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Företal .

Min afsikt var ursprungligen att inleda denna skrift med 
en öfverblick a f  de finska kyrkornas äldre bildskrudar —  på  
1600- och 1700-talet, men ja g  lämnade planen å sido, då en sådan 
konsthistorisk apparat hade upptagit utrymme, utan att här vara  
a f  nöden. Michael Toppelius 1 ägde nämligen med de så kallade 
uleåborgske målarne frå n  äldre tid  egentligen ingenting annat 
gemensamt än födelsebygd. Detta gä ller äfven i frå g a  om hans 
gamle anförvant, kyrkomålaren L a r s  G a l le n iu s ,  som höjde 
sig  blott ringa öfver autodidaktens lägsta trappsteg.

Toppelius stod i några få , o v i k t i g a  ajseenden ej fu ll
komligt främ m ande f ö r  de i Österbotten arbetande kyrklige må
larne J o h a n  N. B a c k m a n  (*1706 f  1768) och J o h a n  A lm  
(*1708 f  1801) sam t dennes son E m a n u e l  (*1767 f  1809). —  
M ed den dogmatiserande D  a n i  e l  H ju l s t r ö m ,  jäm te hvilken 
svenske målare Toppelius deltog i prydandet a f  Pieksämäki 
kyrka, hade vår landsman ingenting gemensamt sam t hade ej 
heller någonting att lära s ig  a j denne — om icke några, a f  
Toppelius ringaktade ordklyfverier i bild rörande treenighetsläran 
(se sidan 124). —  Och hvad Toppelii yn gre samtida österbott
niske målare med artistisk bottensats beträffar —  den allvarlige, 
fäge fantasirike, men f ö r  öfrig t ej oäfne E r ik  W e s tz y n th iu s  
(* 174j  f  1787) såsom ock den ungdomligt lätte och hurtige samt 
a f  rokokostilen fly k tig t berörde och de glada färgerna älskande 
E m a n u e l  G r a n b e r g  —  så ser man väl, att de båda voro fö r
trogne med Toppelii målningar, utan att de likväl skulle kunna 
sägas hafva varit hugade att imitera dem.

1 1  fr å g a  om honom har här användts det skrifsätt, hvarpå han alltid  
tecknade sitt dopnamn, äfven v id  signerandet a f  sina målningar. I  andra 

f a l l  har detta namn i  det följande stafvats Mikael.



Il F Ö R E T A L .

Ödet har så fogat, att Michael Toppelius skall utan egentlige- 
föregångare eller efterföljare intaga en enastående pla ts i vår 
ringa konsthistorie såsom rokokostilens enda representant hos 
oss under dess blomstringstid i norden.

*

M itt arbete fram träder i två fristående och dock med hvar
andra nära förbundna hälfter. I  den fö rra  fram ställas de 
kvarstående konturerna a f  Toppelii lefnad sam t de allmänna 
dragen a f  hans verksamhet såsom kyrkomålare; i den senare 
uppräknas, frä m st till upplysning f ö r  fackmän, gruppvis alla 
hittills kända arbeten a f  honom och bedömas de efter förm ågan  
hos en i måleriets konst icke erfaren person. Vid denna f ö r 
delning a f  innehållet har det ej kunnat undvikas, att upprep
ningar a f  ett och hvarje förekomma, som i uppsatsens föregående 
a f  delning blifvit antydt eller i korthet omnämndt.

Beträffande fö rra  delen a f  skriften vågar ja g  ej vänta, att 
min lefnadsteckning skall motsvara läsarens fordringar, då det 
faktiska materialet år ringa, och mina allvarliga försök att på  
sannolikhets grunder bygga skildringen måhända m isslyckats.1

I  senare delen a f  detta arbete står ja g  på fastare  grund, 
då ja g , så vidt ja g  vet, bör vara den ende, som råkat f å  se alla 
hittills uppdagade målningar a f  Michael Toppelius — så när 
söm på några obetydligare arbeten i Jalasjärvi kyrka. Såsom  
utsedd ledare a f  de »konsthistoriska expeditioner», hvilka a f  
Finska Fornminnesföreningen utsändes somrarne 1896 och 1899 
till norra Savolaks och Österbotten, har ja g  äfven förtecknat

1 B la n d  i Sverige tryckta arbeten, som utgjort hjälpkällor fö r  nu 
ifrågavarande del a f  denna bok, antecknar ja g  frä m st: L . L o o s t r ö m s  
„D en svenska konstakademien under fö rsta  århundradet a f  hennes tillvaro 
1735  iS 3 3 ; “ vidare en m ängd konst- och kulturhistoriska skrifter och spridda 
uppsatser a f  O. L e v  e r  t i  n, O. N o r  d e n s v  a n,  O. S i r é n ,  G. J:son K a r l i n  
(om väggbonader) , sam t andra, ej att förglöm m as „Målaren P e h r  H ö r 
b e r g s  Lefwernes-Beskrifning. Författad 17(31 a f  Honom sjä lf. M ed företa l 
och tillägg a f  A t t e r b o m  1817

B land i  F in la n d  utkomna arbeten hafva våra kända biografiska och 
genealogiska uppslagsböcker, stiftsm atriklar o. s. v. anlitats. Beträffande  
skolförhållandena i  Uleåborg under Toppelii barndomstid har ja g  erhållit 
benägna upplysningar a f  d:r K . S v a n l j u n g .
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och beskrifvit alla ifrågavarande målningar sam t låtit afbilda 
en mycket stor del a f  dem. 1 —  Detsamma har äfven varit fa lle t 
med de oljemålningar a f  honom, hvilka ja g  i8<)6 anträffade i 
Pieksämäki kyrka. Då Toppelii målningar mångenstädes be
funnits y tte rs t vanvårdade, har ja g  befarat, att en och annan a f  
dem kunde fram deles ytterligare illa medfaras, hvarför ja g , fö r  
att bestyrka sådanas identitet med hans a f  mig här upptagna 
arbeten, har utsatt Toppelii signeringar, där sådana finnas, samt 
äfven öfriga underskrifter, till och med bibelspråk eller hänvis
ningar till sådana.

Underlaget f ö r  den nu ifrågavarande senare a f  delningen a f  
uppsatsen har naturligtvis utgjort i första  rummet min egen 
kännedom a f  Toppelii arbeten samt tillfälligtvis anträffade upp
lysningar i kyrkoarkiv, hvilka ja g  ej varit i tillfälle att syste
matiskt genomleta. Källorna rörande Toppelii målningar i Jalas
jä r v i  sam t de förstörda bilderna i Ilmola, Pieksämäki och Uleå- 
salo kyrkor har ja g  i texten citerat.

*

Svagheterna i min lefnadsteckning a f  Toppelius fram träda  
tydligast fö r m ig  själf. D et material, som ursprungligen stod  
till buds, var osäkert oeh dunkelt. Någon löfklådd holme höjde 
sig  väl öfver dimman, som hvilade öfver målarens vida lefnads- 
fjä rd , lugn såsom Saim as blanka vatten, men en enda vindfläkt 
var nog att skingra den vackra, men gäckande synen sam t att 
blotta det torftiga, flacka landskapet med en skogshöjd här, en 
annan där.

Men lyckan stod dock någon gån g m ig bi. J a g  erhöll 
snart nog a f  sonsöner till den gamle målaren såväl dennes så

1 Den io  ju l i  1896 blefvo v i fö r  fö rsta  gången i  tillfälle att se en 
m ålning a f  M ichael Toppelius. D et var i  L o c h t e å  kyrka, där, m idt på  
dess fä rg rika  altarvägg, fram trädde fö r  våra blickar hans bästa tafla i  
oljefärg: Korsfästelsen, a f  hvilken en a f  bildning i  färgtryck ingår i  detta 
arbete. D ess ungdom sfriska färg glans förbytte i vår krets det dittills be
gagnade uttrycket „gam le M ichael Toppelius" till „vår unge Michael", stundom  
m ed det skäm tsam m a tillägget: „vår fin ske  R u b e n s — D å  man känner 
M. Toppelii dragning till det m ystiska i tillfälligheternas spel, roade det oss, 
att hans presentation för en nyare generation skedde den lo  ju li,  jä m t på  
dagen 162  år efter det han föddes i  Uleåborg.



IV F Ö R E T A L .

kallade »Vandringslistor» som ock legendlika., men sanna upp
g ifter  om hans skilsmessa frå n  lifvet sam t slutligen a f  en a f  
hans efterkommande i tredje led f r u  E v a  T o p e l iu s - A c k e  
tillåtelse att låta taga afskrifter a f  hans ännu bevarade bref, 
skrifna mot slutet a f  hans lefnad till sonen Zakris Topelius den 
äldre, provincialläkaren i Nykarleby, hvilka bref såsom ett kärt 
fa m iljearf g å tt öfver till skalden Z. T. och till hans barn —  
f ö r  hvilka alla dyrbara bidrag till lefnadsteckningen ja g  här
med aflägger min uppriktiga tacksägelse.

För en likgiltig  person äro gam le Michaels enkla, hvar
dagliga skrifvelser a f  underordnadt intresse, dock läser man 
dem ej utan behållning fö r  minnet. U r den ömme faderns f ö r 
troliga bref till den älskade sonen tränga ur mängden a f  små 
ord hjärterötter fram , som leda till hans innersta och som låta 
oss se fr isk a  hjärtblad skjuta upp, där det varit tomt och öde 
fö r  våra blickar. Redan ur  »Vandrings listans» korta relation 
om Toppelii Stockholmsvistelse, huru han med egen kost ä 3 styfver  
om dagen där lefde fr isk  och sund, fram träder inför oss med 
verklighetstycke den raske och förnöjsamme sjuttonår ingen, 
medan den 80-åriges bref låta oss se in i det enkla hemmet, 
där tunga sorger och krigets olyckor ej förm å rubba lifvets 
jäm na gån g och den barnsliga tilliten till »Guds helga regering  
hår i världen.-» U r dem fra m g å r ock den gam le målarens med
ömkan med det fa ttig a  fo lket och hans innerliga kärlek till de 
oskyldiga barnen, hvilka han gärna fram ställde sorglösa och 
glada till och med på den yttersta  dagen. Hans täcka barna- 
grupper v id  världsdomarens fö tter  likasom förebådade de präktiga  
barnsagor, hvilka hans sonson en dag skulle lämna till evärdligt 
a r f  åt barnen i vårt land.

A f  de tre personerna i gudomen nämner han i dessa bref 
ingen annan än Gud fader, hvilken han mycket ofta anropar 
såsom Elämän kuningas. Suuri Jumala, Försynen o. s. v. Hans 
tro på ett personligt l i f  efter detta synes stått fast. P å  dogma
tiska spörjsm ål inlåter han s ig  aldrig. Kanske man i dessa 
bref finner klaven till Toppelii synbara motvilja att fram ställa  
skaparen i m änsklig gestalt sam t till hans oförmåga öfver 
hufvud att lyckas ge K ristus en skepnad, hvilken skulle väcka 
en djupare andakt.



D et är fö r  öfrig t fallet, att man inför högst f å  a f  Michael 
Toppelii religiösa målningar genombåfvas a f  andakt, men ofta 
erfar man en känsla a f  att man står inför något god t och rent 
m änskligt med poetisk innebörd. Man finner, att hans blick på  
de i bibeln omtalade händelserna är ljus och from  och hämtar 
med sig minnet a f  en barnabön. Han skämtar harmlöst med 
gubben Noak, med Eva och Rebecka och andra, men hädar aldrig.

Toppelii dekorativa anordningar hämta med s ig  något a f  
sommarens fr isk a  luft, a f  dess fä rgskru d  och fä g r in g  in i 
kyrkans slutna rum. Med sina girlander a f  blad och rosor, 
narcisser osh tulpaner, sina stora blomsterurnor och fruktklasar, 
sina här ock där målade björkar gjorde Toppelius en ansats att 
utbilda en nationell dekoreringskonst, ett område, där hans talang  
i allmänhet bäst gjorde s ig  gällande.

I  Toppelii religiösa målningar anträffar man några gånger 
kompositioner, som imitera berömda förebilder, likväl oftast på  
ett själjständigt sätt. Likaså fö ljer han stundom gam la mästare 
i frå g a  om afsiktliga perspektivfel fö r  att förhöja effekten a f  
hufvudpersonerna på bilden, t. ex. vid  korsfästelse-scenen, men 
ej sällan härröra liknande f e l  på  hans målningar a f  osäkerhet 
i teckningen, hvilket vittnar om att hans studier i  fö r tid  blifvit 
afbrutna. Han var dock a f  naturen begåfvad med många ar
tistiska egenskaper, han var poetiskt anlagd, han ägde en ung
domsfrisk världsåskådning, rik fantasi, godlynt fyndighet, en 
lätt och hurtig pensel, en anmärkningsvärd talang att dekorera, 
hvilket allt lyser fra m  till och med ur hans brister och oskick
lighet och som a f  honom danade —  visserligen icke en konst
när —  men en intressant och ursprunglig målare f ö r  sin tid i 
vårt land.

*

Z. T o p e l iu s ,  som tidigt uppfattade sin farfaders mång
sidiga begåfning såsom diktare a f  finska runor och såsom 
målare, har i sin dagbok karakteriserat honom som ett förebud  

f ö r  fram tiden, i det han skrifver om honom, att han föddes 
jä m t hundra år före Kalevala och kom som finsk skald hundra 
år fö re  sin tid, likasom han i målarekonsten råkade komma 
hundra år före  Finska konstföreningen. >Det ä r  sådana ljus

F Ö R E T A L . V
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strim m or vid  horisonten», tillägger han, »som långt före  solens 
uppgång bebåda den gryende dagen.»

D å Z. Topelius år 1896 —  två år förrän  han bortgick —  
med redan trötta steg vandrat fra m  utmed de långa raderna 
a f  afbildningar a f  Michael Toppelii arbeten, hvilka Finska Forn
minnesföreningen låtit exponera och hvilka f ö r  fö rsta  gången  
ställde f ö r  skaldens blick den gam le farfaderns lifsgärning, 
tryckte han vänligt min hand till a f  sked och sade: »J a g  h a r  
f å t t  v a r a  m e d  om  en m å la r e s  u p p s t å n d e l s e .» Den 
tacksägelse, som låg  i  dessa ord, delar ja g  nu med mina, vid  
tillvaratagandet a f  Michael Toppelii minne verksamme arbets
bröder och kamrater under de sista konsthistoriska expeditioner, 
hvilka ja g  haft äran leda, med A rm as Lindgren, Viktor Sucks
dorff och den tidigt bortgångne A xel W ikström frå n  sommar
färden 1896 och med Björn Cederhvarf J a r l Eklund, Carl 
Frankenhaeuser och Konni Meinander frå n  resan tre som rar 
därefter.

£. Nervander.



I. Släkt-öfverblick.
Det rinner karelskt blod —  samt äfven en droppe jude

blod, såsom skalden Z. T . uttryckte sig —  i den Toppeliuska 
släktens ådror. Man kan följa henne genom tre sekel eller från 
början af 1600-talet. (Se anm. i slutet af arbetet).

Vid denna tidpunkt spårar man släktens stamfader bosatt 
i L i m i n g o ,  hvars allmogebefolkning traditionen förmäler vara 
ditkommen från det sångrika K a r e l e n .  Detta landskaps fagra 
höjder, dälder och vattendrag bilda en bjärt motsats till de 
ofantliga, fordom mer än nu sumpiga ängsmarkerna i kolonister
nas nya hemvist, men dessas rörligare lynne dref dem från 
ödemarkens tystnad och armod till Bottenhafvets kust och grann
skapet af den nyanlagda staden Uleåborg, belägen endast 25 
kilometer norrut från Limingo.

Stamfadern hette Lauri och skall, enligt familjesägen, i 
enlighet med bruket i Karelen, burit eget släktnamn: Toppi- 
1 ten. Det dröjde ej länge, innan han slog sig ned på norra 
stranden af T o p p i l a  sund, hvilket nu utgör stadens egentliga 
lastageplats. Där föddes honom mellan åren 1610— 1620 en 
son, som erhöll namnet Jakob och som antages hafva, enligt 
finsk sed, efter gården tagit sig namnet Toppila, 1 lämpligt nog 
för dess ljudlikhet med faderns namn Toppinen. Det fördel
aktiga läget vid Uleälfs utlopp lockade därboende hemmansägare 
till köpenskap, och ansågos dessa som borgare i staden, hvars 
dåvarande hamn och medelpunkten för dess partihandel befunno 
sig just vid Toppila sundet.

1 Toppila hemman införlifvades först 1780, genom köp, med slädens 
omiåde.
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Till själfva staden stod dock Jakobs håg, och där skaffade 
han sig anställning som bodbetjänt. Med tiden blef han egen 
handlande och byggde sig en gård utanför stadens dåvarande 
södra tullport.1

Jakobs äldsta son Mikael —  om de öfriga barnen har man 
sig föga bekant —  föddes 1650, blef tullskrifvare och dog 1698. 
Tullkammaren i Uleåborg gaf dagligt bröd äfven åt dennes son 
M ikael (den yngre), hvilken beklädde en tullvisitators befatt-i 
ning. Han var född omkring år 1676 och dog i sina bästa år 
under stora ofreden, hvars fasor hade jagat honom öfver till 
Sverige.

