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TENNETS HISTORIA 

Utdrag ur tvenne föreläsningar hållna å Chal
mersska institutet i Göteborg den 3 och 

10 mars 1906 af Nils E. Santesson. 
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T nnets historia blir historien om tennets 
användning. inom konstindustrien · eller 
konsthandtverket, hvilket man nu vill 

säga. Ty så långt tillbaka, som man kan spåra 
tennet, har det varit användt till framställandet af 
konstmässigt utförda föremål, vare sig nu tennet 
ingått som andra beståndsdel i blandningar med 
t. ex. koppar, eller som hufvudbeståndsdel i före
mål, som därföre sägas vara af tenn. Det blir 
alltså nödvändigt att vid b.erättelsen om denna ten
nets användning till konstindustriella föremål i kort
het beröra dess äldsta historia, som, om den ej visar 
annat, dock tydligt ådagalägger, hvilket högt anse
ende denna metall sedan urminnes tider åtnjutit. 

Nu blott några ord om själfva metallämnet. 
Tenn är en hvit metall .med en vacker, Iiflig 

glans i brottytan. Den är i hög grad smidig och 
låter utvalsa sig i blad till en tunnhet af en huu" 
dradels . millimeter. Dess spec. vigt är 7.3, dess 
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smältpunkt 2320 C. Tennet förekommer i allmän
het ej rent, utan tillsamman med andra metaller. 

Rent tenn som gjutes i en form, hvilken hål
les vid en temperatur något lägre än tennets är, 
när detta stelnar, blir på ytan klart hvitt, under 
det att närvaron af en obetydlighet bly, järn eller 
annan oädel metall framkallar en grå, matt yta. -
Tennet är en dålig värmeledare. Denna egenskap 
af dålig värmeledare jämte metallens andra stora 
förtjänster att vara alldeles smak- och luktfri, dess 
oemottaglighet för vanliga syror, dess stora obe
nägenhet att oxidera, dess fullständiga ofarlighet i 
hygieniskt afseende, ja den kan med skäl kallas den 
mest helsosamma metall, gör den särdeles lämpad 
till framställandet af kärl för bevarande af kalla 
eller varma födoämnen. 

Tennet låter polera sig och får då en egen
domlig mjuk, varm ton. 

Tenn år en af de få metaller, som förarbetats re
dan i förhistorisk tid. Tennet måste ha bearbetats 
redan så långt tillbaka i tiden, då människorna ej 
tyckas ha kännt behofvet att lemna skriftliga tecken 
på sin tillvaro och sin kultur efter sig, ty i kilin
skrifterna i det gamla Asiens inre finna vi tvenne be
teckningarfördenna metall, hvilket tyder på dess före
komst och exploatering genom långa tider. Olika 
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forntida folks historiska dokument tala om denna me
talls förarbetning till prydnadssaker och andra konst
närliga föremål. När vi t. ex. läsa i judafolkets hi
storiska böcker, i den s. k. Mose 4:de bok, Kap. 310m 
ett krigsbyte af guld, silfver och tenn, så torde här 
helt säkert menas kärl af tenn, i hvarje fall förar
betadt tenn. Detta alltså vid en tidpunkt som an-. 
ses ligga 1500 f. Chr. Att tennet varit kändt af 
de gamla grekerna har bekräftats med de mest 
ovedersägliga bevis. Och just genom metallens 
namnbeteckning i den gamla grekiskan ha vi fått 
en stödpunkt, när det gällt ätt finna dess historia 
hos de äldre folken. - Det kan ej vara tvifvel om 
att med Uaaal7;Ee0t; hos Homer på flere ställen i 
Illiadens 18:de sång menas tenn. Han beskrifver 
där, hur Vulcan smider Achillevs sköld af koppar 
med incrusteringar af olika mjukare metaller. Lik
nande incrusteringar se vi ännu i vår tid i dessa 
japanska konstslöjdaIster, som alltid sätta oss euro
peer i förundran. Äfven på andra ställen i Illiaden 
(11 :te och 23:dje sångerna) talar Homer om tennets 
(uaaaf'l:E(2o~) användning till sådant konstmässigt 
utfördt arbete, liksom detta ord äfven träffas hos 
andra antikens författare, prosaister söm lyriker, i 
sammansättningar, som utesluta hvarje annan tyd
ning af detta ord. -

5 

{' 

'j 

-, 



Herodotos i 5:te århundradet f. Chr. (484-
425) talar på ett ställe i sina skrifter' (liv. III § 115) 
om öame Kassiteriderna och då han härmed me
nar de britanniska öarna, så är det påtagligt att 
«kassiteros» var beteckningen för tenn vid denna 
tid. Senare har Plinius d. ä., som lefde i vår tid
räknings början (23-79) definierat 'XCI.(JOf.rcE(!OI; så
som plumbum candidu'Jn - silfverhvitt bly -till 
skillnad från romarnes plumbum nigrum, beteck
ningen för vanligt bly, ett nytt bevis för betydel
sen af detta grekiska ord. Söka vi härledningen 
till denna det gamla Hellas beteckning på vår , 
metall, så finna vi att chaldeerna vid ett tidsskede, 
närmare den kristna tidräkningens början kallat 
tenn kastira, hvilket ord återfinnes i sanskrit. Att 
kastira gifvit ~kassiteros» är så mycket mer antag
ligt som ~tenn» i den nutida arabiskan, hvilken är 
en af de gamla arameiska munarterna, kallas 
~kasdir». 

