm 

NM BS 2552 

på spegeln den tyske kejsaren Fer
dinand III som regerade från 1637. 
Han omges på brämet av kurfurstar
na till lYIainz, Köln, Trier, Pfalz, 
Sachsen och Brandenburg . . ,De iden
tifieras av vapensköldar. Over kur
fursten till Mainz finns årtalet 1637. 
Tallriken är en s k kröningstallrik 
eller kurfurstetallrik, till åminnel
se av Ferdinand III:s kröning. 
Flera andra mästare har gjort lik
nande tallrikar, såsom Paulus Öham 
d y eller Hans II Spatz (jfr nr 9). 

9 

TALLRIK med dekor i rund relief 

med Gustav II Adolf och hans fält

.herrar. Mästarmärke i relief med 

bokstäverna B O (Hintze II:279), 

Pa,ulus Öham d y, mästare i NUrn

berg 1634-1671, som komponerat 

tallriken, formskärarens initialer 

S M och stämpel med bokstaven G 

och en punh.i: (Hintze II:298), Hans 

Sigmund Geisser, mästare i NUrn

berg 1652-1682, som gjutit tallriken. 

D 20 cm 

NM BS 2545 

på spegeln Gustav II Adolf till häst, 
på brämet sex av hans fältherrar, 
likaledes till häst. Initialerna 
G A R S betyder Gustavus Adolphus 
Rex Suecorum (Gustav Adolf Sveri
ges konung). De i kartuscher avbil 
dade fältherrarna kan identifieras 

genom sina initialer: I G C Z S -
Johann Georg Cur-FUrst zu Sach
sen, H B Z S W - Herzog Bernhard 
zu Sachsen-Weimar, A O S R C -
A..'i:el Oxenstierna Schwedens 
Reichs-Canzler, G G V M S - Gustaf 
Horn-Veld lYIarschall Schwedens 
och O L R G - ptto Ludwig Rhein
Graf. Paulus Oham d y har kompo 
nerat flera relief tallrikar , bl a en 
uppståndelsetallrik, en kurfurste
tallrik och denna. 

10 

VÄLKOMMA med graverad dekor 

och inskrift. Välvd fot, smalt ba

lusterben och kalebassformad be

hållare. Högvälvt lock med en fi

gur i hatt som håller en sköld. 

Runt livet tio lejonmaskaroner 

med en snodd metalltråd genom 

käftarna. på tråden nio mynt el

ler medaljer. Stämplar (jfr 

Hintze 1:1018) möjligen Andreas 

Jahn d ä, mästare i Oschatz, 

Sachsen 1649-ca 1678 

H 61 cm 

NM CXV 1998 

Välkomman är tillverkad för klädes
makargesällerna i staden Leisnig 
vid floden Mulde i Sachsen vid den 
tid, då mäster Christian Kuntze var 
ämbetets ålderman enligt följande 
inskrift: DIESEM WILLKOMMEN 
HAT EINE LOEBLICHE BRUDER
SCHAFT DER TUCH-KNAPPEN 
ALTIDER ZU LEISNIG GEMACHEN 
LASSEN ANN 1664 samt HERR 
CHRISTIAN KVNTZE DIESER ZEIT 
OBERMEISTER. på foten och över
delen namninskrifter. På skölden är 
olika verktyg avbildade. 



11 

T ALLRIK med dekor i rund relief. 

på spegeln Wilhelm Tell , på brä

met de schweiziska kantonvapnen. 

Märken i relief (Hintze VII:2416) 

Hans Melchior MUller, Wyl, 

Schweiz omkr 1690 

D 20 cm 

NM BS 2550 

Schweiz bestod sedan mötet i 
Rutli 1307 av de tre urkantonerna 
Uri, Schwyz och Unterwald fÖre
nade genom ed. Då Appenzell 
1513 anslöt, bestod edsförbundet 
av 13 kantoner. Mittscenen på 
spegeln visar Wilhelm Tell, som 
vägrat att blotta sitt huvud inför 
familjen Habsburgs vapensköld. 
Som straff måste han träffa ett 
äpple på sin sons huvud. Wilhelm 
Tell är en ren sagofigur. 

12 

TALLRIK med dekor i rund relief 

med de schweiziska kantonsköldar

na. 13-passformat btäm. på spe

geln tre sköldar under en krona. 

Bokstäverna A M H har graverats 

runt mittskölden. på brämet de 

13 kantonernas vapensköldar. 

Märken i relief (se DUsseldorf, 

Kunstmuseum, Zinn, nr 60 och 

Hintze Vll:21 82 b), form Zacha

rias Täschler, mäs tare i St Gal

len, Schweiz, 1677-1717, utf av 

Joachim I SChirmer, mästare i 

samma stad 1639-1697 

D 21,5 cm 

NlVIX 575 

Tallriken finns i två ve rsioner . 
Den första visar på spegeln tre män 
som svär en ed, d v s förbundet i 
RUtli 1308 . Nationalmuseums tall
rik visar i stället för männen deras 
vapenskö ldar. 