Det synes hafva varit denne Mikael, som latiniserade nam
net till T o p p e l i u s ,  och är det från tvenne af dennes söner 
denna begåfvade och intressanta släkts olika grenar utgått. 
Mikaels broder Jakob, handlande i Uleåborg, var visserligen 
gift, men efterlämnade ej barn.

Genom tullvisitatorn Mikael Toppelii giftermål erhöllo 
hans efterkommande i sina ådror den »droppe judablod», hvarom 
i det föregående är taladt. Han ingick nämligen vid några och 
tjugu års ålder äktenskap med en ung, till kristendom döpt 
judinna vid namn M aria Zebulon, som hade sitt hem i Uleå
borg, dit hennes far, en köpman från Lybeck, redan på Karl 
XI:s tid inflyttat.

Traditionen har betecknat henne som en andligen rikt be- 
gåfvad kvinna. Hon hade en vacker sångröst. A tt hon var 
klok och behjärtad finner man af den raskhet, hvarmed hon 
vid ryssarnes plötsliga infall 1714 i det obefästade Uleåborg 
vid en tid, då hennes man var borta, begaf sig med sina små 
barn och sin unga svägerska M argareta  Toppelius till en 
ödslig trakt i Muhos, där hon med fiske förskaffade lifsuppe- 
hälle åt dem alla. Det var dock en af dessa flyktingar, som 
sorgligt gick under för krigets faror och fasor. Det förmäles 
nämligen, att Margareta, på färd till staden att därifrån bärga

1 Efter stadens brand 1822 flyttades gården ett stycke från dess 
förra plats och gick först 1875 genom försäljning ur Toppeliuska släktens 
ägo. Uleåborg hade vid den tiden så mycket utvidgat sig, att gården då 
befann sig norrut i mellersta delen af staden.



någon af sina tillhörigheter, råkade i fiendernas händer och af 
dem marterades till döds.

Äfven Maria Zebulons n-årige son K ristofer  hade vågat 
sig för långt ut ur gömstället i ödemarken; han fasttogs af 
kringströfvande kosacker och blef på hästryggen förd af dem 
till det nyssanlagda Petersburg. Lyckan gynnade honom där. 
Han tillföll en bojar, som var en af tsar Peters gunstlingar och 
höll honom bra. Han fann behag i gossens vackra och klara 
sångröst, ett mödernearf, och lät honom ofta vid gästabud, som 
stundom behedrades af tsarens närvaro, sjunga vid klaveret 
någon visa, hvilken behagade monarken, som en gång efter en 
sång klappade Kristofer på hufvudet, sägande: »Bra, min lilla 
gosse!» —  Den finske gossen sattes i en skola att lära sig 
ryska, men hans tankar rörde sig städse kring det fjärran hem
landet. Lusten att återse det blef slutligen efter fyra års vistelse 
i Ryssland så stark, att han beslöt att bege sig på rymmarstat. 
En morgon, då han med sin ryska abcbok under armen låtsade 
bege sig till skolan, passade han på att ansluta sig till andra 
fångar, som stodo i beråd att afvika orten. Under flykten fick 
han utstå mångahanda mödor och faror, men uppnådde dock 
omsider Sverige, dit hans mor troligen vid den tiden änka 
—  tagit sin tillflykt från det ödelagda Finland. Ynglingen styrde 
kosan till Stockholm och hade där den innerliga glädjen att 
genast anträffa sin mor, som stod vid skeppsbron bykande 
kläder.

Tullnären Mikael och Maria Zebulon voro farföräldrar 
till föremålet för denna skrift, kyrkomålaren Michael Toppelius. 
Beträffande deras sex, alla till mogen ålder komna barn, har 
man sig bekant, att de tre döttrarna blefvo gifta, dock med 
personer, af hvilka minnet bevarar ej stort mer än namnen: 
Kristina  med Gustaf Gardberg, M argareta  med »konungens 
färgkarl på Tyska boten» Söderberg. De voro bosatta i Stock
holm, där Margareta äfven dog. De voro barnlösa. Den yngsta 
dottern Beatas man hette W eisse. Hon afled i Uleåborg.

Den äldste af sönerne, Jakob —  gift med Maria Berg, 
känd blott till namnet —  uppehöll sig åtminstone de första 
åren af deras äktenskap i Uleåborg och var arbetare. Hans 
äldste son Mikael, född 1751, var i tillfälle att erhålla lärd bild
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ning, blef präst och tjänstgjorde bland kolonisterne i Saratow, 
sedan i Ingermanland, där han slutade 1810 som kyrkoherde i 
Toksova. Om denna församlings öden efterlämnade han histo
riska anteckningar. Gift med, sannolikt, en dotter till sin före
trädare, kyrkoherden H. Sartelius, utgaf han 1792 af trycket en 
förbättrad upplaga af dennes »Yksinkertaiset catechismuxen kysy- 
myxet» och kunde ju således få gälla som den förste »skrift
ställaren» i släkten. Han blef stamfader för en ganska talrik, 
till en början i Ryssland bosatt, men på 1840-talet allt mer till 
Finland öfverflyttande släktgren, hvilken isynnerhet på kvinno- 
linjen, men ock på den manliga sidan utspädt sitt finska blod 
med tyskt och ryskt. I enlighet därmed hafva ock flere män 
i denna släktgren gått långt fram på den militära banan, före
trädesvis inom marinen.

Tullvisitatorn Mikael Toppelii och Maria Zebulons yngste 
son Johannes blef porslinsgj utare i Stockholm och gifte sig, 
troligen därstädes. Om hans hustru och barn vet man dock 
högst obetydligt. Till honom själf skall berättelsen om kyrko
målaren M. Toppelius flyktigt återföra oss.

Den mellersta sonen åter var Kristofer, om hvars fången
skap och öden i Ryssland under stora ofreden samt flykt 
därifrån och ankomst till Stockholm är berättadt i det före
gående.

Då han med sina anhöriga omsider kunde återvända till 
Finland, slog Kristofer sig ned i Uleåborg och blef där tullnär, 
väljande således samma bana som far och farfar, och hvilken 
äfven hans yngste son skulle beträda. Vid sidan af sin befatt
ning vid tullen sysslade han äfven med yrkesmålning, en syssel
sättning, som var välbehöflig för familjens underhåll. Han hade 
nämligen vid ännu icke fyllda 30 år ingått äktenskap, som väl
signades med 6 barn, af hvilka den tredje sonen Gabriel afled 
som barn. Om familjens tvenne döttrar Susanna M aria  samt 
Margareta, de yngsta af barnen, säger »Sukukirja» tveksamt, 
att de sannolikt afledo som unga. Då kyrkomålaren Michael 
Toppelius emellertid i bref af den 2 oktober 1809, till sin son 
Zakris, som då vistades i Stockholm, ber denne hälsa sin »kä
raste svåger Elias Noriin Capt:» samt äfven längre fram sänder 
hälsningar till denne sin »svåger», torde endera af de nämnda
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döttrarna till Kristofer ingått äktenskap i Sverige med den sanno
likt till nationaliteten svenske kaptenen Elias Noriin.

Kristofers hustru M argareta  var 8 år äldre än han och 
dotter till kapellanen i Sievi Gabriel Lithovius och Margareta 
Paldanius, ett giftermål, som förde Kristofer Toppelius i släkt
skap med flere ansedda prästfamiljer i Österbotten.

A f de fullvuxne sönerne blef den äldste Zakris (* 1733 
f  1782) köpman; den mellerste var vår kyrkomålare Michael 
Toppelius; den yngste, som efter fadern bar namnet Kristofer, 
var född 1737 och blef tullnär. Beträffande Zakris och hans 
efterkommande —  i tvenne led —  voro de praktiske män, som 
egnade sig åt affärsföretag. Genom de kvinnliga medlemmarnas 
giftermål kommo Toppelierna ytterligare i släktberöring med 
dels prästerliga, dels till borgerskapet hörande familjer såsom 
Carp och Frosterus samt Nordberg, Lithén, Orre och Zimmer- 
man. Redan 1847 vflr denna släktgren på manssidan utgången. 
Den yngste brodern, tullnären Kristofers efterkommande hafva 
öfver hufvud hållit sig till anspråkslösare, inen hedrande befatt
ningar, bland annat på den kvinnliga pedagogiska banan. Ännu 
kvarlefva representanter, äfven på manssidan, för denna släkt
gren, hvilken dock synes vara i utgående.

Återstår nu den i ordningen mellerste sonen till Kristofer 
Toppelius och Margareta Lithovius: kyrkomålaren Michael T op
pelius. För honom och hans efterkommande skall redogöras 
i det följande.

Här må dock till slut erinras om den —  för öfrigt redan 
i det föregående nogsamt i ögonen fallande — trohet, hvarmed 
alla grenar af släkten —  utom den ingermanländska, som skyn
dade sig att välja tyska och ryska förnamn åt sina barn —  allt 
intill senare tid i regeln användt de af förfäderne burna bibliska 
dopnamnen Jakob, Mikael, Kristofer, Johannes, Petrus, Zakarias 
samt det från svenska tronen lånade namnet Gustaf. De kvinn
liga medlemmarna behöllo mycket länge de allvarliga, gammal
dags namnen Brita, Katarina, Kristina, Margareta, Maria, Su
sanna, Beata o. s. v. Ett namn är ju så godt som ett annat, 
men den genom släktled efter släktled gående gamla klangen 
ljuder dock så trygg och redbar.
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II. Michael Toppelii barndomstid.
Michael Toppelius föddes den io  juli 1734 i Uleåborg, då 

hans fader var 31 och hans moder 39 år. Hemmet var natur
ligtvis enkelt och förhållandena små. Någon brist på det dagliga 
brödet förefanns väl icke, men ej heller något öfverflöd. Guds
fruktan och rena seder kunde i stället sprida lugn och lycka 
under det borgerligt låga taket.

Såsom redan är nämndt idkade Michaels far såsom bisyssel
sättning yrkesmåleri. Då man vet, huru barnaögat drages till 
allt hvad grant är, kan man taga för gifvet, att det hörde äfven 
till unge Michaels käraste nöjen att i verkstaden följa med slät- 
strykandet af än ett bord, än ett skåp, en skänk eller något 
annat husgeråd eller redskap. Redan som helt ung skall han 
hafva fått börja deltaga i enklare arbeten med färger och penslar.

Om  Michael i gossåren var i tillfälle -att se någon egentlig 
konstmålning, möjligen något af den tidens bättre konterfej i 
Österbotten, är ju vanskligt att antaga eller förneka. Hvad man 
däremot kan anse troligt är, att han nogsamt fick betrakta de 
styfva bibliska stafflimålningar och konterfej, hvilka den då 
redan åldrige kyrkomålaren L ars Gallenius fabricerade, ty denne 
var gift med Valborg Zebulon, en moster till Michaels fader. 
Gallenii landskapstycken med styfva, enformigt uniformerade 
granar, med triviala byggnader, med broar o. s. v. och några 
i denna otymplighet vandrande bibliska figurer äro just i den 
stil, som ett oöfvadt öga och isynnerhet ett barns fattar bäst 
och gärna söker att imitera. Då Gallenius efter sin hustrus 
död omkring 1742 flyttade med färger och penslar till Pedersöre 
socken, var gossen redan 8 år gammal, en ålder, då färglådan 
hälst lockar fantasin. Tillgång till färger och penslar, ehuru 
hvardera sorten af gröfre slag, ägde han ju mer än nog i målar- 
verkstaden där hemma.

Michaels fader saknade icke musikaliska anlag. Vi minnas 
ju, att själfve Peter den store skänkt honom som gosse erkän
nande för hans spel och sång. Då han bland sina anförvanter 
räknade själfve stadsorgelnisten i Uleåborg M. D. Blom —  
denne var nämligen gift med en Zebulon —  så borde Michael 
i sin barndom varit i tillfälle att höra en, efter lokala förhål-
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landen ganska god musik, åtminstone af det andliga slaget, en 
omständighet, som ofta ingriper i de ungas själsutveckling.

Det är okändt, huruvida Kristofer hade råd att låta sina 
söner eller någon af dem åtnjuta egentlig skolundervisning. 
Kostnaden hade ju  varit ringa i en skolstad. Den äldste sonen, 
Zakris, uppges visserligen ha varit köpman, men någon gång 
kallas han helt enkelt vaktmästare. Den yngste, tullnären 
Kristofer, gifte sig med en gårdsdotter Karin Perttunen; deras 
son blef skomakarålderman. Dessa fakta vittna åtminstone ej 
om att grundligare skolbildning för dem kommit i fråga.

Om och hvar Michael erhöll sitt lilla mått af skolbildning 
är mig likaledes obekant. I Uleåborg fanns sedan 1682 en 
trivialskola, hvartill stadens forna »pedagogi» vuxit ut. Enligt 
1724 års skolordning skulle i de egentliga trivialskolornas fyra 
klasser meddelas undervisning hufvudsakligast i klassiska språk 
och teologi, vidare i logik och retorik äfvensom i aritmetik, 
geografi samt ytterligare i några ämnen till grundläggandet af 
en lärd bildning. Från trivialskolorna kunde elever dimitteras 
till högskolan. A tt Toppelius ej besökte, långt mindre genom
gick en dylik läroanstalt är mer än sannolikt. Någon gång 
kan man på en altartafla, i synnerhet från hans yngre år, an
träffa signeringen: pinxit Michael Toppeliuxdda, hvilka ord med 
säkerhet vittna, att han aldrig haft att göra med latinska språ
ket. Däremot är det ej omöjligt, att han gått i den såkallade 
apologistklassen, hvilken, ehuru ej hörande till trivialskolan, 
likväl kunde tjäna som ett af trappstegen till inträde i dennas 
lägsta klass.

Till inträde i apologistklassen fordrades inga förkunskaper. 
Om man kunde läsa innantill och hunnit börja med katekesen, 
var det bra, om icke fick man begynna från abc. Flertalet af 
eleverna på apologistklassen synas varit barn till handtverkare 
och lägre borgare, för det mesta 8 å 10 åringar, stundom något 
yngre, någon gång mycket gamla som nybegynnare betraktade. 
—  I Uleåborg, där befolkningens och den kringboende allmo
gens modersmål var finskan, intogos dock i apologistklassen 
äfven gossar, hvilka voro fullkomligt okunniga i svenska och 
som där ofta tämligen fruktlöst använde’ sin tid —  men det 
var nu en gång för alla reglementeradt, att svenska var under-
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visningsspråket i rikets skolor. Då de rent finska eleverna ej 
kommo någon hvart framåt, förklarades de efter hand oskickliga 
att gå den lärda banan.

I  fa l l  Toppelius besökt apologistklassen i Uleåborg och 
där inträdt vid 8 å 10 års ålder, skulle hans första lärare där 
hafva varit Sven Magnus Björnström, som blef student i Upsala 
1734 och i Åbo 1739. Sedermera blef han collega inferior i 
trivialskolan och efterträddes 1743 på apologistklassen af Mathias 
Arvolander, student sedan 1732. 1

Ungefär sådana voro skolförhållandena i Uleåborg under 
Toppelii gossår. Äfven om han ej besökt apologistklassen, in
hämtade han nog sitt mått af vetande på annat håll. Det 
sannolikaste är, att han i hemmet, antagligen af sin från ett 
bildadt hem komna moder, lärde sig läsa innantill, skrifva och 
räkna samt religionskunskap. Det öfriga vetande, som han med 
tiden kom sig till, inhämtade han troligen på egen hand och 
under sina »vandringar« på lifvets bana. Ett godt hufvud, en 
liflig fantasi, hans fast anlagda karakter och sunda ärelystnad 
i god mening äfvensom hans tidigt nog, genom beröring med 
främmande personer i växlande förhållanden, uppöfvade iakt
tagelseförmåga kommo hans varma håg att förkofra de ringa 
förkunskaperna väl till pass. Jag tänker vi kunna i detta af- 
seende betrakta honom som en self-made man.