Af namnets härledning sluter man till fynd
orten. Ända längst bort i det gamla Indien har 
tennet alltså, karavanledes, i dessa tider hemtats. 

Då emellertid fynd gjorts i Egyptens pyrami
der från en tid, som räknas 3000 -4000 år f. Chr., 
hvilka ådagalägga att tennet då var i allmänt bruk 
och man ej i det gamla egyptiska hieroglyfspråket 
funnit någon beteckning för ten'n, som kan ledas 
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till sanskritspråkets "kastira ,) , men väl en beteck
ning, som för tanken till det inre af Asien till 
Chorasan i nordöstra Persien, så antages det nu 
allmänt att i tider, hvilka ligga så långt tillbaka 
att vi sakna påtagliga vittnesbörd om metallens 
benämning, knnet hemtats från Centralasien. -
Och då tenn ännu finnes der i mängd, så synes 
det mest sannolikt att man i förhistorisk tid fört 
tennet, den så högt aktade metallen, från Asiens 
inre. 

Det måste här lemnas åsido relaterandet af 
alla de intressanta och grundliga forskningar, som 
ett flertal lärde med stor möda och användandet 
af mycken tid gjort i ämnet, och skall endast näm
nas att den latinska beteckningen för metall ämnet 
»tenn» stannum, hvilken uppstod sedan fenicierna 
börjat segla på verldshafven och framträngt till de 
engelska öarne, leder till det keltiska ordet för 
tenn stain, SOm återfinnes i Cap Pen Stain, nu Cap 
Pennestin i Bretagne, en sedan uråldrig tid känd 
fyndort för tenn. Den gamla franska beteckningen 
för tenn skrefs också estain. 

De här nämnda fyndorterna för tenn lemna 
ännu i våra dagar samma metall och detta i ganska 
stora kvantiteter. Enligt Sundbärgs »Aper<;us sta
tistiques internationaux» för 1906 gåfvo Stora Bri
tanniens och Irlands grufvor i medeltal under peri-
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oden 1891-95 8,652 ton årligen, under perioden 
1896 -1900 4,515 ton årligen. 1904 hade produk
tionen gått ned till 4,350 ton. Största utbyte af 
tenn lemna numera de väldiga sand- och leraflag
ringarne på Malakka, Banka, Billiton och de au
straliska öarne. Endast i Perak på Malakkahalfön 
sysselsättas 25 000 människor för uttagandet af 
tennmalmen. 1892 lemnade de två platserna Perak 
och Selangor tillsammans 22,214 ton tenn till ett 
värde af då c:a 54 millioner frcs. Detta var då hälf
ten af hela jordkretsens produktion. 1904 lemnade 
Malakka i sin helhet 59,586 ton tenn till ett han
delsvärde af c:a 202,5 millioner francs. Banka 
och BilIiton, som tillhöra Nederländerna, exporte
rade åren 1891-95 i medeltal 11,133 ton tenn, 
för att 1904 ha kommit till siffran 14,869 ton. I 
Bolivia vanns under samma femårsperiod 3,022 ton 
i medeltal årligen, under det att 1903 visar 18,000 
ton och 1904 9,296 ton, alltså en plötslig och stark 
återgång. De australiska tennfyndigheterna ha med 
stora fluktueringar hållit sig mellan siffrorna 6,500 
ton för 1895 till 2,441 ton för 1902 och gick 
under 1904 upp till 5,163 ton. Från öfriga län
der erhölls under 1904 sammanlagdt 3,000 ton. 

Dessa länder äro i hufvudsak Sachsen, Böh
men, Bretagne, spanska Galicien, Mexico. Äfven 
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Sverige, vid Åmmeberg, har man funnit tenn, fast 
obetydlig mängd, 

Totalproduktionen af tenn, som förts på verIds
marknaden anslås af Sandbärgs tabeller till 96,264 
ton för året 1904 till ett värde i afrundadt tal af 
337, 5 millioner francs. 

Tillgången på metallen synes vara obegränsad 
nu. Visserligen äro de engelska öarne, som en 
gång beherskade marknaden och då bestämde me
tallens namn i den bildade verIden, ej mer hufvud
källan, men sedan i sextonde århundradet tenn bör
jade åter komma in i Europa från Malakka och 
man 1829 exporterade tenn från Banka, 1855 från 
Billiton och på 1870-talet började hemta tenn från 
Australien har produktionen ständigt stegrats. Och 
man vet att det i China finnes stora mängder tenn
malm, hvaraf hittills, i den historiska tiden åtmin
stone, intet kommit till Europa. 

- I förbigående må här omnämnas att tenn 
ofta påvisats i meteorer. -

När man nu hör att värdet å totalproduktionen 
för 1904 anslås till 337,., millioner francs, så kan den 
stora kvantität, som betingar detta pris, komma mången 
att undra till hvad allt detta tenn användes. Minsta 
mängden häraf förbrukas till konstindustriella arbeten. 
Tennet är en metall, som ingår i en mångfald le
geringar och användes inom skilda industrigrenar-
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Det må blott nämnas att en stor del färger bere
das med tennoxider, att emaljer af olika slag och 
glasyrer för lergodstillverkning beredas af tennpre
parater, att tennet kommer till stor användning inom 
spegelfabrikationen. Och förtenningen af de enorma 
massorna järnplåt och annan plåt, som användas 
inom alla länders storindustri, konsumerar de stör
sta kvantiteterna rent tenn. Inom elektriska anlägg" 
ningar af skilda slag jorden rundt användes tennet; 
kort sagdt, på de mest skilda områden skall man 
finna att tennet är en uÖdvändighetsvara. 