13 

FLASKA med skruvlock, sexkantig, 

med graverad dekor. På varannan 

sida figurdekor: Kristus med höjd 

kalk, Madonna Misercordia och 

jaktscen. Mellan dessa frukt- och 

blomsterornament. Stämpel 

(Hintze II:272), Niclas Christian 

d y, mästare i NUrnberg 1643-1681 

H 21 cm 

NM CXV 2011 

14 

DRYCKESKANNA på bred fot, cy

lindrisk. Graverad dekor med sti

liserad blomsterranka, på locket 

initialerna N K M E K 1707 inom 

bladranka. På lockets kanter och 

på foten geometriska ornament. 

Stämplar från Schlaggenwald, Böh

men omkr 1700 

H21,5cm 

NM CXV 2005 

I Schlaggenwald finns stora tennfyn
digheter som började brytas på 1500-
talet. Närheten till tennet gjorde att 
många mästare slog sig ned i 
Schlaggenwald och angränsande fynd
orter. En mycket omfattande pro
duktion blev följden med en viss för
sämring av kvaliteten som följd på 
flera ställen. 

15 

APOTEKSKRUKA med lock och de

kor i rund relief. Cylindrisk med 

indragen fot. på mitten ett band 

som förbinder två lejonmaskaroner, 

vilka va rdera har en ring i käften 

som handtag. på locket ett sittande 

lejon med en sköld, där ett lejon av

bildas under en krona och bokstäver

na H A. p å krukan ett fastlött band 

med inskriften THERIAC :AND. 

Ingen stämpel. Troligen 1700 -talets 

början 

H 55 cm 

NlVIX 654 

Krukan har använts för förvaring av 
theriak, en universalmedicin som 
förekom redan under antiken. Den 
innehöll antiseptiska substanser 
blandade med stärkande och stimu
lerande medel, opium och urindri
vande medel. Theriak fanns i den 
svenska farmakopen till 1846. (Se 
M Modig, "Om theriak och blodig
lar", Nordisk Medecinhistorisk Ars
bok 1975, ss 71-78) 
Litt: Boucaud s 254, il! 390 

16 

FAT med graverad dekor. p å spe

geln ett mansporträtt omgivet av 

olika bårder. på brämet bladorna

ment och tre cirklar, i vilka stjär

nor och andra geometriska ornament 

år inskrivna. Ovanför spegelns 

porträtt en sköld med inskr DAVID 

CODWYDS 1685. Två stads stämp

lar och en mästarstämpel (Hintze 

I:nr 1063), Gottfried Felber, Pirna, 

Sachsen 1700-talets början 



D 30 cm 

NM CXV 1975 

Tenn bröts på flera ställen i Sach
sen. Pirna ligger i närheten av 
ett av dessa i östra delen av Erz
gebirge. 

17 

SKRÅKAl~A med graverad dekor. 

Nedåt utsvängd, tre lejonfötter, 

på locket ett stående lejon som 

håller en sköld med inskriften 

DAS EHRSAME HANDWERK DER 

SCHVMACHER. på kannan är en 

kartuschliknande form graverad. 

Den består överst aven tysk mark

grevekrona över en ranka som bil

dar nio cirklar omkring en oval. 

I cirklarna är skor och stövlar av-

. bildade. I ovalen inskriptionen 

HERR JOHANN HOFFLÄENDER 

JOHANN PEDER FABER GEORG. 

TOBIAS SCHÖBLER. GEORG 

ORTLOBHF. ANNO 1731. Tyskt 

arbete 1700-talets första tredje

del 

H 54,5 cm 

NM CXV 1989 

Kannan är stiftad av de namngiv
na he rrarna till ett skomakaräm
bete i Tyskland. 

18 

VÄLKOMMA med lejonmaskaro

ner och graverad inskrift. Välvd 

fot med indragen kant, kalebass

formad behållare med påsatta le-

jonmaskaraner. på locket en figur 

med sköld. Inskrifter med namn, 

titel och ortnamn samt GEiYIACHET 

IM JAHRE 1704. på skölden inskrif

ten DER LÖBLICHEN ALTFLICKERN

GILDE WILKOM 1736. Olika ej iden

tifierade stämplar på lock och behål

lare. Tyskland 1700-talets början 

H 50 cm 

NM CXV 1966 

Välkomman har troligen tillhört ett 
lappskräddarskrå. 

19 

DRYCKESKANNA med graverad de

kor. Bred fot som avsmalnar uppåt 

i avsatser, smal omvänt konisk be

hållare. på livet ett adligt vapen 

omgivet av bladrankar. på locket 

JOACHIM FLAHCKMAl"\TN 1737. 

Stämplar (jfr Hintze ID:l.,.,.,.), 3" 73 

Christian Grell, Dennim, Pommern, 
1737 D~n?m ,' n 

H 22,5 cm 

NM CXV 1885 

Kanntypen kallas Rörken på tyska 
efter sin smala rörform. Den var 
vanlig i Nordtyskland under 1700-
talet. 