Det kan ju vara någorlunda likgiltigt att veta på hvilket- 
dera af våra två språk gossens första undervisning bedrefs 
sannolikast på svenska, den tidens enda skolspråk i riket, som 
redan är nämndt. Annars var samtalsspråket i det Toppeliuska 
hemmet finska. Toppelius var som fullvuxen lika hemmastadd 
i dessa båda språk, att döma af de ännu bevarade 14 stycken 
brefven (från 1808— 1820) till sonen Zakris, död som provincial- 
läkare i Nykarleby. Hufvudsakligast på svenska affattade, inne
hålla de äfven inströdda bitar och meningar på finska. Den 
då redan till hög ålder hunne målaren uttrycker sig lätt och

1 Rektor för trivialskolan var från 1742 magister Jacobus Salmenius, 
sederm era kyrkoherde i Paltamo; konrektor från samma tid magister Hen- 
ricus Zimmerman, sedan kyrkoherde i Kem i; collega superior var från 
1745 sedermera rektorn Elias Remahl, som därförinnan varit collega in
ferior.
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naturligt på hvartdera språket. Med ortografin är det si och 
så, dock är skrifsättet ganska konsekvent och alldeles ej tråkigt, 
ty Toppelius skref sin svenska ljudenligt efter det uleåborgska 
uttalet, i synnerhet af vokalen o, som tecknas u, —  »öppet och 
rundt o«, såsom man där särskilde de båda vokalljudens be
nämningar i skrift —  hvilket för ögat tar sig rätt roligt ut. 
Kommor och punkter förekomma minimalt, stora bokstäfver 
efter behag o. s. v., hvilket försvårar den första läsningen af 
brefven. Meningarne äro öfver hufvud korta och klara samt 
säga med få ord ut hvad han vill. Så till ex. skrifver han un
der kriget på våren 1808 i anledning af den svåra postgången: 
»Kanske att posterna stanna —  när ryska väldet stiger in, om 
Gud så behagar.» På hösten 1809 yttrar han: »Vi måste nu
vara det, vi icke velat vara. Himlen förjage fienden» samt nå
got senare: »Vi måste nu sjunga Ruski visan.« Och i korthet 
berättar han nyheter från gårdens stall och jordlappar sålunda: 
»Hästen din är i Korpi, Tihinen i Keto, 1 Kankanpelto i råg
sådd, Mantinpelto i torka, Kuokkamaa dels i korn, dels pota- 
tes» o. s. v.

Det klara skrifsättet i finskan beredde honom mindre 
svårigheter, och man måste medge, att han ledigare och med 
rikare ordförråd uttryckte sig på finska än på svenska. Vid 
användandet af det förra språket faller han någon gång in i 
runometern, och omsväfvas då det allvarliga innehållet af en 
—  rent ut sagdt —  gammaltestamentlig ton, såsom läsaren 
blir i tillfälle att döma af ett året näst före hans död, vid 86 års 
ålder skrifvet afskedsbref till den älskade sonen Zakris, hvilken 
då, enligt ett förhastadt rykte, låg på sin dödsbädd.

*

Det synes i hemmet varit en gifven sak att den unge 
Michael skulle bli yrkesmålare, till först som lärgosse och bi
träde i faderns lilla verkstad.

Men tillfälligheten hade sin hand med i spelet om Michaels 
framtid. Han kom nämligen omkring år 1748 —  han skulle då 
varit 14 år gammal att jämte gårdens dräng resa till Iisalmi,

1 Insmuget finskt ord; Tihinen i linda, gräsvall.
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måhända för sitt nöjes skull eller för att i därvarande kyrka 
utföra något slutmålningsarbete. Kyrkoherde i församlingen 
var vid denna tid Henrik Helsingius. Denne fäste sig vid den 
städade och öppenhjärtlige gossen och var den förste, som lade 
märke till hans inneboende artistiska anlag.

Då Toppelius som gammal företog sig att uppgöra hvad 
han benämnde: »Min v a n d  r i n g s l i s t a » ,  började han sin korta 
skrift på följande godmodiga sätt: »1748 vid åren afreste iag
med min dräng Samuel Girs hemma från Idensalmi till Idensalmi 
Probsten Helsingius och där blef jag  wäl emottagen och stad- 
nade vid målningsarbete med Bildmålningar som ännu förvaras 
i Idensalmi moderkyrcka.» —

Hvilka dessa »Bildmålningar» voro —  föregångarne till 
många hundratal dylika af Toppelii produktiva pensel —  är nu 
mera, tyckes det, omöjligt att afgöra. Den enda målning af 
honom, som i Iisalmi kyrka återstår, är en ovanligt stor, i det 
närmaste utplånad och hoprullad duk: » N a t t v a r d e n » ,  en 
altartafla, hvilken den bildade Helsingius ej kunnat låta den 
14-årige Toppelius våga sig på. Den är, efter hvad man nu
mera kan döma, från hans senare tid, under hvilken han ett par 
gånger besökte orten.

Ynglingens första vistelse i Iisalmi skulle ej blifva utan 
framtidsföljder för honom. Utom att han där, oväntadt nog, fick 
försöka sig på konstmålning —  kanske några läktarbilder eller 
dylikt —  det viktigaste af allt var, att han blef uppmuntrad af 
Helsingius att förskaffa sig underbyggnad i verklig målningskonst.

Tillfälle härtill fanns naturligtvis på den tiden ej på när
mare håll än i Stockholm, där en liten, ehuru K o n g i .  Ritare
akademi —  så godt som årsbarn med den finske målarlärlingen 
—  år 1735 händelsevis stiftats af artister, inkallade för det åter 
upptagna slottsbyggnadsarbetet.

Troligen hyste Helsingius icke alltför vidt gående planer 
i fråga om den unge Michaels utbildning till artist, möjligen till 
konterfejare efter anspråk i landsbygden. Gossen kunde ju 
försöka, huru högt vingarne buro honom —  detta hade för 
resten en annan ung uleåborgare Isak W ack lin ,1 målarämne

1 Isak Wacklin, född 1722, död 1758 vid endast 36 års ålder.



äfven han, gjort icke så många år tidigare. W acklin hade sett 
sig omkring såväl i Stockholm som i S:t Petersburg och upp
snappat något litet af konstmåleriets hemligheter, så att han nu 
efter anspråkslös måttstock behjälpligen redde sig som porträttör. 
Hvarför skulle ,ej unge Toppelius kunna hinna lika långt?

Prosten Helsingius, af hvilken finnes ett hårdt måladt 
konterfej i Iisalmi kyrkas sakristia, bar kanske under sin all
varliga prästdräkt, sin gråa peruk och svarta kalott ett varmt, 
ungdomligt sinne, en ljus blick på lifvet. Han nöjde sig ej blott 
att väcka framtidsdrömmar hos den fjortonårige målargossen, 
utan erbjöd sig ock att rekommendera denne hos k. hofmålaren 
Johan Pasch, en energisk och icke så litet betydande herre vid 
slottsbyggnadsarbetet i Stockholm.

Till först några ord om prosten Henrik Helsingius. Han 
var son till domprosten i Borgå och född 1701. I Upsala blef 
han 1719 student, magistergrad erhöll han däremot i Åbo 1726. 
Året därpå finna vi honom såsom eloquentiae lektor i Borgå. 
Pastor i Iisalmi blef han redan 1733 och prost 1738, hvilket 
sistnämnda år förde honom till Stockholm i egenskap af riks
dagsman. Han var gift med sin systerdotter Katarina Fant, 
hvars far var prost i Alfta församling i Sverige. A f  deras söner 
slutade den äldste såsom afskedad pedagog; den följande var 
bankosekreterare i Stockholm; den tredje i ordningen var siden
fabrikör sammastädes och den fjärde var från barndomen döf 
och stum, men lärde sig läsa och skrifva samt rita och måla, 
tack vare hans svåger saltpeteridirektören Abrah. Argillanders 
nitiska undervisning. De tvenne döttrarna voro gifta, den ena 
med pastorn i Kuopio Nils Agander, den andra med Puumala 
kyrkoherden Lars Poppius.

Helsingii riksdagsmandat i Stockholm och hans tvenne 
söners bosättning därstädes hade möjligen ställt honom i sådan 
personlig förbindelse med hofmålaren Pasch, att ett rekommen- 
dationsbref af den förre kunnat tänkas inverka så mycket på 
den senare, så nackstyf och krånglig passagerare denne än var, 
att han blefve tillmötesgående i fråga om den finske ynglingens 
»vidare förkofran i konstmålning och ritningar.»

Och dessutom stod den Helsingiuska släkten i närmare 
eller fjärmare frändskap med många inflytelserika familjer i
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Savolaks och i södra Finland, såsom släkterna Alopaeus, C yg
naeus, Berner, Duncker, Krogius, Lilius. Stenius, Hassel, Wal- 
lenius med flere. Och om Helsingius tagit »krittunnan» fram. 
räckte den kanske just jämnt till att uträkna skyldskapen med 
massor af gamla prästerliga och köpmanssläkter i Österbotten, 
af hvilka många på den tiden stodo i liflig förbindelse med 
stockholmsborna. Det gällde blott att välja ut den inflytelse
rikaste för att få i hop ett rekommendationsbref till Pasch, 
hvilket hölle!

Denna ömsesidiga ansvarsskyldighet, karakteristisk på den 
tiden för ståndspersonsklassen i våra enkla nordligare bygder, 
kan man ej undgå att lägga märke till, då man från våra dagar 
ser tillbaka på de talrika uppdrag, hvilka kommo Toppelius till 
del i syfte att låta hans pensel pryda kyrkor i Österbotten och 
Savolaks. Alltid tyckes man i dylika fall hafva främst eller ute
slutande tänkt på honom, den gode, redbare, fromme Michael 
Toppelius, hvars popularitet fortfor så godt som hela hans 
långa lifstid igenom. Och ser man närmare på förhållandet, 
löpa rätt många af föreningsbanden mellan församlingarna och 
målaren till eller ej långt ifrån den från Helsingii familj ut
gående släktkomplexen och dess förgreningar. Helsingius gick 
väl bort redan 1757 i själfva början af Toppelii bana, men han 
lämnade intresset för den af honom upptäckte, enkle, folklige 
målaren efter sig i trofast minne hos efterkommande släkt
generationer.

Vi kunna taga för gifvet, att Helsingii maning och löfte 
högeligen behagade unge Mikko och öppnade ett ljust framtids
perspektiv för honom. Men vare sig, att gossens ungdom, att 
ekonomiska svårigheter eller faderns behof af sonens biträde i 
verkstaden satte hinder i vägen för planens förverkligande - 
allt nog, det drog ut ända till sommaren 1751, innan den be
ramade Stockholmsresan anträddes af ynglingen. Han var då 
17 år gammal.
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III. Michael Toppelius i Stockholm. — Den svenska konst
akademien under åren 1735-1753.

•
Resan till Stockholm företogs sjövägen direkte från hem

staden på ett skepp, kalladt »Gamla Maja» och tillhörigt någon 
af de tre köpmän med namnet W acklin, som då idkade handel 
i Uleåborg. Förvisso kostade öfverfarten ynglingen ingenting, 
kost medförde han naturligtvis från hemmet, såsom ock sina 
enkla helgdags- och arbetskläder för vistelsen där borta.

Till Stockholm anlände han —  så förtäljer »vandrings- 
listan» »1751 efter den stora Eldbrand» på norr och söder; 
han syftade härmed på den häftiga eldsvådan i S:t Klara, hvil
ken ägde rum den 2 juni sagda år och härjade betydliga delar 
af staden. Han torde således kommit dit något före midsom
maren, målarenas bästa arbetstid.

Stockholm, den redan på den tiden j ä m f ö r e l s e v i s  folk
rika och ansenliga svenska hufvudstaden, kunde för Michael 
från den stund han satte foten på dess mark ej förefalla som 
en fullkomligt främmande ort, ty där hade han genast att vända 
sig till två honom så nära stående personer som hans köttsliga 
farbroder, porslinsgjutaren Johan Toppelius och hans faster 
Margareta, gift med färjkarlen Söderberg. Ynglingen hade 
under sin vistelse i Stockholm sitt hufvudkvarter hos farbro
dern, men bodde ock stundom hos Söderbergs.

Såsom han själf berättar lefde han frisk och sund i Stock
holm med egen kost å 3 styfver om dagen. Denna kosthåll
ning tyckes just icke afpassad för en sjuttonårig arbetares friska 
matlust och måste i alla fall varit ytterst tarflig —  bröd, rofvor 
och spisöl eller något dylikt. Men Michael befann sig synbar
ligen väl däraf och var nöjd —  och ung. Denna dagliga utgift 
af 3 styfver bestreds sannolikt med den lilla dagspenning, han 
möjligen erhöll för sitt arbete. Det går visst en sägen, att han 
vid afresan hemifrån skulle fått låna någon liten summa pengar 
af Haukipudas’ eller någon annan grannförsamlings kyrkomedel 
mot löfte att framdeles medels arbete betala skulden, men äfven 
om detta rykte ägde grund, torde väl lånebeloppet föga nog 
stigit till många daler.
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Största anledning till förnöjelse hade Michael däraf, att han 
lyckades blifva antagen som lärgosse hos »Kongi. Hofintenden- 
ten och Hofmålaren Herr Johan Pachie», berättar han. Utom 
det rekommendationsbref, han sannolikt medförde från sin be
skyddare i Iisalmi, fann han en oväntad förespråkare hos Pasch 
—  i sin fasters man, Söderberg, hvilken såsom konungens färj- 
karl var, skrifver Toppelius, »mera bekant» med mästaren. Be
kantskapen bestod väl endast däri, att Pasch begagnat »Tyska 
båten» på färder till och från slottet, där han den tiden ledde 
flera målningsarbeten. Det kunde ju hända, att Söderberg vid 
ett dylikt tillfälle framställde en bön att få hämta sin unge finske 
anförvant upp till något af de ställen, där hofmålaren —  Pasch 
var då ännu icke hofintendent —  arbetade, och att uppvakt
ningen kröntes med framgång. Åtminstone tycker man sig i 
Toppelii knappa rader, skrifna i hans äldre år, läsa ett tack- 
samhetsuttryck till Söderberg.

Om sin lärotid hos Pasch skrifver Toppelius, att han 1752 
med andra lärgossar fick arbeta i kungl. slottet »med mera» 
ett favorittillägg hos målaren —  och han yttrar vidare, att han 
arbetat i slottskyrkan med marmorering och förgyllning på 
predikstolen. Egendomligt nog omnämner han ej med ett ord 
sig hafva erhållit någon undervisning i den på den tiden så 
kallade kongi. Ritareakademien, roten till »Kongi, akademien 
för de fria konsterna.» —  Emellertid uppges i »Biografinen 
nimikirja», att Toppelius i målareakademien i Stockholm åtnjöt 
undervisning af Pasch. Något ditåt är äfven jag  böjd att an
taga, icke minst med hänsyn till hans tidigare kyrkliga mål
ningar efter återkomsten till Finland, om man också måste 
finna, att lärotiden varit kort och underbyggnaden i teckning 
bristfällig.

Då man emellertid saknar alla faktiska uppgifter rörande 
Toppelii konststudier under lärotiden i Stockholm, kan läsaren 
i det följande få en inblick i den undervisningsanstalt för unge 
artister, hvilken antagligen äfven för Michael Toppelius var 
förgården till hans långa bana som kyrkomålare. Skildringen 
är, med afseende på ändamålet, utarbetad beträffande inrätt
ningens tillvaro endast under åren 1735— 1753. Min källa har 
varit nationalmusei-intendenten d:r L. Loo$tröms grundliga ar
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bete; *Den svenska konstakademien under första  århundradet 
a f  hennes tillvaro 1735— 1835.-»

Likasom Johan III vid sina tillbyggnader och försköningar 
af kungliga slottet i Stockholm behöfde hjälp af till riket in
kallade utländske konstnärer, så blef sådant ock fallet, då man 
omsider 1727 med allvar begynte upptaga arbetena på den 1697 
uppbrunna väldiga byggnadens återuppförande efter Nie. Tessin 
den yn gres  genialiska plan. Tessin afled dock redan 1728, hvar- 
efter den unge Carl Hårleman blef hans efterträdare såsom 
öfverintendent, med Rikets Ständers Slottsdeputation såsom den 
ledande myndigheten.

' Om också nödvändigheten af utländskt biträde kvarstod, 
betraktades detta numera såsom en nödfallsutväg med syftemål 
att i en snar framtid uppfostra en inhemsk stab af konstnärer, 
hvilka skulle göra främmande artister —  åtminstone sådana af 
andra ordningen —  umbärliga. Därför voro de utländske mästarne 
skyldige att i sina konster undervisa några af landets barn.

Då konstutöfningen i det bildade Europa så godt som un
der hela 1700-talet slafviskt följde lärometoderna och smaken i 
Paris, blefvo gifvetvis f r a n s k a  artister inkallade till Stockholm. 
Trött vid kylan i den uppstyltade antika riktningen, men med 
ögonen öppna för den glada, lätta verklighet, som omgaf henne, 
lade den franska konstsmaken nu an på att med elegans, sinn
rikhet, känslofullhet eller själfsvåld i behagliga färger framställa 
förtroliga scener ur lifvet: rokokon förde spiran öfver tide- 
hvarfvet.

En förträfflig kåranda mellan målare, arkitekter och skulp
törer kom nu ock den stora dekorativa konsten på det skick
ligaste sätt till godo, synnerligen vid utförandet af plafonder 
och dörröfverstycken samt ornerandet af väggar och af prakt
uppgångar i slottsbyggnaden.