Detta om s. k. rent tenn, 
Nu något om tennet i dess legeringar. 
Läser man ett specialarbete öfver legeringar 

såsom t. ex. Arthur Hiorns »Mixed metals or Me
tallic alloys~ så skall man finna att tennet ingår i 
ett otal legeringar. Och nya uppstå ständigt. Det 
är ej meningen att här närmare ingå på . skildran
det af sådana legeringar eller variationer på me
tallblandningar, där samma metaller ingå, och skill
naden alltså endast ligger i olikheten af de tillsatta 
proportionerna. Hur lärorikt det än kan anses 
vara och intressant att se verkan i afsende, t. ex. 
på smältpunkten, hårdheten, tänjbarheten, använd
barheten såsom afkylningsmedel vid tillverknIngen 
af diverse stålvaror etc., så måste det dock här ute
slutas. - Det finnes åtskilliga metallblandningar däri 
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tennet ingår som en hufvudbeståndsdeJ. Så t. ex. 
alla de många variationer, som i handeln gå under 
gemensamt namn brons. Det kan ej förnekas att 
det är mycket frestande att ganska . ingående få be· 
röra vår metalls förhållande i alla dessa koppar
tennlegeringar, som jorden rundt för korthetens 
skull kallas brons. Ty detta kapitel är mycket in
tresseväckande. Det lemnar en god inblick i allt 
det ihärdiga arbete, som vetenskapsmän och enkla 
yrkesidkare under tidernas lopp nedlagt för utrö
nandet af de skilda metallkvantiteternas förhållande 
till hvarandra, resultatet i beträffande af smältbar
het, gjutbarhet, smidbarhet, seghet, hårdhet, smidig
het, motståndskraft vid atmosfärtryck m. ' m. 

Nyss åberopade specialverk öfver metallbland
ningar visar i tabeller fler än 200 tenn-kopparle
geringar. Man ser häraf hvilken omsorg som 
iarfvas för ernåendet af en sökt eller bestämd egen
skap hos ett visst föremål af praktisk användbarhet. 

Ringklockor och kyrkklockor af alla slag och 
storlekar framställas af tenn-kopparlegeringar. Man 
brukar till stora klockor en blandning af 24 delar 
tenn till 76 delar koppar, alltså en betydlig pro
centsats. Till mindre klockor användes en legering 
af 60 delar tenn till 40 delar koppar; ja små bords
klockor med vacker klang framställas af 87,5 proc. 
tenn till 12,5 proc. antimon. 
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Af det sagda, hur ytligt det än är framställdt, 
torde framgå, hvilken betydelse tennet spelar inom 
den öfverallt kända bronsgjutningen. 

Med förbigående af ett närmare berörande af 
alla de legeringar, i hvilka tenn ingår som en af 
hufvudbeståndsdelarne, må blott här vara sagdt, att 
guld blandas med tenn, silfver likaså i större pro
portioner; järnet erhåller en hej del nya egenska
per, när tenn tiJIsättes; platina och tenn i samma 
proportioner ger en hård, vackert mörkfärgad lege
ring; tenn ingår som nödvändig och betydande 
del i den s. k. silfveramalgam, som användes för 
plombering af tänder, alltså är det kvicksilfver, som 
blir den tredje metallen i legeringen. Med kvick
silfver ensamt förenar sig tennet utan svårighet och 
användes till en del arbeten inom industrien. I synner
het för vissa lödningar lämpar sig en dylik legering. 

Metallsammansättningar, däri tennet ingått 
som hufvudbeståndsdel betecknas vanligtvis för kort
hetens skull med det enkla urdet tenn. Riktigt 
är ju detta ej, men dock ej så felaktigt som att, 
hvilket man ofta hör, begagna det enkla ordet 
"metall» såsom beteckning för en koppar-zinkbland
ning och »malm. för en annan liknande leger
ing, i t. ex. orden metall krona, malmstake. 

När i det följande begagnas ordet . tenn », så 
betecknar detta en blandning af tenn i hufvudsak 
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med tillsättning af t. ex. en obetydlighet koppar, 
eller bly, eller zink, antimon eller annan metall, 
som tillförts i afsigt att framkalla större klang, el
ler större hårdhet eller möjligen för att göra lege
ringen billigare. 

Belysande för tennets historia äro alla dessa 
ofta märkvärdiga fynd, som gjorts vid gräfningar 
i pålbyggnaderna i Schweiz och hvilka visa hur ten
net användts på de mest olika sätt. På dessa plat
ser liksom på en mängd andra orter i Europa har ' 
man funnit allehanda kärl och vaser med fina in
läggningar af smala tenntrådar, spännen, broscher, 
små amuletter i hjulform o. a. d . Att förtennin
gen var känd hos de gamla gallerna och mero
vingerna utvisa de många graffynden från dessa ti
der, där man ser sköldbucklor och spännen, dessa 
senare för öfrigt af samma konstruktion, som an
vändes ännu i vår tid, hvilka är.o förtennta, oftast 
blott på yttersidan, alltså synbarligen i syfte att höja 
föremålets utseende. Detta är äfven fallet med de 
fynd, som gjorts i mindre Asien och kring Svarta 
hafvets stränder. Kärlen äro där aldrig förtennade 
invändigt utan yttersidorna ha erhållit ett tunnt 
tennöfverdrag, i hvilket sedan ornament ingraverats, 
hvarigenom den underliggande metallen kommit 
att lysa fram. • 
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Alla dessa fynd tyda på att tennet varit en 