20 

DRYCKESKANNA med graverad de

kor, cylindrisk med rombiska buck

lor. Stiliserade blommor i romber

na, på kanten och på foten geomet 

risk dekor. Stämplar (Hintze V:276), 

Bartholomaeus II Blumenstock, 

Augsburg omkr 1740 

H 23 cm 

NM CXV 2003 

Litt: Boucaud s 198, ill 287 

21 

DRYCKESKANNA av trä med genom

brutet ytterhölje, grepe och lock av 

tenn. Dekor föreställande hjortar 

omgivande en krönt sköld. ThU

ringen, Tyskland 1700-talets 

andra hälft 

H 19,5 cm 

NM CXV 1983 

Denna typ av träkanna kallas Lich
tenhainer Krug efter ett öl som 
bryggdes i trakten av Jena . Trä
kannor började tillverkas i ThU
ringen på 1700-talet. En medalj 
på locket avbildar Karl VI, tysk
romersk kejsare 1711-1740. 
Litt: Boucaud s 198, ill 289 

22 

DRYCKESKANNA av trä med genom

brutet ytterhölje, grepe och lock 

av tenn. Dekor av urklippt och gra

verat tenn föreställande blommor 

omgivande en sköld med initialerna 

A K. ThUringen, Tyskland 1700-

talets andra hälft 

H 20 cm 

NM CXV 1062 

Inuti är denna kanna målad med ett 
tjockt lager fernissa, en beläggning 
som ofta fallit bort eller avlägsnats . 



23 

OBLATASK med graverad dekor. 

Fyrkantig med lock fäst med 

gångjärn. På locket ett kors i 

en cirkel. På framsidan åter

finns Oxenstiernas och Baners 

alliansvapen med inskriften 

GBOS och ABGD samt årtalet 

1630. Svenskt arbete 1620-

talet eller 1630 

H 7,5 cm, L 12,5 cm, B 9,5 cm 

NM 84/ 1886 

En annan oblatask med samma al
liansvapen finns bevarad i Strö 
kyrka, Västergötland. Den bär 
årtalet 1637 och är stämplad av 
Göran Jeske, kanngjutare i 
Stockholm 1623-1652. Det är 
emellertid inte sammlj, gravör 
som utfört dekoren. Artalen an
ger de år askarna blivit stiftade. 
GBOS betyder Gabriel Bengtsson_ 
Oxenstierna och ABGD Anna Baner 
Gustafsdotter . Asken är det 
äldsta svenska tennföremålet i 
samlingarna. 

24 

L.nTSSTAKAR, ett par. Rund fot, 

droppskiva, skaftet i form aven 

fyrsidig knippepelare. Mynningen 

har formen av ett fyrpass. Tre

stämplad. Peter Andersson, mäs

tare i Norrköping 1650-1680/ 87 

H27,5cm 

NM 23/ 1890 

Denna typ förekom under 1600-
talets andra hälft. 

25 

F A T med brett bräm med Hedvig 

Eleonoras krönta monogram gra

verat. På brämets baksida gr8-ve

rad inskrift: STRÖMSHOLM A: 

1680: FÖR GOVUERN. :P:L:S:J 

Norrby L P O S N. L. Rosstäm

pel och mästarstämpel (Cotterell 

2456, Masse 208), Ralph Hulls, 

mästare i London 1652-1682 

D 46,3 cm 

NM s n 

Riksänkedrottningen Hedvig Eleono
ras monogram är bokstäverna 
H. E. R. S. under kunglig krona. Det 
är en förkortning av Hedvig Eleono
ra Regina Suecia·e. I katalogen har 
numren 25-35 detta monogram. 

26 

TALLRIK Som ovan. På brämets 

baksida graverad inskrift: N 4 

GRIMSHOLM 1668. Troligen svenskt 

arbete . 

D 25,5 cm 

NM CXV 1982 

27 

BÄGARE, rak, omvänt konisk med 

Hedvig Eleonoras krönta monogram. 

Dekorerad med band. På sidan in

skriften SWARTSIÖ 1668. Rosstämp

lad. Viet Drenchler, Stockholm 

1668 

H 18,6 cm 

NM CXV 1980 

Viet Drenchler var mästare i 
Stockholm 1637 -1686. Han utförde 
en mängd tennarbeten till hovet. 
Han göt likkistorna till Maria Ele
onora och Karl X Gustav efter 
ritningar av Henry de la vailee. 
Ett flertal fat, tallrikar och bäga
re till drottning Hedvig Eleonora 
är kända. 

28 

BÄGARE som ovan. På sidan in

skriften STRÖMSHOLM 1680. Ros

stämplad. Viet Drenchler, Stock

holm 1680 

H18,9cm 

NM CXV 1979 b 

29 

L.nTSSTAKE med rund fotplatta 

med Hedvig Eleonoras krönta 

monogram. Svarvat ben med fle

ra kragar. Ljuspipan har krage 

nedtill och vid mynningen. på un

dersidan inskriften STRÖMSHOLM 

Ao 1696. Trestämplad. Mårten 

Rochus, Stockholm 1696 

H 10,5 cm 

NM deposition 

Mårten Rochus var mästare i Stock
holm 1683-1714. Han har också till
verkat tallrikar och bägare åt Hed
vig Eleonora . Han levererade 
dessutom tennarbeten till Ulrika 
Eleonora. 