Å r 1732 anlände till Stockholm den första uppsättningen 
af 9 fransyska artister, af hvilka den förnämste var den be
römde, högsinnade, gode och i alla afseenden högtaktade figur- 
och djurmålaren Taraval. Deras årliga aflöning belöpte sig till 
inalles 86,400 fmk. —  Måne om att äfven i det fjärran Sverige 
ej stanna i sin utveckling sammankommo de, i synnerhet un
der de långa vinteraftnarne, till öfning i teckning. För ända
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målet hade man hyresfritt ställt till deras förfogande ett högt 
och stort rum i slottets öfversta våning, sedermera användt till 
audienssal.

Mycket snart funno främlingarne, att det stod slätt till 
med konstnärsbildningen i Sverige, och att de ej kunde på
räkna någon synnerlig hjälp af sina svenska biträden. För att 
förbättra förhållandet förklarade de sig villiga lämna de mera 
framstående bland dessa medhjälpare tillfälle att deltaga i deras 
egna ritöfningar. I synnerhet ådagalade Taraval ett allvarligt 
och brinnande nit att utan ersättning undervisa dylika elever. 
—  Detta var första början till en ritskola i Stockholm.

Då slutligen de inhemska eleverna hunno så långt; att 
äfven de kunde med fördel begagna sig af lefvande modell, 
förskaffade den inflytelserike C. G. T essin1 år 1735 anstalten 
namn, heder och värdighet af »Kongi. R itare Akadem i.»

Denna anspråkslösa kamratkrets, kunde man säga, utveck
lade sig småningom för det fosterländska syftemål, som låg i 
luften, följande dock tämligen strängt den franska konstakade
miens vedertagna program. Hvad de yttre anordningarna be
träffar, upptogos de i halfcirkel placerade bänkarne af elever, 
hvilka dels modellerade, dels aftecknade med krita den pose
rande karlmodellen. Under dennes hvilostunder gick Taraval 
omkring och besåg de ungas arbeten samt anmärkte felen, 
hvilka dessa på egen hand fingo försöka förbättra. Utan korrek
tur arbetade eleverna däremot, då det gällde att täfla om de 
år 1735 anslagna små prismedaljerna i guld och silfver. Till 
teckning efter naturen anslöt sig snart teckning efter antiken. 
I allmänhet torde eleverna varit af stadgad ålder. —  I hufvud- 
sak följas dessa grundsatser för undervisningen ännu i dag; så 
ock Taravals metod att under korrekturet medels samtal öppna 
vida utsikter öfver konsten.

Tack vare ritareakademien kunde år efter år några inhemska 
konsthandtverkare erhålla arbete och förtjänst vid slottets deko
rering, men deras antal var ännu otillräckligt och deras konst

1 T essin  hade som  ung vistats utom lands för att göra sig förtrogen 
m ed inrättandet oeh ledandet a f en konstakadem i i S v erig e , hvilken  skulle 
sträfva att göra alla de sköna konsterna där bofasta.
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skicklighet ringa, hvarför nya krafter åter inkallades från 
Frankrike för att fylla luckorna efter dit återvända artister.

Bland de nykomne blef den unge bildhuggaren Bouchardon, 
som 1741 anlände till Stockholm, till bästa hjälp för Taraval 
vid undervisningen i akademin. Såsom Taravals öfrige frivillige 
och för konstodlingen intresserade medhjälpare i samma uppgift 
nämnas på 1740-talet svenskarne Johan Pasch, J. H. Scheffel, 
P. W allrave  och O lof Arenius, hvilka alla arbetade vid slotts
byggnaden, där man flitigt höll på med slottskapellets artistiska 
inredning.

Vid akademin var vid denna tid allt ännu ställdt på pro
visorisk fot med ett först från 1739 utgående anslag af inemot 
3,000 fmk. Verksamheten var ej ordnad medels några stadgar. 
Matriklar och protokoll öfver prisbelöningar fördes icke före  
1768, hvarför få och ofullständiga handlingar rörande akademin 
finnas från denna hennes äldsta period, hennes barndom, som 
varade mer än 30 år, således till in på senare hälften af 1700- 
talet. Om också Michael Toppelius varit elev i ritareakademin, 
kan således ingen officiell uppgift härom numera anträffas.

Efter det Taraval, utsliten och sjuklig, lämnat jordelifvet 
1750 och äfven Hårleman samt den nitiske, begåfvade och god- 
hjärtade Bouchardon 1753 följt honom i grafven, blef C. Fr. 
Adelcrantz akademins fastaste stöd. Hårleman hade lyckan att, 
innan döden tillslöt hans ögon, se inhemska målaretalanger 
rikligen uppstå, hvilka lofvade göra användandet af främmande 
konstnärer öfverflödigt. Efter 1760 blefvo sådana ej vidare in
kallade till Sverige.

Härmed hafva vi skridit förbi åren 1751 och 1752, under 
hvilka Toppelii lärotid i Stockholm inföll. För fullständighets 
skull må erinras om att Kongi, ritare- eller målareakademien, 
såsom den äfven kallades, år 1773 erhöll namnet: Kongi. Målare- 
och Bildhuggare-akademien, hvarjämte stadgar för henne sam
tidigt stadfästades af Gustaf III, hvilken konung det var för- 
unnadt att se anstaltens myndighetsålder vidtaga. Benämningen 
Kongi. Akademien för de fria konsterna är från 1810.

För att mera i detalj sätta oss in i de tillfällen till under
visning i konst, som i Stockholm erbjödos en nybegynnare på 
1750-talet, bör följande tilläggas.
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Till lärjunge i akademin antogs i regel en hvar »af hvad 
stånd och värde han vara må», hette det, blott han var försedd 
med vittnesbörd om god fräjd och förord af någon af akade
mins lärare. Lektionerna höllos om eftermiddagarne och fort- 
gingo hela året om. Det akademiska arbetsåret började med 
den i september, hvarefter man till och med utgången af mars 
månad tecknade eller modellerade efter lefvande modell vid 
lampljus, om somrarne vid dagsljus, ofta efter antika gipsafgjut- 
ningar. Dessutom ägde en hvar att under den ljusa årstiden 
njuta fri undervisning i ornamentsteckning, på det att nyttan 
af akademin måtte sträcka sig »äfven till handtverkerierna i 
gemen», för hvilkas höjande frihetstiden, som bekant, lifligt in
tresserade sig. Då prismedaljerna ansågos af eleverna som 
förebud till resestipendium, men blott få dylika understöd fun- 
nos att bortgifva, fortsatte de förbigångne vanligen icke sina 
studier, utan sökte komma till rätta med de små talanger, de 
hunnit förvärfva sig, i följd hvaraf en mängd halffärdiga dilet- 
tanter uppstod till skada äfven för konstsinnet hos allmänheten. 
Till olägenheterna vid undervisningen hörde, att det stod eleven 
fritt att lämna akademin, när han det ville, samt att disciplinär 
myndighet saknades.

I fråga om de tillfällen, Toppelius kunde anses hafva ägt 
att i målarkonst utbilda sig under vistelsen i Stockholm, är det 
af intresse att veta, att de akademins elever, som hade arbete 
vid slottsbyggnaden eller annorstädes, voro af skråordningarne 
förbundne att uttjäna vissa läroår inom den tidens målare- och 
bildhuggaresocieteter. Det var i synnerhet inom den förra 
mer än en lärling, hvilken åtnjöt undervisning i akademin 
och där återfann som lärare samme mästare, hos hvilken han 
hade att uttjäna sina läroår. En sådan mästare-lärare var vid 
denna tid Johan Pasch. Dessa lärares verkstäder blefvo då de 
atelierer, i hvilka den unge mannen, som i akademin lärde sig 
teckna, erhöll de första grunderna i konsten att sköta pensel 
och palett. »De band, som skråordningarne lade på en sådan 
lärling, kommo ofta i kollision med den frihet, han såsom 
akademielev ansåg sig äga, en frihet, som ej sällan urartade 
till själfsvåld. Mången målarelärling ansåg sig sålunda utlärd i 
handtverket, sedan han någon tid erhållit undervisning i akade
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min, eller ock fortsatte han icke att hemma uttjäna sina läroår, 
utan skaffade sig på ett eller annat sätt respengar till utlandet.» 
De citerade orden äro, enligt Looström, hämtade ur en inlaga, 
som de ofvannämnda societeterna 77/2 inlämnade till konungen 
med anhållan, att tillsynen öfver deras lärlingar måtte lämnas 
»under K. Maj:ts byggningsembete och den därunder lydande 
målare- och bildhuggareakademien.»

Akademin uppdrog då åt fem af sina ledamöter —  till 
hvilka äfven Pasch hörde —  att afge betänkande i anledning 
af denna inlaga. Det skulle föra oss för långt att närmare 
relatera betänkandet, som gick ut på dels att lossa på de band, 
som skrået lade på den unge konstadepten, dels att reglemen- 
tera fortgången af hans studier med konstskickligheten som 
grund för läroårens belopp. Porträttmålare —  dessa voro då 
för tiden något ringaktade —  samt medaljörer och koppar- 
stickare, hvilka i hemlandet kunde erhålla fullgod underbyggnad, 
skulle ej tillåtas resa utomlands, hvilket däremot borde med- 
gifvas dem, som egnade sig åt historiemålning och bildhuggeri. 
Dem alla gällde, att, om de efter fullbordade studier kunde 
vinna ledamotskap i akademin, de därefter skulle äga frihet att 
arbeta för sig själfva. »För öfrigt skulle alla ynglingar i gemen 
förbjudas att söka beskydd hos akademin, utan att vara för
bundna att antingen arbeta hos någon mästare eller ock an
vända sin tid att lära något annat. Så skulle riket omsider 
erhålla tillgång på duglige inhemske konstnärer.»

IV. Michael Toppelii lärare Johan Pasch.
Då Toppelius erhöll sin underbyggnad i målarekonsten af 

Johan Pasch, och då denne hofmålare antagligen varit den ende 
artist af någon betydenhet, med hvilken den finske ynglingen 
under sin lärotid i Stockholm stod i närmare, måhända daglig 
beröring, vore det en underlåtenhet att ej söka framställa en 
bild af den på sin tid i den svenska hufvudstaden och isynner
het i därvarande artistiska kretsar nogsamt bekante dekoratören 
Johan Pasch.
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Toppelius var väl, oaktadt sin underordnade ställning, mer 
än en gång i tillfälle att kasta en blick in i denne herres, efter 
ritning af Hårleman, vid Mäster Samuelsgatan uppförda, ännu 
kvarstående eleganta hus Den unge uleåborgaren gjorde kanske 
en mer eller mindre flyktig bekantskap med brorsbarnen till 
honom, med den rikt begåfvade, sedermera utmärkte konstnären 
Lorenz Pasch den yngre  och dennes milda syster Ulrika, den 
förre ett år äldre, den senare ett år yngre än Michael. Hvar- 
dera af syskonen idkade porträttmåleri och tilläto väl gärna 
farbroderns hygglige, för öfrigt hvart han än kom omtyckte 
elev beskåda deras ännu ungdomliga, artistiska försök.

Detta faller sig lika naturligt att antaga som att Toppelius 
ej underlät att bege sig ut till Drottningholm för att betrakta 
den beryktade stora duk, hvilken dessa syskons farfar Danck- 
w art Pasch målat för slottskapellet därstädes och som före
ställde »Yttersta domen», en komposition, som han visserligen 
länge ihågkom. 1 Fader till de nyssnämnda syskonen var den 
förtjänstfulle, i England mer än i sitt hemland uppburne, distin
gerade porträttmålaren Lorenz Pasch den äldre, i hvars atelier 
då för tiden Toppelius hade haft tillfälle att förskaffa sig barlast 
på sin lätta målarskuta, i fall hans håg stått till porträttmåleriets 
något tröttande konst.

Danckwarts yngre son, brodern till Lorenz, var Johan 
Pasch, ett stockholmsbarn från den 12 mars 1706. Han var 
till en början yrkesmålare och blef gesäll 1724. Nedärfda an
lag drogo hans håg till det artistiska måleriet, och vid 26 års 
ålder begaf han sig utomlands, sannolikt med de lätta bekym
mer för utkomst, som en skicklig yrkesmålare alltid och öfver-

l) Danckwart Pasch, den förste a f  denna från L y b e ck  inflyttade 
m ålarsläkt, v a r ålderm an i sitt y rk e  i Stockholm , m en tillika konstm ålare. 
A f  sin »Yttersta domen» utförde han flere kopior, a f  hvilka en synes hafva 
förirrat sig till Finland. I Eura sockens m oderkyrka förvarades ännu 
1887 — och kanske finnes den där fortfarande —  undanstucken i ett för
rådsrum  en större duk m ed öfverskrift: »W iim en Duom io Mat. 25» och 
sign ering: Danckwart Pasch pinx. Stockholm d. 23 Martij A:o 1739. D å 
m ålaren em ellertid up p gifves hafva dött 1727, vä ck e r  årtalet i sign eringen s 
m isstanke, att kopian utförts a f främ m ande hand. T radition svis berättades 
dock i Eura, att m ålaren sjä lf kopierat m ålningen efter originalarbetet på 
Drottningholm .
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allt lär sig öfvervinna. Han vistades så omkring 4 år (1732—  
x7 35) ' Amsterdam och Paris, där han med den energi, hvilken 
var ett grunddrag i hans karakter och, låtom oss tillägga, med 
sin dryga själfuppskattning, under flitig verksamhet lyckades 
utbilda sig till en anmärkningsvärd förmåga i det fack, han 
utsett för sig: dekoreringskonsten i högre mening, för hvilken 
gren af konstmåleriet han ägde afgjord lust."—  På stafflimål
ning försökte sig den kloke mannen så godt som aldrig, han 
var nogsamt medveten af, huru högt h a n s  vingar mäktade 
bära honom.

Kort förrän Pasch på våren 1735 hemkom hade, som vi 
veta, Taravals anspråkslösa ritskola erhållit det mer officiella 
namnet Kongi. Ritareakademien, och där fick äfven Pasch till
fälle att aflägga ett berömligt prof på sin skicklighet som teck
nare. Tessin erbjöd honom genast att taga del i utförandet af 
dekorationsmålningar på slottet, men ingenting blef därvid 
nämndt om hans aflöning, ehuru Pasch godt kunde täfla —  
om ej med Taraval själf —  så dock med de bästa bland de 
öfrige franske medhjälparne. En utmärkelse kom honom sagde 
år på hösten till del: nämligen den första silfvermedalj, akademin 
utdelade —  guldmedaljen gafs åt den betydligt äldre Petter 
W allrave, hvilken gällde såsom en af de yppersta tecknare 
Sverige någonsin ägt.

Sitt arbete på slottet började Pasch i öfra våningen, på 
östra sidan om galleriet, med att »måla marmor, finierad med 
dag och skugga, samt ornamenter af couleurer, blomverket, 
midtlersta historien, blomsterfestoner o. s. v.» Förnämligast 
sysselsatte han sig med takmålningar. Han hade antagit arbe
tet, uppgaf han, i förhoppning att »komma i den konsideration, 
som hans kapacité skulle medgifva», men då han, efter att ha 
arbetat ett år, ej hugnades med något arvode, inlämnade han 
ansökan om årlig lön af 5,400 daler kopparmynt (efter en da
ler =  1 m. 92 p. en summa af 10,360 fmk) eller minst 5,000 
d:r samt hotade att i annat fall söka sig arbete utomlands. —  
Då Taraval, såsom naturligt var, ej lämnat sitt Frankrike med 
dess rika tillfällen till utbildning och rykte för en spottstyfver, 
hade han förbehållit sig i det då föga artistiska Sverige ett 
engagemang af omkr. 20,000 fmk, och då dennes bäste med
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hjälpare Desclaviers åtnjöt omkring 10,000 fmk i årlig lön, synes 
Paschs anhållan ej varit så alldeles obillig, så mycket mer som 
han visste sig vara omistlig och —  som han slutligen nöjde sig 
med 8,000 fmk om året.

I sin skriftliga löneansökan hade Pasch inrymt ett par 
rader, som vittna om hans själfuppskattning och hans i utlandet 
förvärfvade syn på tingen. 1 Han anmärkte nämligen, att Des
claviers var endast ornamentsmålare, hvaremot han själf målade 
allt behöfligt, en artistisk rangskillnadsfråga, som senare allt 
skarpare bröt fram, då det gällde de egentliga konstnärernas 
och handtverkarnes i Stockholm samhällsställning, hvilken af 
ålder dittills varit enahanda. De egentliga handtverkarne in- 
togo i Sverige ett aktadt namn, beklädde stundom högre kommu
nala förtroendeposter, till och med borgmästaretjänst, och som 
bekant förlänade drottning Kristina adelsvärdighet åt en och 
annan bland dessa, hvilka vunnit hennes ynnest. Ännu i 1720 
års allmänna ordning och skrå för handtverkare i Sverige och 
Finland fastställdes samma rättsliga föreskrifter för »manu- 
fakturister, konstnärer och mästare.» Bryter konstnär däremot, 
så må han icke lidas, heter det, utan ämbetet har rätt att med 
borgmästares och rådes tillhjälp fasttaga honom och konfiskera 
hans verktyg. I ett visst undantagsförhållande stodo i konun
gens och adelsmäns tjänst anställde handtverkare. Samma för
måner åtnjöto ock utländingar, men äfven de voro skyldige 
att alltid »i sina konster troligen undervisa några af landets 
barn.» Såsom tidigare nämnts iakttogs denna skyldighet kärleks
fullt af Taraval och hans kamrater. Håglöse och af utveckling 
oförmögne lärjungar uteslötos dock ur läroanstalten, hvarför de 
kvarblifvande själffallet kommo att betrakta sig såsom utvalde 
och ett hufvud högre än andra lärjungar, som måste räknas till 
handtverkarnes klass.