värdefull metall på denna tidpunkt. Det är därför 

lätt förklarligt att vi redan i de första århundradena 

af vår tidräkning skola finna tennet i stor använd-' 

ning inom kyrkan. Så iänge de kristna församlin

garna måste hålla sina gudstjenster i hemlighet och 

ständigt kämpa för sin tillvaro användes till kyrko

kärl sådana af allehanda material. Det kända ytt

randet af en bekymrad kyrkolärare: ') Förr vorO 

. kalkarne af trä och presterna af guld, men nu äro 

presterna af trä och kalkarne af guld» visar att L 

o. m. träkärl användts vid de heliga mysteriernas 

firande. 
När senare kyrkan erhöll mer ordnade förhål

landen ser man ur påfvarnes förordningar om kyr

ko kärl en att dessa endast skulle få tillverkas af guld, 

silfver eller tenn. Visserligen var nu tennet ej 

längre denna sällsynta metall, sedan fenicierna trängt 

fram till England och Devonshires och CornwalIs 

gruffält börjat bearbetas. Men här som alltid var 

det metallens egenskaper, som bestämde dess an

vändbarhet. Ett ämne må nu finnas i aldrig så 

stora mängder; är det ej t j enligt till nyttiga ting 

genom sina egande företräden framför andra äm

nen; så betyder kvantiteten intet. Och som redan 

be~onats; . tennet skulle ej kommit till denna an

vändning inom kyrkan och såsom en helig metall 
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blifvit jämställd med de båda ädla guld och silf

ver, om det ej egt alla de goda egenskaper, som 

det har. 
Fortsätta vi undersökningarne om tennets före

komst i det dagliga lifvet efter de första århundra

dena af vår tidräkning, så se vi, huru kyrkan i detta 

som så mycket annat är den enda~ som lemnat 

spår efter sig af kulturhistoriskt intresse_ Inom kyr

kan finna vi alltjämt denna metalls förarbetning af 

pietetsfulla händer. Utan tvifvel har tenn användts 

till diverse alldagliga föremål hos folket i dessa 

tider, men i saknad af alla kvarlemningar från denna 

tidpunkt ända upp till 13:de århundradet måste vi 

söka tennets inom konsthandtverket historia i klost

ren och med de slutledningar, vi kunna få af våra 

iakttagelser där, uppställa våra hypotheser om ten

nets förekomst hos folket. 

Ett af de äldsta dokument, som omnämna ten

nets förekomst inom ett klostersamhälle, är författ

ningen för munkarne i eluny från början af nio-hun

dratalet. Där talas om en stor skål, konstnärligt 

arbetad, som användes till sköljning af kalkarne 

efter messan. Detta aktstycke säger uttryckligen 

att denna skål sedan all tid tillbaka i kyrkan bru

kat vara af tenn, "(~mphor(t qu03 de stanno sem

per est in Ecclesia«. Jämte denna skål omnämnas 

tre mindre; den ena användes för hemtning af vinet. 
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de båda andra till vattnet, och af dessa användes 

den ena till öfversköljningen af prästens händer 

straxt före consecrationen af brödet och vinet. Den 

stora betydelse dessa här omtalade kärl hafva inom 

den katolska gudstjänsten bevisar den vigt, som 

måste tilläggas begagnandet af vår metall till dessa 

ändamål. 
Så finna vi i de följande århundradena alltjämt 

i dokument från "kyrkor och kloster tennet om

nämdt såsom " förarbetadt till kyrkokärl. Och vi 

veta, huru högt den katolska kyrkan i alla tider be

flitat sig om konst och konsthandtverk och kunde 

derför, äfven om vi saknat tennkärl från denna epok, 

med säkerhet antagit att alla dessa kyrkokärl af 

tennlegeringar varit konstmässigt förfärdigade. 

Har" nu också tennet användtshos " folket? Vi 

kunna som sagdt endast uppställa hypotheser här

öfver . . Af allahanda kyrkliga dokument framgår att 

tennet "varit i lifligt bruk inom hvad man kallar 

kyrkan. Och" detta är ej att undra öfver. Där 

fanns först skick och seder, civilisation, vetenskap 

och konst och förfinade vanor. Alla framsteg, som 

gjorts på området för mänskligt umgänge, synas 

tagit sin början i klostren. Verkställda efterforsk

ningar hafva visat att man först så sent som i 

13:de århundradet i frankrike, som vi anse som 

förfiningens hemland, börjat använda tallrikar och 
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fat vid måltiderna. Man åt på ett mycket primi

tivt sätt före denna tidpunkt. Maten lades på bröd

stycken framför hvarje gäst och denne begagnade 

sig helt enkelt af fingrarne för att föra födan till 

munnen. Emellertid ha vi sett att man redan hos 

munkarne i ciuny i 10:de århundradet haft förteck· 

ning öfver tenn kärl , som användts för måltiderna; 