Litt: Boucaud s 244, ill 373(avb 
med nr 30 och 33) 

t 
l 

I 



30 

LJUSSTAKE som ovan. Svarvat 

ben med flera kragar. Ljuspipan 

har krage nedtill och vid mynning

en. Under fotplattan inskriften 

STRÖMSHOLM Ao 1696 och ristat 

Lilliehöök 1804 samt Hjortberg. 

Trestämplad. Mårten Rochus, 

Stockholm 1696 

H 10,5 cm 

NM deposition 

31 

BÄGARE, rak, omvänt konisk 

med fotring och markerad myn

ning, med Hedvig Eleonoras 

krönta monogram. på insidan in

skriften STRÖMS-HOLM. Tre

stämplad. Mårten Rochus, 

Stockholm 1696 

H 16,7 cm 

NM CXV 1979 

32 

NATTKÄRL, tryckt klotform med 

utsvängd mynning med Hedvig 

Eleonoras krönta monogram. på 

undersidan inskriften STRÖMS

HOLM 1690. Trestämplat. 

Johan Johansson, Stockholm 1690 

H 14 cm, B 22 cm 

NM deposition 

Johan Johansson, mästare 1677-
1715 i Stockholm, levererade 
också till hovet tvättfat med hand
kannor, ljusstakar och en hel 
tennservis efter slottsbranden 
1697, i vilken ingick bLa 30 dussin 
tallrikar. Han blev ämbetets 
ålderman redan vid 35 års ålder 

-, -------~. - . 

och satt kvar ända till sin död. 
Han synes ha varit en kraftfull 
natur, som skickligt avvärjde 
varje försök av ämbetsbröderna 
att bli av med en alltför domine
rande ålderman. 

33 

LJUSSTAKE med fyrkantig botten

platta med Hedvig Eleonoras krönta 

monogram. Svarvat ben med flera 

kragar. Den nedersta av dessa är 

gjuten med ett ekermönster . Ljus

pipan har krage nertill och vid myn

ningen. På fotplattan inskriften 

STRÖMSHOLM 1690. Trestämplad. 

Johan Johansson, Stockholm 1690 

Hll,5cm 

NM deposition 

34-35 

HANDKANNA och HANDFAT 

Handkanna på fot med band kring 

livet, uppåtstående grepe. Hedvig 

Eleonoras krönta monogram under 

snipen. Under grepen inskriften 

STRÖMS-HOLM. Trestämplad. 

Johan Johansson, Stockholm 1696 

H 15 cm 

NM deposition 

Litt: Löfgren II, ill 109 

Handfat med smalt bräm, Hedvig 

Eleonoras krönta monogram. Tre

stämplad med kombinationsstäm -

pel. Johan Johansson, Stockholm 

1696 

D33,7cm 

NM deposition 

Litt: Boucaud s 235, ill 352 

36-37 

Hfu~Kfu~NAochHANDFAT 

Handfat av hamrat tenn. Kullig 

botten, hög kep och smalt profile

rat bräm. På undersidan inskrip

tion och stämpel: 1738 K spegel

monogram med C under kunglig 

krona Ö. Fyrstämplat. Heinrich 

Gottfried Pschorn, Stockholm 

1738 

D 31 cm 

NM deposition 

Spegelmonogrammet är Karl XII:s. 
Både Karl XI och Karl XII samt 
hans syster Ulrika Eleonora vista
des mycket på Kungsör. 1738 var 
Ulrika Eleonora Sveriges drottning 
och gift med Fredrik I. Att fatet 
är stämplat med Karl XII:s mono
gram beror antagligen på att den 
som stämplat tillgripit den ägar
stämpel som fanns till hands och 
att den uttryckligen visar att fatet 
är hovets egendom. 

38 

S KÄN KKANN A, smal, konisk. 

Halvstop. på locket krönt årtal 

1749, datum 14.5 initialerna C H. 

Trestämplad. Nils Fors, Västerås 

1749 

H 25 cm 

NM 51 / 1886 

Kannan är justerad den 14 maj 
1749 av inspektören Carl Holm i 
Stockholm. Den är ett s k målkärl, 
Som förekommer med måtten kan
na, stop, halvstop, kvarter, halv
kvarter och ort eller jumfru. En 
kanna var en kubikfot och rymde 
2,617 liter. 1/ 2 kanna-l stop = 
2 halvstop=4 kvarter=16 jumfrur. 
Eftersom dessa kärl användes vid 



handel, skulle måttet kontrolle
ras aven av staten utsedd kon
trollör, vilken hade att som be
vis på att kärlet var kontrollerat 
asätta det en krona, initialer och 
datum. 