Den högfärdige och onekligen bråkige samt processlystne 
Pasch fann i nära samband med denna angelägenhet en käpp

1 Pasch's raska utveckling på utländsk botten vann också erkän
nande af samtiden, äfven af Hårleman, som 1739 skref t il l Tessin: „Pasch  
se fa i t  d’ une fa f o n  que vous ne le connäitrez p lu s ä votre retour et D es
claviers m algré l ’envie q u 'il aurait de rester, se voit fo rcé  d’avouer, qu ’i l  ne
saurait itre p lu s dignement remplacé.



häst efter sitt sinne, hvilken han energiskt sökte styra till det 
mål, han föresatt sig hinna: afskaffandet af likställigheten mellan 
konstmålare och ämbetsmålare. Han hade väl 1736 lyckats 
erhålla karakter af konstmålare, men då han ingen penning- 
föraktare var, fortfor han att i Stockholm hålla egen målare
verkstad såsom en äkta ämbetsmålare. Där lade han någon 
gång själf hand vid yrkesarbeten, målade elegantare vagnar 
o. s. v. Han åtog sig ock hos höge gynnare och vänner mycket 
ordinära rumdekorationer, målade hela räckor af blomfestoner 
och dylikt.

Slutligen uppretade hans högfärd och ringaktning gent 
emot bestående förhållanden hans yrkeskamrater med den på
följd, att Pasch 1740 blef skild från skrået och förbjuden att 
falla i dess näring. T ill svar härpå började han sin envisa 
kamp att blifva utnämnd till k. hof- och konstmålare med rättig
het att själf dana och utnämna mästare. Med erkännande af 
Pasch’s skicklighet som arbetare framhölls från skråets sida, 
att det nu för tiden fanns »så skicklige, om icke skickligare 
mästare än Pasch var den tiden han kom i ämbetet», hvarför 
skrået ej understödde denna anhållan. Ärendet gick utan fram
gång för Pasch ända upp till öfverståthållaren. Under denna 
strid mellan artistfrihet och artistfåfänga å ena, samt de bor
gerliga klassernas konservatism å andra sidan utförde, berättar 
O. Levertin, den sarkastiske Pasch på spe två kompositioner i 
färg, båda sedan mångfaldigade i gravyr. I den ena af dem : 
»Afunden och Bedrägeriet emot Oskulden», karrikerade Pasch 
byggnadsborgmästaren O lof Forsberg, framställande honom med 
en råttfälla på sitt med åsneöron utstyrda hufvud. Den andra 
taflan: »L’attaque de 1’Isle de 1’art par les Ignorants» skildrade 
fantastiskt de beskedlige målarmästarne såsom ursinnige rep- 
tilier anfallande konstens ö, där artisten lugn sitter vid sitt 
staffli i Apollos tempel. 1

Slutligen erhöll Pasch 1748, tack vare Hårlemans protek
tion, den så långe och lidelsefullt eftersträfvade titeln af hof-
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1 Den smått-beryktade karrikatyrkompositionen »Hönstaflan» på 
Gripsholm, hvilken tillskrifvits Taraval, anser Looström på grund af sam
tida uppgifter vara ett medelmåttigt konstverk af J. Pasch.
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målare. Efter denna tid stodo handtverkerierna i riket på skrå
väsendets gamla, inhemska grund, medan på en högre social 
ställning artistfriheten florerade, med blicken fästad på svensk 
konst och pariser lärometod, tills nya tider grydde.

Kanske bör här tilläggas, att Pasch 1744 ytterligare stegrade 
sina löneanspråk till omkring 11,500 fmk, utom ljus och ved
pengar, men att han dock ej erhöll mer än inalles, 10,000 fmk, 
äfven denna gång på förord af Hårleman, hvilken rättvisligen 
vitsordade, att Pasch vore »användbar till hvad slags målning, 
som förefaller.» Slutligen 1758 blef han hofintendent, efter att 
ha gjort längre resor i Europa. Han afled 1769 i Stockholm 
efter att ha samlat en vacker förmögenhet. Se där i korthet 
det hufvudsakligaste af hans yttre öden. Hans rent privata för
hållanden äro mig obekanta.

Det förnämsta prof af J. Pasch’s dekoreringskonst, hvilket 
kvarstår, är hans andel af plafondmåleriet i Stockholms slotts
kapell, som Taraval ej hann fullborda. I en till 1755— 1756 
års riksdag ingifven handling heter det, att Pasch ensam för
rättat alla de målningar, som förefallit så uti de k. rummen 
som förnämligast i kyrktaket, på hvilket vid Taravals död den 
stora såkallade Plafonden till någon del var färdig, men det 
öfriga jämte de tvenne mindre plafonderna af Pasch fullbordats 
tillika med den tillsvidare nuvarande altartaflan. —  Dessa mindre 
fält utfördes dock tvifvelsutan efter Taravals skizzer, anmärker 
Looström välbetänkt och tillägger: »Såsom synes hade Pasch 
emellertid rika tillfällen att sätta sig in i den franske mästarens 
metod; också är det mången gång svårt att skilja emellan hans 
och Taravals verk. Den väsentliga olikheten dem emellan ligger 
däruti, att den svenska målaren lider af en viss tyngd i såväl 
teckning som kolorit och därjämte af bristande lif i framställ
ningen.

Här är att tillägga, att Pasch utförde flera rummålningar 
på Stockholms, samt dörrstycken med föga beprisade djurmål
ningar på Drottningholms slott; och vidare, att han vid tiden 
ungefär mellan 1737 och 1744 med förträfflig smak ommålade 
grefve Tessins palats samt att han för öfrigt prydde enskilda 
boningar såväl i hufvudstaden som på gamla herresäten med 
väggmålningar o. s. v.
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I hufvudsak kan till Johan Paschs berömmelse sägas, att 
han var den förste k o n s t n ä r ,  som utgick från ritareakademin, 
och den förste, som energiskt arbetade på samt i ej ringa mån 
lyckades i att göra konstbehofvet i Sverige oberoende af ut
ländska artister.

IOHAN p a s c h  h o f  in t f . n d e n t

D Ö  O .  j y b ' y .  D .  / O.  j a  n u  . t i ä  A * .

Johan Pasch. Gravyr af Gillberg efter tafla af L. Pasch.

En annan sak är, att han likaså litet som hans samtid 
kunde tänka på, att en annan riktning i konstväg än den i Paris 
hallstämplade kunde komma till välde i Sverige.

Johan Pasch hade ett prydligt utseende med uttryck af 
en förnämlig goddagspilt. Då man betraktar det af Roslin 1756 
målade porträtt af honom, hvilket befinner sig i Akademien för 
de fria konsterna, i Stockholm, 1 instämmer man i O. Levertins

!) Afb. i Oscar Levertins studie öfver A. Roslin, p. 13.
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anmärkning, att »figuren ger en försmak af gustaviansk elegans 
och en stämning af ungdom och artistskap.» Också Lorenz 
Pasch d. ä. har målat ett porträtt af brodern, hvilket graverats 
af J. Gillberg och här återgifves i reproduktion. Det förefaller 
ingalunda förvånande, att den orolige, men kvicke mannen hörde 
till stamgästerna hos grefve Tessin, då denne vistades om 
vintrarna i hufvudstaden, efter det han dragit sig undan från 
hofvet och från statens värf.

V. Svenska artister arbetande i Stockholm under 
åren 1751— 1753.

Det borde ej helt och hållet sakna intresse att se tillbaka 
i det dunkel, som omhöljer Michael Toppelii lärotid i Stock
holm, i akt och mening att upptäcka med hvilka artistiska per
soner han möjligen och oaktadt sin ringa ställning kunnat göra 
bekantskap under åren 1751— 1753 eller hvilka han kanske varit 
i tillfälle att se arbetande vid staffliet. Toppelius hade sanno
likt ej då ännu att uppvisa några själfständiga kompositions- 
försök, hvilka hälst i någon mån kunnat tillvinna honom en 
välvillig blick af en konstkännare, såsom fallet var med den 
svenska autodidakten, »bondmålaren från Småland», såsom Per 
Hörberg plägade benämnas, då han vid den mogna åldern af 
37 år för första gången, 1783, kom till Stockholm med några 
smärre målningar under armen och där rönte den vänligaste 
uppmuntran af artister äfvensom af personer stående på sam
hällets höjder.

Hänvisande till tidigare uttalad förmodan rörande ynglingens 
personliga tillträde till medlemmarne af familjen Pasch och till 
deras atelier samt erinrande om den dagliga beröring, Toppelius 
såsom sannolikt elev i Ritareakademin hade med sina lärare, i 
synnerhet med Johan Pasch och dennes kvicke tjänstekamrat, 
målaren Jean E. Rehn —  Taraval var redan vid grafvens rand 
och kan h ä r  knappast tagas med i räkningen, utom i fråga om 
det verkligen stora inflytande, hans plafondmålningar i slotts



kyrkan synbarligen utöfvade på Toppelius —  må här i korthet 
uppräknas några svenska, äldre och yngre målare, som under 
åren 1751— 1753 vistades i Stockholm och sannolikt ej undgingo 
den finske ynglingens uppmärksamhet.

Bland mer framstående, mångårige elever hos Pasch, hvilka 
då deltogo i dekorationsarbeten på slottet och samtidigt bedrefvo 
studier i ritareakademin märkes den begåfvade, puckelryggige 
Jonas Hoffman (1728— 1780), hvilken själf ansåg sig som det 
svenska måleriets och den stora stilens Messias, men som aldrig 
hann långt, äfvensom Gustaf Hesselius (1727— 1775), hvilken 
tecknade och målade djur, blomster och ornament i slottsrum
men —  ämnen, som med tiden ofta skulle taga Toppelii för
måga i anspråk, då det gällde paradisbilder, evangelisternes 
symboler, takmålningar o. s. v. Hesselius hade för afsikt att 
svinga sig upp till historiemålare, men slutade som sinnessjuk. 
Ehuru något äldre än Toppelius torde Hoffman och Hesselius 
godt kunna räknas bland dennes personliga bekantskaper, lika
som ock de arbeten, hvilka kopparstickarne P er Floding och 
dennes rival, dessinatörlöjtnanten Jak. Gillberg  (båda ända till 
1735 mångåriga elever hos Paschs förtrogne vän Jean E. Rehn) 
utförde, måste hafva varit vår unge landsman bekanta.

Rokokons förste franske representant —  så har man kallat 
den på sin tid mycket omtyckte porträttmålaren J. H. Scheffel 
(1690— 1781) —  lefde länge nog att få intaga platsen af den 
siste af den äldre svenska artistgenerationen. Han stod på 
höjden af sitt rykte under årtiondena 1730— 1750, hvarför T op 
pelius nogsamt kunnat vara i tillfälle att se arbeten af honom 
och att söka studera dem —  i fall hans anlag legat åt porträtt
måleriet. 1

Porträttörer af lägre ordning voro i midten af seklet bland 
andra: Johan Stålbom  (1712— 1777), hvilken redan omkring 
1729 var elev hos J. Pasch; vidare den senares släkting tapet
målaren D avid  von Cöln, hvars bästa tid inföll 1720— 1745 och 
hvilken utförde som mellanarbete klena porträtt o. s. v.
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1 Bland Scheffels många elever nämnes så tidigt som 1731 Carl 
Porteus från Åland, om hvilken jag ej anträffat någon upplysning för öfrigt.
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Högre stod barockmålaren O lof Arenius (1701— 1766). 
Han var omkring 1740 porträttören på modet. Dennes lärjunge 
och kopist var den föge begåfvade P. Fjellström, af hvars konst
skicklighet man i sakristian till Pyhäjoki kyrka är i tillfälle att 
se konterfej af församlingens kyrkoherde P. Mathesius och den
nes hustru Brita Kiemmer, det senare porträttet signeradt 1756.1

Den bekante haute-lisseväfvaren P er Hilleström, född 1733 
och elev af Taraval, besökte från pojkåren ritareakademin och 
hade mycket att uträtta med slottets prydande just under Top- 
pelii arbetstid därstädes. —  Om den på resor ofta stadde unge 
uleåborgaren Isak Wacklin sagde tid råkade befinna sig i Stock
holm, var det en gifven sak, att landsmännen sammanträffade. 
A f  honom torde dock Toppelius ej haft mycket att lära sig.

Endast upptecknande namnen på de berömda målarena 
från medlet af 1700-talet: Gustaf Lundberg, den äldre och den 
yngre Lafrensen, P. Krafft och Taravals elev Joh. Säfvenbom, 
som för utkomstens skull målat marmor i stora slottstrappan 
under ledning af Pasch, men redan 1750 rest till Paris, stanna 
vi slutligen ett ögonblick vid den på det religiösa måleriets 
område mellan 1720 och 1730 kände artisten Georg Engelhard  
Schröder, hvars framställningar af »Nattvarden» synas hafva 
utöfvat inflytande på Toppelius vid kompositionen af några 
dylika målningar. Vi skola återkomma till dem.

*

Mången skall finna denna episod öfverflödig. Måhända en 
annan läsare skall medge, att den uppfriskat hans minne af de 
svenska artister, hvilka arbetade i Stockholm åren 1751— 1753, 
eller af andra, något tidigare konstnärer, hvilkas skapelser då 
allmännare beundrades och ur hvilka äfven Toppelius möjligen 
uppsnappade något frö till sin utbildning.

1 Sannolikt äro dessa porträtter utförda i Stockholm, där Mathesius 
var medlem af prästaståndet vid 1756 års riksdag.
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VI. I Stockholm i början på 1750-talet. Slutet af Toppelii
lärotid.

Samma år Toppelius kom till Stockholm —  1751 —  hade 
ritareakademin nödgats utbyta sitt ljusa rum i slottets öfversta 
våning mot ett visserligen stort, men något mörkt rum i nedre 
våningen.1

Den från det lilla Uleåborg och dess med låga trähus 
garnerade gator till den svenska hufvudstaden anlände sjutton- 
åringen hade på sina vandringar till och från det härliga slottet 
och under sina ströftåg för öfrigt i staden och dess växlande 
omgifningar mycket att med undran och glädje betrakta. Främst 
de ståtliga hus, hvilka högaristokratin låtit uppföra under trettio
åriga krigets tid. Men tomrummen dem emellan, som läto pa- 
latserna framträda i all deras förnäma prakt, hade redan under 
förra hälften af 1700-talet börjat inkräktas af borgerliga bonin
gar utan anspråk på arkitektonisk skönhet. För öfrigt var det 
då i Stockholm alls ingen brist på rödmålade, låga, landtliga 
hus, inbäddade i rik grönska, och där nu Norrbro bred och 
solid stryker fram, gick en vanlig träbrygga med rödt räckverk 
af timmer.

Minst förändrad är den mellan broarna belägna gamla 
»staden», som med sina trånga gränder, krokiga gator och en
formiga simpla stenhus ännu äger ungefär enahanda utseende 
som fordom. Där rådde äfven då lif och rörelse, medan man 
i öfriga delar af Stockholm kunde njuta af landtlig stillhet och 
idyllisk småstadsstämning samt var i tillfälle att se människor, 
hvilka förstodo sig på att göra sig tillvaron bekväm och hem- 
treflig. Det låg ännu under A dolf Fredriks dagar en gammal
dags nordisk grundstämning öfver den lilla hufvudstaden, hvil
ken 1700 —  det första folkräkningsåret —  ej ägde mer än 
53,502 invånare, det vill säga ungefär samma antal som Hel
singfors räknade år 1886 nämligen 53.370 kyrkskrifne invånare.

1 Ingången var i västra hvalfvet snedt emot konungens stora trappa. 
—  Här må tilläggas, att akademin år 1770 inhystes i nordöstra slottsflygeln
i den lokal, som senare uppläts för k. klädkammarens räkning. Först 1780 
invigdes det a f enskild person donerade huset vid röda bodarne, hvilket, 
tillbyggdt och restaureradt, ännu inrymmer Akademien för dc fria konsterna.
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Emellertid började Stockholm vid seklets midt erhålla den hall
stämpel af hufvudstadslif, hvilken ännu utmärker den vackra 
Mälarstaden, dock med en mellanperiod under Gustaf III:s tid, 
då den —  såsom en svensk skriftställare humoristiskt anmärker 
— fick »en viss maskeradprägel af yr och gallisk residensköping.»

*

Följande spridda, flyktiga skildringar af yttre och en del 
inre förhållanden i Stockholm på nu ifrågavarande tid skola 
söka bilda en bakgrund, mot hvilken lifvet i staden aftecknade 
sig, märkbart emottagande ett intryck nu, ett annat då från 
när och fjärran, af hvilka något grott till framtida växt.