allt hvad vetenskap och industri heter hade så 

att säga tagit sin tillflykt till klostren och det är 

tydligt att civilisationen skapats, utvecklats och ut

bredts genom munkordnarne, som under hela me

deltiden voro de enda verkliga banbrytarne för ci

vilisationen. 
Bland alla de fynd, som · gj orts vid eftetiorsk· 

ningar på kyrkligt område, niå här ej förbigås de 

beundransvärdt vackra haIidmålade manuskripten, 

där man ser tennet användt i dessa än i våra da

gar så vackert glärisande små folier, paljetter och 

plaquer, liksom vi också böra omnämna bokper

marna af arbetadt tenn. Ser man deremot på dessa 

mInutiöst utarbetade förgylda och försilfrade bok

band, som bevarats i samlingar från dessa tider, 

så är försilfringen alltid djupt svart under det att 

guldet bevarat sin glans. - Äfven må här erinras 

om de gräfningar, som 1838 gjordes i kathedra

len i Rouen, då man fann Richard Lejonhjärtas 
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hjärta inneslutet i en kapsel af tenn. Richard Le

jonhjärta dog 1199. 
I samband härmed må då också nämnas att 

året derpå (1839) vid öppnandet af den kände ne

derländarens Grefve Hoorn kista hans hjärta fanns 

väl konserveradt, fyIIigt i form och färg, i en urna 

af tenn, der det legat sedan 1568. 1862 upp

täckte man Carl V:s hjärta inneslutet i en ask af 

tenn, hvilken hade formen af ett hjärta. Kejsar 

Carl V dog 1558. Man ser häraf att bruket varit 

ganska spridt att använda tenn vid jordfästnings

högtidligheter. Och hvarföre detta, om ej tennet 

egde dessa förträffliga egenskaper, som komma oss 

att ställa det jämsides med guldet. 

Så kurina vi spåra tennet i de följande århun

dradena i alla dessa aktstycken, som omnämna han

deln med vår metaII från CornwaII, aktstycken, som 

vi träffa öfveraIlt i arkiven. Man ser hur Englands 

konungar försäkra sig om eganderätten för sig och 

sina barn tiI! dessa gruffyndigheter, man följer de 

långa karavanerna från Briigge öfver det dåtida 

Tyskland ända till orienten, man läser om neder

lagen i hansestäderna och krämarnes köpslående om 

den värdefulla varan, man hör det rika och stolta 

Venedig, som nu har verIdens första flotta, skicka 

tennet vidare till Egypten, Syrien, Constantinopel 

och till Svarta hafvets bortre stränder. Och till 
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h.vad? Till förtenningar. Ty hela Orienten för

tennade alla sina kärl. 
Och så gå vi öfver till medeltidens senare del. 

Äfven här är det kyrkan, som ensam lemnar 

oss dokumet öfver tennet inom konsthandtverket. 

Helt säkert har kyrkan nu låtit tillverka de kärl, 

som i så rikliga mängder finnas uppräknade i in

ventarieförteckningar från denna epok, utanför klost

ren, hos handtverkare. Emellertid måste vi lemna 

kapitlet om kyrkan och hennes förbrukning af vår 

metall. Ty att man finner vid sidan af redan 

nämnda kärl, krucifix, stakar, kandelabrar, oblat

askar, ja t. o. m. monstranser af tenn, visar att 

metaIIen ännu alltjämt hade ' detta anseende som 

värdefull, men visar också endast dess användning 

j . undantagsfall. Ty det är alltid undantag, när en 

korporation låter konstnärshand utföra ett eIIer flere 

arbeten. Det visar ej, hur metallen användes bland 

den stora massan af folket. Må derför blott om

talas att vi finna redan på denna tid liksom i våra 

dagar tennet användt till orgelpipor; vigvattenskärl 

och dopfuntar göras af tenn i de mest olika storlekar 

och modeller, små dosor för bevarandet af rökelsen, 

askar och koppar för de heliga oljorna och sal

vorna, ja som synes allt, som förekommer inom 

den katolska kulten. 
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Hvarföre ha vi nu upphållit oss så länge vid 
l-yrkan och dess skatter af fennföremål? Förklarin
gen gifves deraf att, då i senare tider kyrkorna 
plundrades på sina rikedomar af guld och silfver
·kärl, hvilka nedsmältes för olika ändamål, lemnades 
tennkärlen orörda. I folkets föreställning hade nu 
tennet ej längre värde som dyrbar metall och så 
räddades undan förstörelsen dessa få vittnesbörd 
·om forna dagars kyrkliga konstflit på metallområ
det. Ty utan tvifvel ha de få tennkärl, som be
varats till vår tid från medeltiden, i sig konceritre
rad den tidens smak på ' det konstnärliga området. 
- Det låter sig icke göra att här närmare om
nämna de samlingar, som finnas på skilda museer 
.af sådana tennkärl från den senare medeltiden, men 
·det kan i korthet sägas att, ' hvad som finnes af 
metallkonsthandtverk från Renaissancens tidigare 
skeden, som visar dessa arabesker, ' maskansigten, 
'löfverk och kvistornament, så är det just i dessa 
rester af kyrklig konstflit i tenn. 