39 

DRYCKESKANNA, konisk, ban

dad . Trestämplad och en for

tunastämpel. Samuel Marnell, 

Stockholm 1766 

H 26,5 cm 

NM 20/ 1889 

40 

KAFFEKANNA med lodgrepe 

av trä, svängda åsar, fotring. 

på sidan inskrift: SUlander 

1842 C G Löfvengren 1843. 

Fyrstämplad. Christopher II 

RingeUaube, Västervik 1763 

H 25 cm 

NM 43 / 1887 

41 

TERRIN med lock. Oval med 

knäckar, tvärgrepar och fyra 

fötter . På locket graverad in

skrift: SUlander 1842 C G 

Löfvengren 1843. Fyrstämp

lad. Erik Pettersson Krietz, 

Stockholm 1764 

H 29,5 cm, L 43 cm 

NM 16/ 1887 

Litt: Löfgren m, s 401 not 13, 
ill 100 

42 

LJUSSTAKAR, ett par. Profilerad 

fot , balusterformat skaft, ljus pipan 

med vid kant. Fot och skaft har 

spiralformade åsar. Fyrstämplade . 

Erik Pettersson Krietz, Stockholm 

1773 

H17,5cm 

NM 245 och 246/ 1885 

43 

LJUSSTAKE. Kloch"iormad fot 

med pärlstavar. Skaftet är rakt 

med räfflor i spiral. Fyrstämp

lad. Erik Pettersson Krietz, än

kan,Stockholm 1796 

H 23 cm / dl 
NM~V lBg~1 3 //':"93 W, 
Erik Pettersson Krietz blev mäs
tare i Stockholm 1753. Efter hans 
död 1793 drev änkan verkstaden 
till 1806. 

44 

LJUSSTAKE. Klockformad fot och 

kannelerat skaft. Ljuspipans run

dade underdel spiralräfflad, lös 

ljusmanschett, pärlstavar. Fyr

stämplad. Erik Pettersson 

Krietz, änkan, Stockholm 1801 

H 30 cm 

NM/bv--1-89~ /'7/j i j i T} 

45 

TERRIN med lock. Oval, tvär

grepar, fyra fötter , blad och 

snäckornament. Fyrstämplad 

samt en ängelstämpel i oval bård 

och en rosstämpel med krona, de 

senare mycket nötta. Gudmund 

Östling, Vimmerby 1771 

H 27,5 cm, L 38 cm 

NM 2200/ 1885 

46 

GRÄDDKANNA, låg, oval. God

ronnering som sväller mot sni

pen . Fyrstämplad. Gudmund 

Östling, Vimmerby 1785 

L17cm 

NM 3/ 1913 

47 

LJUSSTAKE med högvälvd balus

terformad fot dekorerad med 

bandstav . Ljuspipan med profi-

1erad kant. Fyrstämplad. Gud

mund Östling, Vimmerby 1786 

H 18,5 cm 

NM 69/ 1898 

48 

LJUSSTAKAR, ett par. Rund fot 

med fris på kanten. Fot och skaft 

är dekorerade med kannelyrer, 

girlander och pärlstav. Ljushat

tar med pärlstav runt kanterna. 

Ängelstämplad samt i relief 

JACOB. SAUER. I. STOCKHOLM. 



Jacob Sauer III, Stockholm 1793 

H (utan ljushatt) 20 cm 

NM 2083 och 2084/ 1885 

Ljushatten till NM 2084/ 1885 
är seh'Undär. 

49 

KALLSKÅL. Rund med svarvad 

dekor, två skaft som slutar med 

en knopp, fotring. Inskription på 

sidan: E M P D 1803. Trestämp

lad. Gottlob Friedrich Bauman, 

Hudiksvall 1799 

H 18,5 cm, L 35 cm 

NM 63/ 1886 

Kallskålen med sina karaktäris
tiska skaft som slutar med en 
kula har anor från den karolinska 
tiden. Tennet efterbildar silvrets 
former, utom i de svarvade cirk
larna . 

50 

TERRIN med lock. Rund, sväl

lande uppåt, högvälvt lock, tvär

grepar, fyra fötter, bladornamen

tik. Fyrstämplad samt en stämpel 

med texten FEIN:ZIEN och en orts

namnsstämpel från Falun. Anders 

Morström, Falun 1780 

H 30,5 cm, L 27,5 cm 

NM 65/ 1893 

Morström var först verksam i 
Säter men flyttade 1778 till Falun. 

51 

GRÄDDKANNA, båtformad, fotring, 

kort uppåt och inåt vänd grepe, 

parvisa knäckar och vågformad 

kant. Fyrstämplad. Johan Sund

berg, Göteborg 1785 

L17,5cm il 7 ./ 
NM 2201/1885 t 'lI • .J <, V, 

52-53 

HANDKANNA och HANDFAT 

Handkanna på fot med utsvängd 

mynning, ett smalt band kring li

vet, uppåtstående grepe och rak 

snip. Trestämplad. Samuel 

Weigang, Stockholm 1778 

H 16,5 cm 

NM deposition 

Handfat med markerad spegel i 

botten och smalt profilerat bräm. 

