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§ 4. Bland de många metallkannor, som skymtar i Arboga, 
säges 1456 fyra tennkannor vara »rätta». Vid denna tid bör
jade man räkna med kannan som ett mått. Dessa kannor 
hade tydligen det rätta måttet. Det äldre måttet var stop. 
Kannan skulle nu innehålla två stop och på en tunna skulle 
det gå fyrtio åtta kannor. 

Under intryck av sengotikens formglädje och skaparlust 
blev kannorna av hantverkare och konstnärer omhuldade 
stycken. De ädlaste och dyraste ståtade som praktkärl på 

Ärkebiskop Balduins festrI;1åltid i det fria i Trier år 1308. Den ridande 
svennen t.h. bringar en ,'skänkekanna och en hanap. Teckning efter 
Codex Balduineus. Stats arkivet i Koblenz. (Sid. 18 § 2.) 
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Medeltida kannor av tenn, s.k. hanseatisk typ, svenska jordfynd. Den 
mellersta har en höjd av 33,4 cm. Teckning efter Albert Löfgren, 
Stockholms kanngjutareskrå. 

furstars och stormäns kredenshyllor, pråliga saker, som un
der femtonhundratalets nyväckta intresse för antiken ofta 
antog klassiska former och i sin drivna ornamentik berättade 
grekiska och romerska gudasagor. Men vi överger dessa för 
att ägna oss åt dem, som fyllde sin allmänna och medborger
liga plikt som » skänkekannorn. 

De äldsta metallkannorna stöptes av grytgjutare och 
kanngjutare. Den tidigaste svenska uppgiften om kanngju
tare är från 1376 i Stockholm och något senare omtalas de 
i Linköping, Kalmar, Skenninge o.s.v. 1545 sammanslöt sig 
gry t- och kanngjutarna i Stockholm till ett ämbete. I deras 
skrå säges. proven för en mästare vara: att göra en flaska, 
ett tennfat och en kanna. Grytgjutarna, som förut även 
stöpt kannor av koppar, hade icke någon kanna bland sina 
mästerstycken. De tunga malmkannorna fick icke längre 
någon efterfrågan, tennet var' lättare och billigare. Men när 
man hör att en terinkanna 1602 vägde 17 pund, d.v.s. 5,7 kg, 
förstår man att även tennet var en tung vara och att det 
fordrades starka armar att bringa en sådan fylld med öl. 
Tennkannans vanligaste form från 130o-talet och upptill 
omkring 1500 var den s.k. hanseatiska, som hade en relativt 
smal hals vidgande sig i en tryckt päronformad kropp som 



vilade på en fotring av bred diameter. Med Isoo-talet kom 
även inom tennkannorna den höga och smala cylinderfor
men i bruk, till vilken vi skall återkomma i det följande. Av 
inventarierna för Gustav Vasas fatbur r;å Gripsholm fram
går att där fanns både stora och små kannor, vittnande om 
att skänkekannan började övergå till den lilla kannan, som 
man både tappade ölet i o.ch drack ur. - Med Isoo-talet 
kommer åter metallkannan av det stora formatet, ofta 
drivna kannor av koppar- och mässingsplåt. Som exempel 
kan tjäna den ståtliga skänkekannan, som smedgesällerna 
vid Jäders bruk skaffade sig i slutet av Isoo-talet eller något 
senare. 

§ 5. Vid sidan av de nu nämnda kannorna uppträder ett 
kärl, som kallas stenneka och skrives på många olika sätt. 
Detta ord har samma ursprung som vårt stånka och däruti 
ingår betydelsen stå. Kärl som står kallas ännu på sina håll 
ståndar. Sådana kan vara urhålkade trästammar eller lag
gade kar och tunnor. Stenneka och stånka är en diminutiv 
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Mannen dricker ur en kanna av 
det slag, som gjordes av stengods 
i Rhentrakten. Efter målning från 
14oo-talets slut i Härkeberga 
kyrka, Uppland. (Sid. 25 § 6.) 

Kanna av lergods med olivgrön glasyr dekorerad med stjärnor i mangan, 
foten »krusad», 12oo-talet. Brunnsfynd från Lund. Kulturen. (Sid. 25.) 
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