Som vi redan nämnde är det emellertid ej i 
dessa konstnärligt utförda tem'lföremål för kyrkligt 
bruk, som vi skola studera tennets betydelse vid 
oenna tidpunkt för den stora massan af folket. Att 
tennet haft en stor spridning just bland folket fram
går af alla omnämnda urkunder om köpmanskap 
()ch fraktfart er, om inventarieförteckningar och bo-
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skillnader, om arfstvister och testamenten. Med 
den ständigt . ökade välmågan efter den stora ofre
dens dagar ökades också behofven. Sederna för
finades; människprna började få större anspråk på 
trefnad, ja slutligen på lyx vid det dagliga lifvets. 
olika förrättningar och timmar; till bordets njut- . 
ningar räknades nu ej mer att blott ha något rik
tigt godt att äta eller dricka; det skulle också ser
veras på ett präktigt sätt. Guld och silfverkärl 
börja användas, tennet tränges så småningom un
dan, men det finnes alltjämt i de stora herrarnes 
hus, liksom i de låga kojorna. I alla tider har 
det funnits, på landsbygden liksom i städerna, vissa 
lokaliteter, dit männen . samlas för att samspråka 
Om dagens händelser, )<:annstöpa, som vi kalla det, 
dessa näringsställen må nu . vara simpla krogar eller 
med prakt utstyrda stora salar. Här är det också, 
som vi finna tennet i stor användning till kärL 
Krogdisken, som ännu öfverallt på kontinenten gö
res af tenn, var också på 1300- och 1400-talet af 
denna metall och likaså d~yckeskärlen. Aktstycken 
ur processer från denna tid visa, huru ofta nog 
tennkrus användts som kastvapen i krogbataljer. I 
alla inventarieförteckningar finna vi tennkärl använ
das för mätandet af vin och öldrycker. Hvarföre 
just tenn, om ej metallen vore både nyttig och 
billig. Apotekarne bereda och bevara sina droger 

21 



j tennkärl, hvilket sker än i våra dagar på hela 

jordens rund. - Svenska Farmacopeen lemnar 

noggranna föreskrifter öfver dessa dekoktkärls, kyl

apparaters, destillerapparaters oc!"! mensurers utfö

rande af tenn. - Hofbarberaren likaväl som bar

beraren med sin verkstad på gatan har små tenn

flaskor för parfymer och salvor. Barberareskyl

ten, tallriken, skulle i den gamla tiden vara af 

tenn. Den gula var för kirurgen, fältskärn som vi 

säga. 
På hvarje område i det samhälleliga lifvet se 

vi tennet användas under hela medeltiden. Och 

understundom till ändamål för hvilka tennet väl 

kunde anses mindre lämpligt. Så omtalas en dom

herre, som låtit täcka hela taket på en basilika i 

Tours med tennplåt. - Ofta se vi tennpokaler och 

bägare och konstnärligt arbetade tennfat utdelas 

till priser vid täflingar af olika slag, ett bruk som 

forllefver i våra dagar. 

Ett utmärkande drag hos alla dessa olika tenn

kärl, som vi anträffa öfveralIt, alltifrån välkomstbä

garen, som räckes till fursten vid hans intåg i sta

den till skeden af tenn, som vi finna bland sam

lingen af köksredskap hos borgaren eller värdshus

värden, är deras ändamålsenlighet. Dekorationerna 

få aldrig göra intrång på föremålets användbarhet, 

-detta är en iakttagelse man gör på alla kärl till 
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dagligt bruk från antiken. Så ock under medel

tiden. Hvarje form, hvarje detalj har sitt berätti

gande i det bruk, för hvilket föremålet i fråga är 

b estämdt. Häraf denna öfverallt framträdande ren

het ilinierna. Aldrig något effektsökeri, aldrig 

något onödigt experimenterande, allting ända in i 

minsta detalj, är på sin rätta plats och betingadt 

af en nödvändighet. Ser man t. ex. på en af dessa 

matskålar från samma tid, så finna vi själfva skålen 

utan sirater,rund, enkel, svarfvad sådan den måste 

vara för ändamålet, med hänsyn tagen till lättheten 

att rengöra densamma. Det är i handtagen på 

båda sidorna eller blott på den ena, som vi finna 

utsmyckningar och då också en ändamålsenl1g, d. 

v. s. en, som ger ett bekvämt .och på samma gång 

fast grepp vid handhafvandet af pjesen. Stora li

nier, som ju också tillåta skönhet i utförandet, gif

va alltid större säkerhet åt greppet än alla små 

reliefer, de må nu vara aldrig så konstmässigt snir,k

lade. Denna renhet i linierna, denna storslagen

het äfven hos mindre föremål och just hos de 

mest simpla äro karakteristiska tecken för denna 

epok. Det är ej endast herremannen, le grcmd 

seigneur, som är en konstälskare och kännare, nej 

den simple handtverkaren, han, som bildar stom

men af befolkningen, den stora massan, han, som 

blott ser och eger till dagligt : bruk de enklaste fö-
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remål, äfven han har sådana som alltid vittna om 
den bästa smak. Vi, barn af vår tid, äro lyckliga 
att, sekler efteråt, få studera på dessa föremål; det 
är här vi i synnerhet . söka våra bästa modeller. 