D 31 cm 

NM deposition 

54 

KALLSKÅL med vågformade bukt

ningar begränsade av ristningar, 

gjutna S-formade skaft som slutar 

med klor på klot, fotring. Inskrip

tion på sidan: M A D. Trestämp

lad. Samuel Weigang, Stockholm 

1786 

H 12,5 cm, L 31 cm 

NM 11/ 1893 

55-56 

HANDKANNA och HANDFAT 

Handkanna på fot med utsvängd 

mynning, ett band kring livet och 

uppåtstående grepe . Snipen är 

profilerad. Trestämplad. Carl 

Gustaf lVIalmborg, Stockholm 177-! 

H17cm 

NI'.'! deposition 

Handfat med markerad spege l i bot

ten och smalt profilerat bräm. 

Trestämplat. Peder Svan, Stock

holm 1776 

D 31,2 cm 

NM deposition 

57 

VATTENBEHÅLLARE med BASSA1~G. 

Vattenbehållaren är försedd med 

lock och kran. Ryggen är slät, 

framsidan kannelerad. Kranen är 

utförd av mässing med grepe i 

form aven häst gjuten av tenn. 

Trestämplad. Johan Gustaf Ryman, 

Stockholm 1779 

H47,5 cm 

NM deposition 

Bassängen är båtformad på fyra 

le jonfötte r. Tvärgrepar med 

gångjärn. Stämplar saknas. 

Svensk, 1700-talets senare hälft 

L 62 cm 

NM deposition 

58 

TERRIN med lock och FAT. Ter

rinen är oval, uppåt svällande 

med tvärgrepar, fotring, prydd 

med en bandstav ornerad med ovala 

pärlor. Fyrstämplad med två s k 

engelska stämplar, varav den ena 



är en rosstämpel och den andra 

en ortnamnsstämpel. Peter Gill

man, Stockholm 1787 

H 27 cm, L 30,5 cm 

Fatet är f yr stämplat. Carl 

Gustaf Malmborg, Stockholm 

1799 

L 35 cm 

NM 18/ 1889 

Trots den böljande rokokoformen 
har terrinen och fatet en typisk 
nyklassicistisk bandstav , som är 
en kombination av fascesstav och 
pärlstav, där pärlorna ersatt 
bindningskryssen i fascesstaven. 
Detta ornament tycks vara ty
piskt för nåO'ra tenngjutare i 
Stockholm. o (Jfr terrin av S 
WeiganO', avb i Löfström m, 
ill129 .j 

59 

SOCKERSKÅLAR, ett par. Båt

formade på fyrkantig fot med re

liefdekor föreställande Herkules 

och Hermes. Under foten mä rkt 

i relief: M. ARTEDIUS. NORR

KÖPING. 1800 

H 18,5 cm, B 22,5 cm 

NM 49 och 50/ 1886 

Martin Artedius drev manufaktur 
direkt under Manufactur- och 
Hallrätten och var därför undan
taO'en stämpeltvånget. 
Pi~jekotten som kröner de hög
välvda lock~n var ett vanligt 
ornament i de'n nyklassicistiska 
stilen. 

60 

LJUSST AKAR, ett par. Fyrkan -

tig fotplatta, kannelerat skaft och 

lösa ljus hattar. Märkt i relief: 

Martin Artedius Norrköping d 

3/ 9 1801 

H 22,5 cm 

NM 65 och 66/ 1898 

61 

FAT, avlångt med böjd ytterkant, 

pärlstav. Fyrstämplat samt 

ängelstämpel, rosstämpel och 

stadsnamn. Nicolaus Justelius, 

Eksjö 1806 

L 34,5 cm , B 22,2 cm 

NM 821/1885 

62 

DRYCKESKANNA med dekor av 

medaljavgjutningar . Välvt lock 

med medaljavgjutning . Trestämp

lad. Erik Wikgren, Nyköping 1824 

H21,5cm 

NM 19/ 1889 

Medaljerna på sidan avbildar 
Erik XIV Fredrik I och Ulrika Ele
onora J~han m. på locket en me
dalj ~ed Karl XI från 1679 . Medal
jerna med Fredrik I med sin drott
ni nO' och Karl XI är infällda, de 
båd'; andra visar bara ena sidan och 
är pålödda. 

63 

TERRIN med lock och FAT. Hög 

urnform, dekorerad med pärlstav. 

Terrinen saknar stämplar. 

H 31 cm, L 36 cm 

Fatet är tre stämplat. Gustaf Wil

helm Lindberg, Örebro 1841 

.-•. - 0._ ... _ _ e:: _ -' . , -",.-", - . . ...... : ......... '.--=O~ '"" -. -. . _ ..,.'..", -o" ~". ,- ~-, •. _ •••.. _- .••• , ~ ._' 

L 31,5 cm 

NM 9/ 1893 

Den nyklassiska urnformen, s0r.r: 
kom till Sverige pa 1780:-talet, ar 
här ännu levande. Terrmen, som 
endast har kontrollstämpel, ·är 
troliO'en utförd av Hans Wicksten, 
Väst~rås (enl Bruzelli i brev). 