På 1700-talet slutade man att uppföra de pittoreska, men 
obekväma gafvelbyggnaderna, utan föredrog man härefter hus 
med längre framsidor. De runda, gröna fönsterrutorna hade 
just fått vika för små fyrkantiga hvita, och inom hus hade in
redningen, gyllenläderstapeterna och de tunga, allvarliga mat
torna från fordom blifvit omoderna. De ersattes nu i enlighet 
med den af Taraval, Tessin, Hårleman och icke minst af den 
härsklystna drottning Lovisa Ulrika omhuldade, moderna franska 
konstens, den lätta kvinnliga rokokostilens glada fordringar. 
Väggarna höllos med förkärlek i hvitt och guld, med infattade 
smeksamma herdescener eller med speglar. I taken sväfvade 
lekande amoriner inom gipsorneringar, och möbleringen utgjor
des af lätta kanapéer, stolar och bord i buktiga former, utsirade 
med luftiga ornament i form af snirklar och musslor samt med 
öfverdrag af siden eller damast i ljusa glada, blommiga mönster.

Dessa en ny tids älsklingsmönster och mycket annat i 
rokokons trefliga stil var Toppelius nog i tillfälle att se under 
den tid han arbetade på slottet. Detta skönjes äfven af detaljer 
på hans bibliska kompositioner och dekorativa målningar. En 
och annan världslig figur på hans religiösa taflor utvisar likaså, 
att han var förtrogen med den från Frankrike lånade och 
modifierade dräkt, som på 1700-talet, ända till dess Gustaf III:s 
»svenska» dräkt kom i bruk, begagnades i Sverige: för herrar 
lång lifrock med stora knappar och väst med ficklock, lång
halsduk, knäbyxor, strumpor och skor med spännen samt pudrad 
peruk med stångpiska och trehörnig hatt, samt för fruntimmer



stylkjortel, mycket urringadt snibblif med fiskben och håret i 
lockar. Man finner också, att han lagt märke till den sirliga 
hållningen och den afmätta gesten hos hoffolket, hvilket han 
dagligen såg skymta förbi, där han »målade marmor» o. s. v. i 
slottstrapporna och i slottskapellet.

Bellmans tid var ännu ej inne, ehuru i raskt antågande. 
Den blifvande skalden sprang ännu omkring som en elfva-, tolf- 
åring, och Ulla Winblad hade fyllt 7 år. Men många af de 
andra af Bellman besjungna voro redan kända Stockholmska 
genomsnittsmänniskor, ännu icke urspårade figurer. Fredman 
var hofurmakare och fick uppdraga drottningens väggur och 
pendyler. Movitz arbetade som perukmakarlärling, då han ej 
målade eller musicerade, och Mollberg höll tal om storpolitik, 
då han ej invecklats i små slagsmål. Ingen af dem kunde ana, 
att de, ringa, harmlösa personager, som de voro, skulle på 
1760- och 1770-talet varda modellfigurer i dikter, som bilda det 
svenska folklynnets mest spirituella apoteos.

Mottaglig för humor och poesi som Toppelius var, skulle 
de Bellmanska gestalterna måhända fröjdat den enkle finske 
gossen, men ej hade han i framtiden haft användning för dem 
på sina bilder. Rättvisligen kan man säga, att han ej ur Bell
mans parodiska dikter om bibliska personligheter lärt sig det 
barnsligt naiva skämt, han som kyrkomålare någon gång företog 
sig med Adam och Eva, med Noak m. m. Nog bodde det 
religiösa sinnet i djupet af hans hjärta, äfven då skämtet drog 
öfver det. Det bibel-parodiska löjet hade i den stockholmska 
luften spridt sig från bordsvisorna på Fredrik I:s tid och från 
Lovisa Ulrikas hofkretsar, kanske som motvikt mot det stränga 
lutherska trosallvar, hvilket för öfrigt rådde i det gammaldags, 
föga förfinade Stockholm löre Gustaf III:s dagar. En ny syn 
på lifvet och på de gamla religiösa traditionerna hade ock redan 
under det tredje och fjärde årtiondet börjat tränga ned i de 
djupare lagren till häpnad för alla fromma sinnen.

Det skulle ej väcka förvåning, om yttranden af samtidens 
fritänkeri hade förnummits af Michael, men att dylika åsikter 
ej slagit rot i hans enkla, religiösa åskådning, därom vittna 
hans lif och hans verksamhet. Gudsfruktan tyckes allt från 
ungdomen bott i hans hjärta, och nog torde han, om han i den

FIN SKA FO R NM INNESFÖR ENING ENS T ID S K R IF T , XXIII. 31



32 F.. N E R V A N D E R : M ICH AEL TO P P E L IU S .

stora staden råkat in i tviflarnes sällskap, hafva gått därifrån 
lugn och trygg att lyssna till predikantens ord, hvilka på yng
lingens modersmål då och då talades till församlingen i den 
tarfliga finska kyrkan. Belägen på den afundsvärdaste plats i 
centrum af Stockholm, midt emot slottet och granne till öfver- 
ståthållarehuset, hade den finska kyrkobyggnaden sedan Fredrik 
I:s tid utgjort föreningsbandet mellan de finnar, som vistades 
spridda omkring i den svenska hufvudstaden. I nästan samma 
skick som då kvarstår ännu den gamla byggnaden —  hofvets 
forna bekanta bollhus. Intet torn, ej heller någon annan märk
barare prydnad ger tillkänna, att man här har framför sig en 
kyrka, men hvad man vid första anblicken kommer att tänka 
på, är att den anspråkslösa stenbyggnaden med dess höga 
tegeltak skall ha att förtälja många minnen från förgången 
enkel tid, om han gaf sig den mödan. Det ligger i detta min
nesmärke något drag af det finska vadmalsfolket, förirradt ut 
till den stora världen. Men på 1700-talet var den famösa bygg
naden ungefär lika god som dess enkla borgerliga grannar.

Må vi ock slutligen lägga märke till hvilken frisk vårvind 
drog öfver Sveriges bygd och folk, då den oskyldiga svenska 
rokokotiden stod på sin middagshöjd och då det i8:de seklet 
upphann sin. Linné, i fulla kraften af sin rikt skapande manna
ålder, såg med en faders, nej, en moders vackra blick på sitt 
tyst ur ljusa morgondimmor uppstigande blomsterrike —  med 
en blick, som drog alla ädla sinnen till honom —  och som till 
och med skulle komma en obekant yngling från Finlands ödsliga 
näjder att i sinom tid framställa skära blommor och vackra 
girlander på de kala väggarne i de fattiga kyrkorna där borta. 
—  Samma år denna yngling kom till Stockholm, sommaren 
1751, möttes i Mälardalen de två unge greflige skalderne Creutz 
och Gyllenborg, den förre kommande från akademin i Åbo, den 
senare från högskolan i Lund, båda med gyllene framtidsdröm
mar och guldrena strängar på lyran. Hvardera hörde till de för 
fransk bildning och franskt fritänkeri icke främmande »Tanke- 
byggarnes» gille, hvilket, slutande inom sig blomman af hufvud- 
stadens intelligens, sammanträffade i den litterära salong, som 
på 1750-talet hölls af Sveriges första egentliga skaldinna, fru 
Nordenflycht.



Den österbottniske ynglingens tankar gingo under hög
sommaren 1752 sannolikt oftare än vanligt till hemlandet, där 
den gode och med Finland välmenande konung Adolf Fredrik 
gjorde sin långa rundresa öfver Åland, södra Finland och utmed 
Bottenhafvets finska kuststräckor och så öfver Torneå tillbaka till 
Stockholm. Ju högre mot norden kungen kom, desto bekantare 
voro för Michael de passerade orterna: Lochteå, Brahestad och 
Uleåborg. Berättelserna härom kunde ju väcka hemlandstankar.

Också lyckades Toppelius utverka sig tillstånd af Pasch 
att till vintern få återvända till hemlandet. Sent på hösten 1752 
anträdde han återfärden och fick till ressällskap sin broder, 
handlanden Zakris Toppelius, som troligen i handelsafifärer be
sökt Stockholm. Ett nytt litet skepp, benämndt »Ijo Probstin- 
nan» och tillhörigt handlanden Anders Björnholm (i Uleåborg?) 
skulle föra dem öfver hafvet, men hunnet till åmynningen af 
Pyhäjoki led fartyget skeppsbrott samt gick fullständigt förlo- 
radt, dock utan förlust af människolif.

För öfrigt var skeppsbyggeriet i norra Österbotten ej långt 
hunnet på 1700-talet —  och seglingskonsten ej heller, ehuru 
resorna ständigt gingo samma vägar mellan Uleåborg och 
Stockholm. Också skall det ännu på 1780-talet varit vanligt 
att svenska skeppare förde uleåborgska skepp. »Gamla Maja», 
som dock lyckligt hade fört Michael till Sverige, och »Ijo Prob- 
stinnan» hörde sannolikt till samma typ af fartyg som skeppet 
»Hoppet», hvilket så åskådligt och humoristiskt framträder för 
oss vid läsningen af »Prinsessan af Wasa» i »Fältskärns be
rättelser». (Se anm. i slutet af arbetet.)

Då Michael, troligen i början på sommaren 1753,1 åter
vände till Stockholm, vidtog han ånyo sitt arbete som lärling 
hos Pasch och sina öfningar för öfrigt. Äfven detta år begaf 
han sig på hösten till hemlandet. Obekant är om hemfärden 
företogs med fattadt beslut att icke mer återvända till Stock
holm för att där vidare utbilda sig, men detta blef dock fallet.

Om man antar, att han i juni 1751 anlände till Sverige 
och där kvardröjde till »sent om hösten» —  kanske till oktober

1 Det är ju onödigt att för vänner af riktiga kronologiska data erinra 
om att den gregorianska tidräkningen sagda år infördes i Sverige och Finland.
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1752, —  skulle hans första vistelse i Stockholm varat omkring 
16 månader. Hans andra lärotid i Sverige kunde däremot ej 
gärna upptaga mer än 4 å 5 månader. Han skulle således i 
alla händelser där haft arbete och åtnjutit undervisning inalles 
vid pass i 2/3 år, en visserligen kort, men dock jämförelsevis 
afsevärd skoltid för en ordentlig och i sitt yrke redan något 
öfvad yngling med lofvande anlag, håg att lära sig och energi 
att utbilda sig på egen hand. Förbises böra härvid ej de till
fällen, hvilka i den svenska hufvudstaden erbjödo sig att taga 
kännedom af bättre konstverk, isynnerhet af kopparstick efter 
äldre mästares arbeten, att vid betraktandet af dem gifva akt 
på olika tiders och nationers klädedräkter, vapen o. s. v. —  
ett undervisningsämne, som först något senare (åtminstone från 
1770) infördes officiellt i ritareakademin. Ihågkommande allt 
detta, kan man godt förstå, att det lör den intelligente, ur en 
hylsad omgifning utgångne ynglingen ej var omöjligt att i sitt 
minne, kanske äfven i skisser och kopior, äga en god hjälp i 
framtiden på sin bana som kyrklig målare i hembygden.

*

I samband med omnämnandet af Toppelii resor från Stock
holm till hemorten berättas i »Biografinen Nimikirja» (sid. 701) 
—  troligen med stöd af någon tradition —  att den unge målar- 
eleven på den ena af dessa färder förälskade sig i en till bör
den polsk tärna M aria Magdalena von Ocklavitz, boende i 
Limingo. Det heter vidare, att han af den orsaken öfvergaf 
sina studier i Stockholm, gifte sig 1763 med henne och slog 
sig ned som (yrkes)målare i Uleåborg. Den romantiska historien 
ger dock anledning att misstänka felräkning i någon del af be
rättelsen. Sista gången Toppelius under lärotiden i Stockholm 
hemkom inträffade, såsom nyss nämndes, 1753. I »Nimikirja» 
(sid. 1311) uppges, att sagda unga flicka var född 1745 eller 
möjligen 1743. Hon skulle således 1753 varit 8, högst 10 år 
gammal, och Toppelius, som var född 1734, nitton å r .1 Dessa

1 »Nimikirja» upptar äfven för honom två olika födelseår: 1734 och
1738. Enligt Toppelii signering på en altartafla i Revolaks är det f ö r r a  
årtalet det riktiga.
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siffror tyckas göra troligt, att de ungas bekantskap och kärlek 
inledts senare. Rätta sakförhållandet är dock svårt att uttyda. 
Detta skulle dock till bedömande af Toppelii karaktersfasthet 
och orubblighet i känsla varit af intresse att känna, ty det 
synes vara faktiskt, att de unga först io  år senare eller 1763 
ingingo äktenskap.

Saken blir något mer invecklad däraf, att Toppelius själf 
i sin »Vandringslista,, (n:o 2), uppgjord på hans ålderdom, 
skrifver: »1753- M å l n i n g  på I j o  k l å c k s t a p e l .  ( B l e f  
g i f t  de  åren)  i I d m a n s  tid» samt tillägger till yttermera 
visso: »I d en  tid  b l e f  gi f t .» Detta beror dock sannolikt af 
ett minnesfel hos den gamle.

Tvungne att lämna denna sak därhän, skola vi nu, så 
vidt möjligt är, följa Toppelius under hans verksamhet åren 

* 753—I763-

VII. Michael Toppelius och hans verksam het under åren
1753— 1763.

I fråga om den kronologiska ordningen af Toppelii arbeten 
och resor måste i det följande osäkerhet ej sällan förekomma, 
alldenstund kyrkoarkiverna, hvilka möjligen kunde lämna be
stämda uppgifter i saken, icke ännu blifvit på långt när full
ständigt undersökta. De upplysningar, de måhända komma att 
ytterligare lämna, torde dock öfver hufvud varda af underord
nad vikt. Toppelii egna vandringslistors bristfällighet och 
knapphet äro redan berörda. Det ser ut som om han vid 
uppgörandet af dem till en början tänkt på tidsföljden af sina 
arbeten, men snart nog lagt märke till luckorna i förteckningen, 
hvilken han därefter ofta uppställde efter de af honom besökta 
orternas gemenskap till hvarandra.

Efter hemkomsten synes den unge målaren ett par år 
framåt ej funnit tillfälle att aflägga något prof på sin konst
skicklighet. I stället sysslade han under åren 1754 och 1755 
med yrkesmålning af enklaste slag. I K e m i  torde sådant ar
bete börjat, i det han 1753 beströk klockstapeln —  »i prosten
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Isak Erwasts tid» (1741— 1747)- Kort därefter utförde han ena
handa yrkesmålning i I jo  »i kyrkoherden Daniel Idmans tid» 
(1754— 1772) äfvensom upprepade gånger i hemstadens klock
stapel, tidigast i kyrkoherden Johan Junnelii tid (1745— 1755), 
senare i prosten Johan W egelii tid (1757— 1764), ja, långt där
efter målade han »taket» (i klockstapeln?), då Anders Kikovius 
var kyrkoherde (1796— 1807).