Låt oss nu blott i korthet ornnärn~a att bland 
andra många märkliga minnen om tennets använd
ning i dessa tider vi också kunna se, hur man re
dan då kännt metoden att lägga tennblad under 
ädelstenar för att framkalla en högre glans, hur 
man då som smycken använde de äfven i våra da
gar förekommande Falubrillianterna, huru man in
lade möbler och dörrar och taklister med ornament 
af tenn, hur små juvelskrin af trä helt täcktes med 
ytterligt fint utförda tennplattor med alla de ut
smyckningar, som äro kända från denna tid, gri
par, örnar i heraldiSk ställning med utspända \lin
gar, basilisker, heraldiska lejon i olika ställningar 
o. s. v., verkliga små underverk af elegans och fin , 
het. Hur man likaledes sedan dessa tider har kvar 
dessa konstmässigt utarbetade kandelabrar, där man 
också finner, liksom på krucifix från medeltiden, 
tennblad, fint ciselerade och bearbetade, pålagda ett 
billigare material, af trä eller messing, som utgör 
grundstommen. Här må också omnämnas de mas
sor, ja det rör sig verkligen om massor, af egen
domliga små medaljer, plaquer, mynt, leksaker, 
amuletter eller hv.au . det nu egentligen varit,. alla 
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-.p af tenn, som funnits vid upprensning af floder och 
brunnar. De äro ornerade på många sätt, än är 
det ett enkelt kors, än ser man pilastrar och ko
lonner eller bJadornament, än .Jinjefigurer i vinklar, 
än ringar, cirklar, koncentriska eller som skära hvar
andra, så monogram, vapensköldar, liljor, rosor, 
kronor, stjernor, hjul, figurer till fot eller häst, fi
gurer i bröstbild eller hufvud blott och mycket 
annat. Och till hvad ha dessa mängder. af små 
tingestar, som återgifva· erotiska teckningar och 
föreställningar, användts. Än är det en phallos, 
än en vas natural e, som så framställts och att det 
måtte skett i oerhörda massor kim förstås däraf att 
bland de mängder, som hittats, ej finnas två, som 
äro lika, oaktadt de gjutits i skifferformar, hvilka 
ofta funnits samtidigt, och man vet att tusendetals 
kunna gjutas i samma form. Till hvad dessa före
mål användts är omöjligt att gissa. Några anteck
ningar i krönikeböcker har man aldrig funnit där
om. 

Till historien om tennat hör också historien 
om skråväsendet. Det blir ej möjligt att här när
mare ingå på detta synnerligen intressanta kapitel, 
utan nöja vi oss med att konstatera att på samma 
gång som skråförordningarne voro mycket stränga 
beträffande utöfvandet af yrket, och mästarnes myn
dighet öfver gesällerna var så ·stor att vi i vår tid 
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ej lätt skulle finna oss i sådana förordningar, dessa 
mästare också hade stora skyldigheter gentemot 
hvarandra och skrået i sin helhet. Så se vi också, 
huru tenngjutarne i skilda länder genom kungliga 
bref och uttalanden alltid behandlades som en pri
vilegierad klass af medborgare, huru de mycket 
noga skyddades i sina rättigheter för intrång i sin 
yrkesutöfning från främmande länders undersåtar, 
hur de i en del fall ej skulle dömmas som annat 
folk utan egde rätt att vädja till konungen, hur de 
i många fall voro fritagna från skattpålagor o. s. v. 

Dylika skråförordningar ha funnits i skilda län
der af Europa. Och öfverallt ser man att tenn
gjutarne bildat ett högt aktadt skrå. Sveriges hi
storia på detta område sammanfaller i mångt och 
mycket med Tysklands, ty, som vi alla veta, stod 
Sverige i många cch långa århundraden i ett tungt 
beroende af Tyskland i allt, som rörde handel och 
näringar. Ja man kan ju först på senare tid tala 
om en frigörelse här hemma från det utländska, 
enkannerligen det tyska inflytandet. 
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~ Vi ha nu följt tennet i dess användning inom 
konsthandtverket genom antiken ända in i Renais
sancen. Den liniernas renhet, den ändamålsenlig
het, som vi kunnat glädja oss åt, finnes ej nu
mera. Vi ha redan i det föregående omnämnt en 
del föremål, der utsmyckningen tyckes ha varit huf
vudafsigten vid förfärdi gan det, ej pjesens använd
barhet för praktiskt bruk. Och så fortsätter det. 
Med 15:de århundradet framträder tenne:s r01l inom 
lyxkonsthandtverket och mot slutet af samma år
hundrade ser man en mer utprägladt artistisk sväng
ning inom detta konsthandtverk och vi se tenn be
gagnas till utförandet af de vackraste mästerverk. 
I 16:de århundradet sammansinäiter tennets histo
ria helt med konsthistorien i allmänhet, och det är 
från denna synpunkt af konstverk som förädlingen 
af tennet visar sig i arbeten från denna tid af Fran
-c;ois Briot och hans efterbildare. Bland de många 
framstående konstnärer, som i synnerhet frankrike 
och Tyskland skänkte åt konsthandtverket, må sär
skildt framhåJlas denne fran~ois Briot från Mont
beliard i Franche-Comte, hvilken föddes något år 
före 1550 och bevisligen var verksam ännu 1615. 
Briot var till yrket egentligen medaljgravör, men 
hans mest bemärkta verk är ett dekorationsfat med 
tillhörande kanna af tenn. Båda dessa pjeser äro 
alldeles öfverlastade med allegoriska framställnin-
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gar och karryatider och festoner och andra orna
ment i hög relief och utomordentligt väl utförda. 
Synbarligen har det varit ett s. k. mästarprof, men 
antagligt är väl att denne Briot ej var tenngjutare, 
utan har nog hans mästarestycke i formgravering 
lemnats till en skicklig tenngjutare, hvilkens namn 
nu är glömdt, men som bidragit till bevarandet af 
gravörens namn åt efterverlden. formarne, som 
tjenat till framställandet af dessa praktpjeser, finnas 
ej mer. Det har helt säkert träffat dem samma 
öde, som så månget annat mästerstycke äfven här 
i Sverige, att bli såldt och förstördt såsom skrot
metall. Louvre-museet eger emellertid ett fullgodt 
exemplar af detta fat med kanna. 