64 
LJUSSTAKE med fyrkantig uppåt 

avsmalnande fotplatta, prydd med 

palmettbårder. Skaftet är fyrkan

tigt balusterformat, ljus pipan är 

ovoid. Trestämplad. Alexander 

Gereon Lund, Vimmerby 1843 

H 19,5 cm 

NM 62/ 1886 

65 

DRYCKESKANNA med lock på tre 

k-ulfötter. på kannans sida grave

rad dekor med en hjort och blad

ornament. Under botten graverat 

ILMD och N. J. P. s. På locket en 

avgjutning aven medalj förestäl

lande Karl XIV Johan. Trestämp

lad. Johan Hagman, Vimmerby 

1848 

H 18,5 cm 

NM 2236/ 1885 

Kannans blomranka för tankarna till 
det samtida kurbitsmåleriet i Da
larna. 



66 

KANNA av trä med genombrutet 

ytterhölje av tenn, smal omvänt 

konisk. på locket en medaljav

gjutning föreställande Oskar II. 

ÖVerst inskrift: Hurra för humle, 

hurra för malt, de äro lifvets 

krydda och salt. Stämplat F. 

SANTESSON STOCKHOLM. 

F. Santesson, Stockholm 1897 

H 40 cm 

NM 91/ 1897 

Ett utmärkande drag för 1800-
talets historicism är blandning
en av olika stilelement. Denna 
kanna har formen aven Rörken 
(se nr 19) men är tillverkad som 
ett Lichtenhainer Krug (se nr 21) 
som är en bred typ av stop. 

67 

KANNA med dekor i relief, över

delen i form aven fisk. Stämp

lad TENN & METALLFÖRÄD

LINGS A. B. STOCKHOLM. Alf 

Wallander, Tenn & Metallföräd

lings AB, Stockholm 1898 

H 37 cm 

NM 100/1936 

68 

BÄGARE . med klockformad myn

ning. Dekorerad med olivkvis

tar i relief. Nedtill i två skrift

band: MYLTA PAVCIS (Mycket 

för få). Stämplar JULES 

BRATEAU och kontrastämpel 

med galgar (fr gibet, ljudmässigt 

som JB). Jules Brateau, Paris 

omkr 1900 

H 11,7 cm 

NM 18/ 1900 

Bäo-ären och följande föremål av 
Br~teau inköptes på vär ldsutställ
ningen i Paris år 1900. 

69 

BÄGARE dekorerad med mistel

kvistar i relief. Upptill en fris 

med texten -AV GVI L' AN NOU

VEAV (ung nyårsmistel). Stämp

lar som ovan. 

H 11,8 cm 

NM 19/ 1900 

·_····_r .... - . ~ . "-- . ,,, . ' ';''' ' Pl\'''·_~ •. :::' '''' :: ·' 

70 

ASSIETT med dekor som föregående. 

Stämplar som ovan. 

D 22 cm 

NM 20/ 1900 

71 

FAT med smalt bräm, dekorerat 

med ärlväxtrankor i relief. Stämp

lar som ovan. 

D 22 cm 

NM 21/1900 

72 

FAT utan bräm, dekorerat med 

hasselblad och hasselnötter i relief. 

Stämplar som ovan. 

D 21 cm 

NM 22/ 1900 

73 

SALTKAR med insats av glas. Mel

lan två skålar sitter en triton. Skå

larna har dekor av geraniumblom

mor i relief. Stämplar som ovan. 

L 14,2 cm 

NM 23/ 1900 

74 

SALTKAR som ovan men med en 

najad mellan skålarna. Stämplar 

som ovan. 

L 14 cm 

. ];\[024/ 1900 

TESERVIS av hamrat tenn med de

kor i relief bestående av slingor 

som växer ut från greparnas fästen 

och slutar med ett trekantigt spet

sigt blad. Stämplad SOLKETS un

der korslagda rosenknoppar, MADE 

IN ENGLAND och ENGLISH PEWTER. 

Archibald Knox, Libertys, London 

omkr 1905 

75-76 

KANNOR, 2 st, för hett vatten, höga, 

uppåt avsmalnande. Som fötter fun

gerar två "medar". Lodgrepe med 

flätad bambu, kort pip, lätt koniskt 

lock. Dekor som ovan. 

H 23 cm 

NM 173 och 174/ 1981 



77 

TEKANNA, låg, tryckt form. 

Runt livet löper ett utstående 

veck. Fötter, grepe, pip och 

lock som ovan. Dekoren den

samma utom att slingorna slutar 

i ovala groddblad. 

H 10,5 cm, L 24,5 cm 

NM 175/ 1981 

78 

MJÖLKKANNA, tryckt form. 

Fötter som ovan, lodgrepe utan 

flätning, snip. 

L 13,5 cm 

NM 176/ 1981 

79 

SOCKERSKÅL, lik föregående 

men utan snip. 

L 13,5 cm 

NM 177/ 1981 

80 

BRICKA, rektangulär med kraf

tigt rundade hörn. på kortsi

darna uttag för händer och tvär

grepar. Runt kanten löper en 

förhöjning. Dekor av samma 

typ som ovan. 