Efter att hafva berört dessa målningsarbeten skrifver T op 
pelius i sin vandringslista: » I d e n s a l m i  sockens Klåckstapel
jemte en hoper målningar i Kyrkan i Probsten Helsingi tid.» 
Då samma lista börjar med uppgiften, att han 1748 vid pass 
målade »åtskilliga målningar» därstädes, såsom vi veta från be
rättelsen om hans ungdomstid, och då Helsingius afled 1757, 
vore det möjligt, att Toppelius i medlet på 1750-talet ånyo 
arbetat där och just där utfört sina första kyrkliga konstmål
ningar. 1

I det ofvanstående uppräknades ett antal prästmän af den 
gamla patriarkaliska stammen, en ringa del af den stora mängd 
präster, med hvilka Toppelius under sin lefnad kom i beröring, 
ofta uti intim bekantskap, mången gång i vänskapsfullt förhål
lande. Umgänget med de redbare männen bidrog att utveckla 
hans karakter och vidga hans intresse för andliga ting och för 
bildningsförhållandena i landsorten. Bland de nämnda prästerna 
möta vi genast Isak E rw ast i Kemi, utgifvaren af en »Rukous
kirja», hvilken i så hög grad tilltalat folket, att den ännu så 
sent som 1879 —  ej mindre än 146 år efter dess utgifvande —  
utkom i en ny upplaga, i ordningen den femtonde. —  En an
nan af desse män, Daniel Idman, hörde till den ansedda präst
släkten i Hvittis, inom hvilken lärdom samt lingvistiska speku
lationer och utredningar ej voro främmande. —  Johan Wegelius 
nitälskade för en varm religiositet och mot sekterism. Äfven 
han var en omtyckt religiös författare, hvars största arbete: 
»Se ewangeliumillinen W alkeus taivaallisesa opisa ja pyhäsä 
elämäsä» har efter dess utkommande i medlet på 1700-talet 
upplefvat flere upplagor och slutligen på 1850-talet utgifvits på

1 För öfrigt upptar vandringslistan under n:o 27, att han målat Iisalmi 
»Klåckstapel jem te Predikostol», sannolikt vid ett ännu senare tillfälle.



svenska. —  Iisalmi prosten Helsingii dotter blef 1756 gift med 
den redan omnämnde Abraham Argillander, slutligen direktör 
vid salpetersjuderierna i Nylands och Tavastehus län, hvilken 
under sin studietid i Upsala varit lärjunge af Rosén von Rosen- 
stein, af Linné och i synnerhet af kemisten J. G. Wallerius. 
Det var således bildningssträfvanden åt många sidor, hvilka 
redan vid början af Toppelii myndighetsålder på nära håll 
uppenbarade sig för honom. Och sålunda fortgick hans »vand- 
ringstid» med ständig tillväxt från socken till socken af aktade 
och aktning värda bekantskaper —  naturligtvis omväxlande 
med mindre intelligenta personer —  men öfver hufvud manande 
honom till kärlek till vetande och högre intressen samt väckande 
och underhållande hans hopp att en gång i tiden kunna ge sina 
söner en verkligt god uppfostran. 1

Toppelius var endast 22 år, då han i den lilla intressanta 
kyrkan på K a r l ö ,  denna i hafsbandet utanför Uleåborg liggande, 
vågomsvallade stora ö, som på finska bär namnet H a i l u o t o ,  
blef i tillfälle att göra sina kanske tidigaste lärospån som ar
tistisk kyrkomålare. Man fick där år 1756 se den unge »eleven 
af Joh. Pasch» under den knappa tiden af vid pass 6 veckor 
flitigt arbetande än med utförande på predikstolens barriérer af 
allegoriska kompositioner till språk ur Jesu bergspredikan och 
än med akademiska bilder till prydande af kortaket samt där

1 På tal om Toppelii prästbekantskaper på de orter, dit hans arbe
ten förde honom, vill jag erinra om, att de underskrifter, han textade på 
sina religiösa målningar, sannolikt i de flesta fall voro bestämda af för
samlingarnas herdar. Stundom kan man härom vara förvissad. Så läses
i Lochteå under bilden: »Isak offras» Joh. evang. 8: 56: »Abraham Teidän 
Isänne iloitsi nähdäxensä minun päiwääni, hän näki sen ja ihastui» — i 
stället för den enkla berättelsen i första Moseboken. Tillkrystadt är ock 
bibelspråket under »Kristus i Getsemane» i samma kyrka, hämtadt som 
det är ur i2:te versen i den första af Jeremias klagovisor och lydande: 
»Eikö tämä teihin coske, caicki jotca tästä käytte ohitze, catzocat sijs ja 
nähkät, jos jocu kipu on, nijn cuin minun kipuni, joca minua nijn syö sillä 
Herra täytti minun surulla hirmuisen wihansa päiwänä.» I dessa fall af 
märkliga språng efter nytestamentliga bibelspråk till gammaltestamentliga 
bilder och tvärtom kommer man att tänka på dåvarande Lochteå kapella- 
nen Georgius Caroli Forsman, som i tiden skref en disputation: »De
necessitate revelationis» och som kanske begagnade tillfället att inskärpa 
sina lärda funderingar hos åskådare a f Toppelii enkla målningar.
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emellan slätstrykande dörrar, fönster och bänkar. Han kunde 
väl icke alldeles förneka sin i ritareakademin eller annorstädes 
omedvetet insupna vördnad för de gamla, styfva och kyliga 
allegoriska figurerna lika litet som sin dragningskraft till den 
af samtiden beundrade rokokostilen, här dock med allegorin i 
släptåg. Att intrycket af dessa bilder ej blef så tråkigt och 
andefattigt, som det kunnat blifva, har man kanske målarens 
ungdom att tacka för. Hvad han lärt sig af dekorativ konst, 
visade han väl icke på ett originellt sätt, men han förde ritstift 
och pensel med säker hand vid kortakets oklanderliga indel
ning. Man ser dock alltför tydligt, att han var bunden af 
förebilder. Hvarken i färg eller komposition framträder ännu 
ett spår af hans framtida artistlynne. — Kyrkoherde på Karlö 
var på den tiden mag. Jakob Falander (1750— 1779).

Såsom människa gjorde den anspråkslöse, redbare och 
skämtsamme Toppelius det bästa intryck på Karlö —  likasom 
öfverallt dit han lände. Man höll af honom och yrkade vid 
kyrkostämma enhälligt och träget, att hans kostpengar skulle 
rundligen utbetalas, ett tämligen sällsynt påstående af en fattig, 
finsk allmoge. För sitt arbete erhöll han 350 daler (i finskt 
mynt 672 mk) samt i kostpengar för 48 dagar, å 1 dr. 16 sk. 
(2 mk 88 p.) om dagen, 72 dr (fmk 138: 24) eller tillsammans 
något mer än 800 mark. Då arvodet här, såsom i allmänhet 
äfven annorstädes, upptages summariskt, medge uppgifterna 
blott ett ungefärligt uppskattande af priset för konstmålningarna, 
därvid man bör ihågkomma, att de limfärger, hvarmed han må
lade i taket, voro af billigt slag, hvaremot vid målning af dörrar 
och fönster oljefärger användes. 1

1 Jag skall här i sammanhang med det oivanstående anföra hvad 
jag för öfrigt har mig bekant beträffande Toppelii målarearvoden, ehuru 
de röra en senare period a f hans arbetstid. Det bör erinras om, att en 
daler kopparmynt gäller i finskt mynt: 1:92.

I P a a v o l a ,  där han målat en stor altartafla (155 X  205 cm) samt 
smärre predikstolsmålningar, möjligen ock yrkesarbete, erhöll han den 
16 aug. 1765 för arbetet och »dess egna färger» 690 dr. (1,324 m. 80 p.). 
Hans egna färger måste hafva användts blott för konstmålningarna, ty 
församlingen hade föregående höst från Stockholm uppköpt ett större 
förråd »färgor till kyrckio och predikstolens målning »
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Efter Iisalmi upptar Toppelii vandringslista L e p p ä v i r t a ,  
där han målat »predikstolen med mera», och torde ordningen 
vara den riktiga i raden af hans arbeten. I kyrkan därstädes 
ha nämligen anträffats nötta målningar på träskifvor, hvilka en 
gång i tiden prydt en predikstol. De äro något stela och trå
kiga, men enstaka färgblandningar erinra om Toppelii färgsinne. 
De torde därför kunna antagas datera sig från nu ifrågavarande 
decennium, kanske från slutet på 1750-talet, då prosten Johan 
David Alopaeus var pastor här (1743— 1767).

Då Toppelius i S i i k a j o k i  1772 målat en af två dukar bestående 
altartafla samt predikstolen, utgjorde hans arvode dels för målning, dels 
för förgyllning 1,200 dr. (fmk 2,304: — ).

I l l m o l a  utförde han 1780 en hel bildcykel på kyrkans väggar och 
tak samt änglabilder på läktarbarriéren, dock icke altartaflan, ej heller 
predikstolsbilderna. Arbetet medtog 13 veckor och fick Toppelius enligt 
en gammal krönika, meddelad af K. K. Meinander (i n:o 3 af »Finskt 
Museum»i900) i ett för allt 1.500 dr (2,080 m.). För hans kosthållning och 
kvarter ersattes orgelnisten Lyckman med 355 dr. (681 m. 80 p.) efter 4 
dr. 16 öre (8 m. 74 p.) per dag, en tärpenning, som väcker tvifvelsmål, 
isynnerhet som krönikören påstår, att den karl, som var Toppelius till 
»ständig hielp i färgornes rifvande m. m.» aflönades med 3 dr. (5 m. 76 p.) 
om dagen eller inalles med 215 dr. (412 m. 80 p.). Församlingen sörjde 
naturligtvis dessutom för ställningars uppförande och flyttande, vidare för 
färger och materialer, hvilka uppköpts i Stockholm för 651 dr. (1,249 m. 
92 p.), så att »hela målnings anstalten upgick till en kåstnad af 2,721 dr.» 
(4,224 m. 32 p.) Församlingen, som fann allt välgjordt, bestämde slutligen 
»en friwillig discretion till Målaren, bestående i 2 skålpund lin af hwart 
hemmans röök, tillsammans ungefähr 10 Lispund.» — Sådana sötebrödsdagar 
bestodos Toppelius dock ej ofta! Det vore ju en möjlighet, att han, så
som en äkta nordösterbottning, gärna arbetade i den medellösa hembygden 
för en ringare lön, men ej drog sig för att i det förmögna sydösterbott- 
niska Ilmola taga det rundligare arvode, hvaraf han ansåg arbetet förtjänt.

Räkenskaperna i R a n t s i l a  kyrkoarkiv äro upplysande i fråga om 
de ekonomiska anordningarna vid Toppelii besök på stället. Han målade 
där i limfärg 1787 på stockväggen bakom altaret ej mindre än tre större 
kompositioner samt två fristående figurer. Dessutom försedde han år 1794 
predikstolen med ett antal målningar. Räkenskaperna, förda i riksdaler 
silfvermynt (å 5 m. 76 p.), upptaga den fullständiga likviden för hans ar
bete och meddelas här in extenso:

R a n t s i l a .  1787, Mart. 30. til målaren Hr Michael Toppelius ifr. 
Uhleåborg i afräkning på färgorna til skeende kyrckmålning, enligt bref 
af d. 12 April 1787 b etalt: 10: — : —
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Till år 1762 har man fullgod anledning hänföra Toppelii 
anparter i P i e k s ä m ä k i  kyrkas bildskrud äfvensom i dess 
predikstolsmålningar. Hans medarbetare i denna ansenliga 
uppgift var Daniel Hjulström, hit öfverkommen från Sverige. 
Ensam utförde Toppelius de delvis intressanta och ungdomligt 
friska läktarmålningarne därstädes äfvensom ett porträtt, hans 
första med säkerhet kända, af socknens kyrkoherde P aul Kro- 
gius, hvilket han daterat 1760. Om bildskruden vet man så 
godt som ingenting, den blef 1875 öfvermålad. De af Toppelius

1788. aug. 9. Till Målaren Hr Michael Toppelius i Contant enl. Räck- 
ning och quittence 48: 26: 10.

Aug. 18. För Hans Kåst och Herberggering m. m. ifrån den 29 
Junii til d. 12 Aug. eller 44 dagar för Honom och Dess lärlinge om dagen
13 sk 4 rst 12: 10: 8.

„ „ til Körckwärden Henrik Toppila för tnjölck om middagarne til
såfvel och dryck åt målaren 1: 16.

Nov. 9. För En veckas arbete vid Körckmålningen betalt ut åt körck- 
värden Henrik Toppila, g:la Bond:n Math. Toppila och Henrik Rahko 2: — : — 

Dec. 28. Till Bondesonen Eskil Johansson W ares för 8 dagar i 
kyrckoarbetet med målaren Toppelius och Bonden Anders Paso 6 dagar 
å 8 sk om dagen . . . .  2: 16: —

1794. Aug. 24. Målaren Hr Mich. Toppelii arfwode för Predikstols- 
målningen uttogs såsom ett förskått för församl. och beslutet af d. 20 Julii 
och dess qvitto a f detta dato — 20: — : —

För Hr målaren Toppelii och dess lärlings kost, uppassning m. m.
36 dagar å 10 sk 4 rst............... 8: — : —

„ drengen Pehr Haataja varit 3:ne dagar målaren Toppelius be-
hjelplig i kyrckan . . . .  — : 24: — .

Återstår att nämna, att Toppelius 1805 erhöll 50 dr för två altartaflor 
»Korsfästelsen» och »Nattvarden» i J a l a s j ä r v i  samt samma år för bild
skrud i K a u h a j o k i  omkring 223 dr. 40 sk. 9 öre.

Det kan intressera att höra hvad Toppelii, förnämligast i sydvästra 
Finland arbetande samtida, målaren Jonas Bergman fick i arvode för reli
giösa målningar i ett par kyrkor på Åland. I Föglö hade han 1759 målat 
altartaflan äfvensom bibliska figurer på kvinnfolksläktaren; förgyllt »torn- 
spitsen» och för öfrigt utfört yrkesmålning. Hans arvode steg till 1,100 dr. 
(fmk 2,112); till kosthåll erhöll han 200 dr. (fmk 384) samt i respengar 
54 dr. (103 m. 68 p.) På Kökar utförde han 1753 i 14 dagars tid målningar 
i kapellkyrkan och fick 200 dr. i lön samt i kosthåll för sig och lärgossen 
28 dr. (53 m. 86 p.) samt dessutom i respengar 3 dr.



på predikstolsbarriéren målade evangelisterna utvisa, att han 
ännu var bunden af elevtvånget. A f de 12 apostlarne och de 
lika många mindre profeterna börja några likasom vakna upp 
ur den dåsighet eller den öfverspändhet, som öfver hufvud rå
der öfver dessa två figurräckor, och ge tecken till individuellt lif. 
Helt annat är förhållandet med de 4 större profeterna samt 
konung David, Samuel, Elias och Eliza. Då man betraktar 
dessa, så föga i karakter och kostymer med bibelns personlig
heter öfverensstämmande gestalter, börjar man ej blott ana, 
utan fröjda sig åt den lust och den kraft, hvaraf en 28-årig 
målare i våra nordliga bygder känt sig genomträngd vid danan
det af dessa gestalter. Midt i raden af dessa bröstbilder hade 
Toppelius målat en framställning af syndafallet, varm, strålande 
glad och naturfrisk. Se för öfrigt om dessa brytningsbilder under 
rubriken: »Läktarmålningar» i senare afdelningen af denna skrift.

Möjligen hörde till denna period de, nu mer ej anträffade 
predikstolsbilder, hvilka Toppelius, under den tid, 1758— 1788, 
Henrik Porthan var kyrkoherde i K u o p i o  församling, utförde 
i kyrkan därstädes. Denne Porthan var en farbroder till Henrik 
Gabriel Porthan, hvars fosterländska verksamhet Toppelius an
tagligen tidigt var i tillfälle att uppmärksamma såsom en källa 
till förädling.

Lämnande åsido det onödiga besväret att söka utreda, när 
han målat de på vandringslistan upptagna klockstaplarna i 
T ö r n ä v ä  och P u d a s j ä r v i ,  är jag  tvungen i följd af brist på 
källa att göra detsamma i fråga om hans numera på ett eller 
annat sätt förstörda arbeten —  för det mesta predikstolsmål- 
ningar i L u mi j o k i ,  S a l o ,  Y l i k a n n u s  samt i den år 1882 
uppbrunna U l e å s a l o  kyrkan.
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VII. Michael Toppelii gifterm ål. — Familjeförhållanden. — 
Sönerna Johan Gabriel, Zakris och Gustaf.

Den friska fläkt af nyvaknad kraft och vunnen tillit till 
sin kallelse, hvilken uppenbarade sig år 1762 i Michael Toppelii 
bästa målningar i Pieksämäki, förde honom, tyckes det mig,
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äfven till att uttaga ett viktigt steg på hans lefnadsbana, hans 
giftermål med —  låt så vara —  föremålet för hans ungdoms
kärlek M aria Magdalena Ocklavitz.

Hon var dotter till en till Limingo inflyttad krigare Karl 
Ocklavitz, hvilken i svensk krigstjänst erhållit löjtnants grad. 
Om hans förhållanden för öfrigt är mig ingenting bekant. Möj
ligen hade han gift sig med en finska, eftersom han efter kriget 
slog sig ned i Österbotten, och sannolikt var han medellös. 
Släkten, om frälse eller ofrälse är ovisst, skall ännu fortlefva i 
Polen under namnet Okolovitz, hvilket i Finland sammandrogs 
till Ocklavitz.

Det unga parets bröllop ägde rum den 8 september 1763 
på Hivala gård i Ijå. Man vore böjd att antaga, att den unga 
polskan, hvilken vann Michael Toppelii hjärta, skulle, i likhet 
med så många af hennes landsmaninnor, hafva utmärkt sig 
genom fägring. Något porträtt af henne finnes ej till, heter det. 
Hos flera af deras efterkommande lägger man märke till ett i 
norden mindre vanligt sydländskt utseende —  om detta då är 
ett arf af Maria Magdalena eller går tillbaka till Michaels farmor 
Maria Zebulon och den »droppe judiskt blod», hvilken hon in
mängde i den Toppeliuska släktens finska ådror.

Äktenskapet välsignades med 11 barn, födda under åren 
1765— 1786. T vå  af dem, en gosse och en flicka, voro tvillingar, 
hvilka såsom ock en af de öfriga flickorna afledo i späd ålder. 
De återstående barnen, fyra af hvartdera könet, blefvo full
vuxna. Den äldsta dottern, Margareta, slog vid sin bortgång 
186r åldersrekordet i släkten med 91 år. Den andra i ord
ningen Johanna Elisabet dog 1849 vid 77 års ålder och den 
tredje B rita  Katarina  var 47 år, då hon 1823 afled. Den yngsta, 
33-åriga dottern Beata Kristinas  graf bäddades 5 år före den 
gamle faderns. A lla dogo de ogifta och torde de städse varit 
bosatta i hemstaden.