Under 1500 och l600-talen stod tenngjuteriet 
högt och många museer kunna uppvisa vackra 
prof på kända tenngjutares högt uppdrifna skick
lighet. Tenngjutarne i skilda länder täflade fram
gångsrikt med silfversmederna och det framställdes 
för de mest skilda ändamål tennpjeser, hvilka ega 
ett för alla tider beståndande konstvärde. Isyn
nerhet de tyska tenngjutarne visade stor sjelfstän
dighet i formgifningen och skapade ofta verk, som 
kunna täfla med allt, som eljest utförts på området 
för metallkonsthandtverk. När senare glaset och 
porslinet började framställas till så billiga priser 
att en hvar kunde ha råd att köpa, förstöra och 
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köpa nytt däraf, så hotades tenngjuteriet med full
ständig undergång. Och det förr så mäktiga och 
ansedda tenngjutareskrået börjar under I700-talet 
krympa samman. I saknad af uppmuntran från en 
köpande allmänhet förfärdigas ej heller några före
mål af konstvärde och den lyftning för en kort 
tid, som empirestilen medförde äfven för tenngju
teriet, efterföljdes snart af det djupaste, sorgligaste 
förfall i såväl smak som egentlig yrkesskicklighet 
under .förra hälften af I800·talet. 

Sedan årtionden tillbaka märkes emellertid en allt 
starkare strömning, som leder till en uy renaissan
ceperiod för tennet, denna i ~ig sjelf så förnäma 
metall. De underbara konstverk af tenn, som 

. frambringas hos de, af ingen europe ännu upp
nådda, skickliga kinesiska och japanska konsthandt
verkarne, och hvilka endast i mycket sällsynta fall 
finna väg till vesterlandet, visa hur högt man där
borta skattar tennet som material. l Amerika fin
nas fabriker för »tennförädling», hvilka sysselsätta . 
tusentals arbetare. Från konstnärlig synpunkt äro · 
dessa fabriksartiklar dock utan hvarje värde. I 
Tyskland blomstrar en. stor och stark tennindustri. 
Äfven där har ju syndats mycket mot god smak, 
men förklaringen ligger nog ofta däri att fabrikan
ten eller artisten ej alltid få arbeta själfständigt, 
utan äro beroende af beställaren, i flesta fall gross-
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handlaren, uppköparen, som är mellanhand till kon
sumenten, den stora allmänheten . Och tyvärr vi· 
sar det sig alltjämt att »fula » saker äro mer lätt
sålda än »vackra » och att ingenting är så fult att 
man ej finner köpare till det. 

Finnen Ville Vallgren, som började med dessa 
små läckra skulpturverk, der kvinnogestalter orga· 
niskt växte fram ur grundformen hos föremålet i 
fråga, har fått en oänd lig rad, mest tyska, efterbil
dare och ända till leda har man öfverallt mötts 
af alla dessa små ell er stora otympligheter, där 
kvinnofigurer med former som vore de dragna 
upp ur långmjölk släpa s ig fram med daggmask
liknande armar och i dimmiga linier sväpa om på 
skålar och fat och karotter och pytsar af alla slag 
eller elj est sitta och leka med små amoriner, hvar 
på sitt håll fastsmetade i någon omöjlig, onaturlig 
ställning och sprattlande med armar och ben. 
Denna »stil» har man roat sig med att kalla Ju
gendstil och g lädjande att se är den nu i döende. 

Framstående konstnärer ha nu sedan flere år 
med kärlek egnat sin begåfning äfven åt tenngju
teriets höjande och skapat betydande konstverk. 
[ Tyskland ser man num era ofta mycket goda ar
beten i tenn, som utgått från o lika westphaliska 
och sydtyska verkstäder. Bland andra har Karl 
Gross framställt många högst eleganta dekorativa 
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föremål. I Paris har J. Brateau gj ort sig bemärkt 
genom ytterligt fina, gjutna och ciselerade, tet111ar
beten. [ England står tennet a ll tjämt i högt an
seende. Där finnas icke endast stora fabriker för 
masstillverkning af olika slag hushållsartiklar af tenn, 
utan äfven konstföremål af tenn framställas och 
finna alltid köpare, ty i England har man alltid 
ställt tennet på sin g ifna plats jämnsides med gul d 
och s ilfver, d. v. s. man har låti t metallen gälla 
för hvad den är och ej sålt den under någon slags 
förk lädnad, som eljest mångenstädes är fallet. I 
Danmark hafva i synnerhet två konstnärsnamn ofta 
setts förenade med tennindustrien, Bindesböll och 
Mogens Bal lin. Och i Sverige hafva bland andra 
så framstående konstnärer som Ferdinand Boberg, 
Aron Jerndah l och Alf Wallander låtit utföra flere 
af si na skapelser i tenn. 

Den mångfald af metoder, som i våra dagar 
kommer till användning vid behandlingen af sjelfva 
materialet, när man t. ex. genom försilfring och 
isynnerhet förgyllning el ler annat mekaniskt förfa
rande söker höja föremålens utseende och värde 
eller genom olika kem iska procedurer framkallar 
de vackraste patineringar, visar om något, huru 
stort intresset nu är för materialet sjelft, och hur 
tacksamt detta metallämne är att arbeta i. Det 
finns ingen metall, som i så hög grad som tennet 
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möjliggör mjukhet i framställandet, så vida man ej 
vill räkna med blyet, som eljest . saknar alla de 
egenskaper hos tennet, hvilka göra denna metall 
förtjänt af att allt fortfarande intaga en rangplats 
vid sidan af guld och silfver. 
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