L 49 cm, B 35,5 cm 

NM 178/ 1981 

81 

GRÖTSKÅL, låg och vid, konisk 

sida, lätt välvt lock, fotring, de

kor i relief. Sign. Aran Jern

dahl 1903. Stämplad F ABRIKS

AKTIEBOLAGET HERKULES 

STOCKHOLM MADE IN SWEDEN. 

Aran Jerndahl 1903, Fabriks AB 

Herkules, Stockholm samma år 

D 28,5 cm 

NM 115/ 1970 

ÖVer hela skålen och locket finns 
ett böljande vågmönster i mycket 
låg relief. Ur denna höjer sig fi
gurer i ringdans i låg relief. Två 
dansande par i hög relief utgör gre
par. Som lockknopp fungerar en 
spelmans byst. 

82 

BURK med lock. Fyrkantig med 

utskjutande bottenplatta och fyra 

fötter. på ena sidan graverad 

dekor föreställande en amorin 

som sticker en pil i en kvinnas 

hjärta. Stämplad TENN AAGE

SEN HÄLSINGBORG. Ivar John

son, Astrid M. Aagesen AB, Häl

singborg 1920-talets början 

H 24 cm 

NM 56/ 1923 

Burken ställdes ut på Göteborgs 
300-årsutställning 1923 som en 
kexburk. 

83 

H (med figur) 25,5 cm, B 24,5 cm 

NM 72/ 1929 

Litt: Firma Svenskt Tenn, kata
log, Stockholm 1931, nr 811 

84 

VAS av tenn och mässing. på låg 

vid fot en klotformad behållare, 

ur vilken mynningen växer ut som 

ett trumpetklockstycke. Dekore

rad med mässings band. Två upp

åtstående vinkelböjda handtag. 

Stämpel se nr 83. Nils Fougstedt, 

Firma Svenskt Tenn, Stockholm 

1929 

H 27 cm 

NM 23 / 1929 

Litt: Firma Svenskt Tenn, kata
log, Stockholm 1931, nr 903 

85 

RÖKLAMPA, halvsfärisk med pip, l 
skaft med ring och lock dekorerat .. ! 
med en stjärna. Delvis~d: rr_;~5/; 11 
Stämpel se nr 83. Firma Svenskt J l 
Tenn, Stockholm 1929 

H 6,5 cm 

NM 14/ 1982 

Lampan har använts som cigarett
tändare. 
Litt: Firma Svenskt Tenn, kata
log, Stockholm 1931, nr 912 

86 

FLASKA med lock, rektangulär 

botten, halvcirkelformad. Delvis 

CIGARRSKRIN, fyrkantigt med 

lock som är prytt med en knä

stående kvinnofigur. Stämplat 

SVENSKT TENN STOCKHOLM 

omkring två änglar som håller 

en sköld med bokstäverna S T. 

Thorwald Alef och Nils Foug

stedt, Firma Svenskt Tenn , 

Stockholm 1928 
r" :;~'jl ' ll} -förgylkl-; Stämpel se nr 83. Firma 

~ .'. Svenskt Tenn, Stockholm 1930 



H 6,5 cm 

NM 15/ 1982 

87 
BRICKA, rund, delad aven skiva 

h / ~ . 

med handtag. Delvis~. (1}1J:n:~1 

Stämpel se nr 83 . Firma Svenskt j 

Tenn, Stockholm 1930 

D 31,6 cm 

NM 16/ 1982 

88 

KANNA, ovoid på fot med bloms

terornament i relief. Stämpel se 

nr 83. Firma Svenskt Tenn, 

Stockholm 1931 

NM 17/ 1982 

Litt : Firma Svenskt Tenn, kata
log, Stockholm 1931, nr 57 

89 

BURK metl lock. Fempassform, 

svagt omvänt konisk med mynning

en täckt av ett överkragande lock. 

Stämplad OLLERS, stockholms

stämpel med bokstäverna S O, 

gjutarstämpel och årsbokstav. 

Edvin Ollers, AB Schreuder & 

Olsson, Stockholm 1931 

H 13 cm 

NM 126/ 1936 

Ollers engagerades 1924 av 
Schreuder & Olsson som form 
givare av tenn. 
Burken är avsedd att användas 
som teburk. Tennet är sedan 
1700 -talet ofta använt till detta 
ändamål. 

90 

VAS, cylindrisk, nedtill avrun

dad. Dekorerad med ringar av 

mässing. Stämplad GJUTET 

TENN OLLERS, stcckholms

stämpel med bokstäverna S O och 

ars bokstav . Edvin Ollers, AB 

Schreuder & Olsson, Stockholm 

1936 

H 23 , 5 cm 

NM 125/ 1936 

91 

FAT, ovalt med godronneringar 

oc h en lag fotring. Stämplar se 

nr 90. Edvin Ollers, AB Schreu

der & Olsson, Stockholm 1936 

L 23,5 cm, B 12,5 cm 

NM 127/ 1936 

92 

LJUSSTAKE, lyrformad med kom

passupphängd ljuspipa. Rolf 

Swedberg, Stockholm 1967 

H 30 cm 

. NM 232/ 1967 

Staken kan också hängas på en vägg. 
Den hänger då vågr ät men med pi
pan lodrät. 
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