A f  sönerne var K a rl Mikael, föräldrarnes förstfödde, 
sjuklig hela sitt lif, men hade dock hunnit 62 år, då han 1827 
bortkallades af döden. Om alla dessa barn har jag mig ej mycket 
bekant, dock finnas de kort omnämnda i faderns bref, och få vi 
tillfälle att längre fram återkomma till dem. Desto mer bekanta 
äro de tre yngre sönerne: Johan Gabriel, Zakris  och Gustaf.



FIN SKA FOR NM INNESFÖR ENING ENS T ID S K R IF T , XXIII. 43

Då dessa tre bröder i varmt intresse för nyttiga kunskapers 
spridande, i sina själsegenskaper och sina lynnen stodo i när
maste andlig frändskap till fadern, inbördes mottagande och 
gifvande hvarandra väckelser, synes det mig lämpligt att här 
erinra om dessa Michael Toppelii söners lefnadsöden och verk
samhet.

Johan Gabriel Toppelius (* 1767 f  1808). Efter att i likhet 
med de yngre bröderne hafva erhållit skolundervisning i Uleå- 
borgs trivialskola blef han student i Åbo 1783. Prästvigd blef 
han 1790 efter afslutad akademisk kurs, tack vare till stor del 
det lilla understöd, fadern då ännu var i tillfälle att lämna ho
nom och hans tvenne bröder. I Åbo åter knöt han bekant
skapen med en ung uleåborgare, den då nyssblifne, endast 
trettonårige studenten Frans Mikael Franzén, med hvilken han 
sedermera var fästad med starka band af trofast vänskap. 1

Toppelius blef först pedagog vid Nykarleby skola, hvilken 
han genom sin synnerliga drift och arbetsamhet bragte i så 
mönstergiltigt skick, att K. Maj:t år 1796 »af särskilda person
liga konsiderationer» förunnade honom förmånen att, så länge 
han innehade denna befattning, få räkna dubbla tjänsteår. Predi
kant var han tillika från 1791 i den lilla staden, tills han 1802 
erhöll kapellantjänsten i Ilmola. Han utvecklade en mycket 
betydelsefull verksamhet som vaccinatör på den tiden, då smitt
koppor såsom en formlig farsot härjade i landet och fördomarne 
mot vaccinens nytta voro allmänna. För att uppmuntra utöf- 
vandet af yrket hade konungen utlofvat genom Finska Hus
hållningssällskapet en belöning af 12 skilling för hvarje vacci- 
neradt barn, ett arvode, som ej oväsentligt bidrog till mer än 
en rask, yngre prästmans bärgning. Blid och lugn lyckades 
Toppelius hvart än han kom bryta allmogens envisa motstånd 
mot vaccineringen, och hans nit häri utmärktes af Finska Hus
hållningssällskapet med dess medalj i silfver.

I denna nyttiga verksamhet deltog ej blott Michael T op 
pelius själf utan ock sönerne Zakris oeh Gustaf. Svårt är att

1 J. G. Toppelii förstfödde, som såg dagen 1801, erhöll efter skalden 
i dopet namnen Frans Mikael. Denne trädde som pedagog och predikant
i sin faders fotspår. Han afled redan 1836.
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säga hvem af de fyra var de öfriges föredöme, sannolikt dock 
fadern, hvilken gjorde tjänst som kringresande vaccinatör. Zakris 
samt Gustaf tjänstgjorde i samma syfte under den tid de ut
bildade sig till läkare, den förre under 7 månader 1803 i norra 
Savolaks och Uleåborgs län äfvensom i Stockholm; den senare 
hade som student i Upsala 1804 sin bärgning delvis förmedels 
utöfvandet af fältskärs- och vaccinatörsyrkena. Zakris, som 
var fullt förtrogen med det finska allmogelynnet och det var 
väl äfven fadern —  säges isynnerhet utvecklat fintlighet i att 
stäfja folkets vidskepliga fördomar, och hjälpte ej annat tvekade 
han ej att genom drastiska upptåg göra dem löjliga i allmogens 
egna ögon.

Vid fyllda 33 år gifte sig Johan Gabriel —  med dessa 
båda namn benämnde fadern honom med förkärlek; som barn 
kallades han i hemmet Jannu Gabriel —  1801 med Laihela 
prosten G. Forsmans dotter Anna Kristina och hade med henne 
en son och tre döttrar.

Hans hälsa var klen och vacklande, en omständighet, som 
städse fyllde faderns hjärta med oro. Kom så kriget 1808, 
hvilket bland annat medförde staden W asas våldsamma plundring 
af fienden i hela tre dagar, strax efter midsommarhögtiden, 
äfvensom den beryktade mordnatten i Kauhajoki, hvilken in
träffade den 18 juli, därvid bland andra illbragder ägaren af 
Knuutila gård possessionaten Joh. Gust. Inberg marterades ihjäl. 
Då denne var gift med Johan Gabriels svägerska, hvilken vid 
det hemska tillfället ådagalade stort hjältemod, kan det ej väcka 
förvåning, att makarne Toppelius. togo sin tillflykt från allfars- 
vägen i Ilmola till ett skogstorp. Dit medförde de sina största 
dyrbarheter, sina fyra barn mellan 1 och 7 år gamla.

Man hade ej hunnit längre fram än till medlet af juli må
nad, då alla de tre små döttrarna inom loppet af 10 dagar 
plockades bort efter hvarandra —  »som blomster», skrifver den 
gamle farfadern. Detta hårda slag förvärrade Johan Gabriels 
sjukdom, och i förkänsla af dödens annalkande skref han ett 
afskedsbref till sin fader, hvilken —  äfven han ganska viss om 
utgången —  sände Zakris den 14 september härom följande 
ord, hvilka vackert afspegla hans kärlek till den ädle sonen och 
hans smärtfyllda sinne: »Joh, Gabr. torde vara i Herrans hvila»,
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skref han. »Afskedsbref skref han till oss med allra ömmaste 
ordalag. Mitt hjärta är så tungt af sorg och saknad af hans 
ljufva umgänge. Gud låte honom få hvila i fröjdeboningar i 
Guds rike —  där vi må omfamna hvarandra i glädjen.»

Knappt två veckor efter det den 73-årige fadern skref dessa 
rader afled hans käre son. Om dödsfallet blef han först den 
19 januari 1809 i tillfälle att underrätta Zakris, som vistades i 
Sverige. Ordalagen synas vittna om att sorgens skarpaste egg 
hunnit rostas af tiden. Han skref: »Joh. Gabr. är afsomnad i 
sin Herres och i vår nådiga frälsares vård! och är, efter hans 
ordination, med sina älskade, saknade 3:ne döttrar i en grop 
lagd.» Nästan samma ord om grafläggningen upprepar han i 
bref af den 2 och 10 oktober 1809 i tanke, att föregående bref 
ej framkommit, och tillägger: »Gud låte ock oss hädan skiljas 
i lika frid, när vårt lif utslocknar.» I det sistnämnda brefvet 
bryter sorgen och saknaden ånyo fram, i ett postskriptum på 
det för Michael kära finska modersmålet.

Efter det han nämnt den bortgångnes smeknamn som 
barn, gå hans ord fram på psalmton och meter, men afbrytes 
af ett: etcetera. Detta ställe i brefvet lyder: 1

»Oi, jospa vielä kerran saisin nähdä teitä minun rakkahia 
poikasiani! Jannu Gabr. on pois

Ei täällä ole olevasta pysyvätä
tässä turhassa tilassa,
etsi muuta elantota, olentota
pyri taivahan taloon
siell’ on ilo rikkahampi, runsahampi
siell’ on ilo loppumatta, etc.

Ännu i det sista brefvet skrifvet af den 86-årige fadern 
den 28 december 1820 till Zakris, hvars betänkliga hälsotillstånd 
syntes honom en kallelse till äfven denne käre son att lämna 
jordelifvet, kastar kan en blick tillbaka på sina ömmaste för
luster och säger: »ei ole vielä vierahaksi tullut kowan kuole
man kourat, vaan repii, ryöstää poikani parahat. Edellä on 
mennyt Joh. Gabriel —  kolme kaunista ty ttö ä » -------

1 Språket är här och framdeles med lätt hand bragt i något mera 
städadt skick än i originalskrifvelsen.
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Och då han 1810 med glädje berättar för Zakris, att Joh. 
Gabriels efterlämnade son Frans Mikael, förrän han fyllde 9 år, 
hade skrifvit med egen hand två bref till den barnkäre farfadern, 
tillägger han vekt: »Gud signe barnet. Gud förvare din själ 
och kropp för allt ondt i dessa bedröfliga tider.»

Man finner af allt, att minnet af den arbetsamme, ren
hjärtade och ädelt sinnade sonen bor i hans hjärta; den gamle 
fadern, öm mot alla sina barn, saknar honom, men saknaden 
är ej tung, den är för honom ett »ljuft umgänge.»

Zakris Topelius. 1 Han föddes 1781 och afled 1831. Han 
var 16 år, då han 1797 blef student i Åbo och erhöll till ledare 
af sina studier sin broders trofaste vän F. M. Franzén. Under 
sin första studenttid följde han 1797— 1799 sin fader på dennes 
vaccinationsfärder i gränstrakterna mot det arkangelska guverne- 
mentet och gjorde där sin första bekantskap med finska runor, 
hvilka blefvo honom kära och af honom ifrigt samlades under 
hans resor såsom vaccinatör. För öfrigt förde han i början af 
det nya seklet ett omväxlande och rörligt lif, än bedrifvande 
studier i kirurgi i Upsala och Stockholm, än praktiserande vid 
veterinärinrättningar i Lund och Köpenhamn samt för öfrigt 
tjänstgörande som underläkare på k. svenska flottan under dess 
små operationer 1801 och 1808, därvid han sistsagde år råkade 
i en kortvarig fångenskap hos danskarne o. s. v. Sedan han 
slutligen 1811 i Upsala aflagt medicinelicentiat-examen, slog 
han sig ned såsom stadsläkare i Nykarleby, med hvilken tjänst 
han 1812 förenade provincialläkarebefattningen i distriktet. Sagda 
år gifte han sig med Katarina Sofia Calamnius, dotter till en 
af ortens handlande, denna Sofia Calamnius, hvilken hennes 
son, skalden, skulle utan att nämna ett namn ställa upp för oss 
såsom ett innerligt, för finska folket dyrbart minne af »En 
mode r . »

1 Han bortlämnade ett p ur sitt släktnamn vid något tillfälle emellan 
åren 1810 och 1813, såsom det vill framgå af faderns adresser på sina bret 
till honom. Möjligen hade hans finska öra öppnats under vistelsen i Sverige 
för det oriktiga och fula i vårt uttal af stafvelserna i u s som j u s samt vant 
sig vid det svenska framsägandet: To-pé-li-us, då man där ej förstod sig 
på något Top-pel-jus!
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Själf vann Zakris Topelius en plats bland Finlands minnes
värde män genom sitt stora och varma intresse för den finska 
folkdikten. Utom runor upptecknade han äfven ordspråk och 
lokala språkbruk. Då sjuklighet hindrade honom att göra resor 
till den finska folkdiktens stamorter, kallade han berömda runo- 
sångare från sådana trakter till sig i Nykarleby för att med
dela honom sina skatter af folkpoesi. Hans forskningar utom 
Finlands gräns ledde Elias Lönnrot på spåren af Kalevala.

Z. Topelius den äldre, såsom han i vår litteratur benäm
nes till åtskillnad från sonen Z. T., utgaf själf, med biträde af
brorsonen Frans Mikael Toppelius, fyra häften af samlingen
»Suomen kansan vanhoja runoja». Efter Z. Topelii död 1831
redigerades det femte häftet af hans broder Gustaf samt af den 
om finska litteraturen högt förtjänte K. N. Keckman.

Tilläggas må med hänsyn till ärftliga anlag, att Z. Topelius 
den äldre var musikalisk. I yngre år spelade han gärna fiol, 
såsom han ock skref vers på finska och svenska. Vidare om 
honom längre fram.

Emellan bröderne Johan Gabriel och Zakris var det en 
åldersskillnad af 13 år. Den förre var 19 år äldre än yngste 
sonen i familjen, Gustaf, hvarför de äldre bröderne för att veder- 
gälla faderns omsorg om deras tidigare undervisning gjorde 
små besparingar för att underlätta den redan gamle Michaels 
bekymmer om Gustafs vidare akademiska utbildning.

Gustaf Toppelius (* 1786 f  1864). Från hans skolår är att 
nämna, att han fick åtfölja sin broder Zakris på dennes runo- 
insamlingar, därvid äfven han fattade intresse för den finska 
folkdikten och för det finska folket öfverhufvud. Om hans an- 
part i utgifvandet efter broderns död af femte häftet af dennes 
runosamling är redan nämndt.

Vid 18 års ålder for han, utrustad af bröderne med 125 
riksd., till Upsala —  äfven han likasom Zakris —  blef student 
1804 och ägnade sig åt medicinska studier jämte det han för
skaffade sig praktik och någon inkomst som fältskär och vaccina- 
tör. Efter afslutad förberedande kurs erhöll han kirurgplats 
vid arméns flotta. Nu började för den unge militärläkaren ett 
rörligt och äfventyr ej saknande lifsskede. Han var nämligen 
med i Sveriges krig med danskarne 1808 och 1809, i fälttåget
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i Tyskland, Holstein och Holland 18x3 samt i Norge 1814. Vid 
pass ett halft år vistades han som fånge i Köpenhamn. Fort
sättande sina studier under fredstiderna, aflade han 1812 slut
examina och förordnades till adjunkt i praktisk medicin vid 
Carolinska institutet i Stockholm med föreläsningsskyldighet, 
en befattning, som ej låg för hans lynne. Han tog afsked och 
blef stadsläkare i Uleåborg, ända till sin död. Professorstitel 
erhöll han redan 1816 af S v e r i g e s  konung.

Å r 1820 ingick han äktenskap med sin broders svägerska 
Maria Calamnius, och hade Michael Toppelius glädjen att, innan 
han slöt sina ögon, se en späd dotter öka lyckan i den yngste 
sonens hem.

A f  den kärlek till fosterlandet, till det finska folket, dess 
språk och • poesi, som innebodde hos far och bröder, hade 
Gustaf erhållit sin rika andel, såsom ock af deras nitälskan för 
nationens upplysning och för allt, som kunde lända till det all
männa bästa. En initiativets man, kraftig och energisk, ryggade 
han ej tillbaka för motstånd och motgångar, utan förde den 
sak, han bedref, till målet. Särskildt i fråga om finska språkets 
och litteraturens utbildning till en hög ståndpunkt var hans tro 
på den finska folkandans inneboende förmåga orubblig. Upp
muntrande till efterföljd skref han och offentliggjorde i all an
språkslöshet i ortens lilla tidningsblad en mängd runor och 
frågor. Han hade äfven glädjen att få se sin son Oskar (född 
1828, död den 30 juni 1904) med varmhjärtade och på mödor 
rika ansträngningar söka bryta väg för en inhemsk teater i 
Finland.

IX. Michael Toppelius och hans verksam het under 
åren 1764—1769.

Denna period af endast 6 år karakteriseras af ett intres
sant uppsving i Toppelii artistskap, hvilket, om det ej blott 
alltför hastigt upplöst sig, likasom en sky, som seglar fram 
öfver himlafästet, omärkligt försvinner, skulle kunnat af mannen 
skapa en ganska märklig representant för den realistiska rikt
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ningen inom det religiösa måleriet. De målningar af det slag, 
hvarpå här syftas, torde varit tämligen få, åtminstone har man 
sig ej bekant, att han skulle målat flera än de ännu i behåll 
varande, hvilkas uppkomsttid infaller under loppet af ofvan- 
nämnda sex år. Men förrän jag går att nämna några ord om 
dem, kan jag ej underlåta att på psykologiska grunder till först 
erinra om ett odateradt bildverk af Toppelius, hvilket i tiden 
prydt en nu nedtagen, men lyckligtvis i ganska godt behåll 
befintlig predikstol i S o t k a m o .

Bildverket är det täckaste, som någonsin i rokokostil ut
förts i Finland af finsk hand. De ungdomligt friska och i viss 
mån originella evangelistkompositionerna på själfva predikstolens 
bildfält höra väl, strängt taget, ej obetingadt till stilen, men 
verka dock ej störande; allt det öfriga: blomsterinramningarne, 
snirklarna och de små grupperna inom dem på uppgångsräcket 
äro mycket anslående uttänkta och bära vittnesbörd om en den 
lyckligaste stämning hos artisten, en smekmånadstid med klara 
dagrar och ljusa färger, motsvarande hans egen i lifvet, hvarför 
jag ej tvekat att hänföra detta verk just till början af denna 
period, hvilken ju inledts af de ungas giftermål.

De för den nu ifrågavarande sexårsperioden egentligen 
karakteristiska målningarne utmärka sig genom en från allt 
hvad akademiskt tvång heter frigjord skapelselust och anträffas 
numera, så vidt man har sig förhållandet bekant, endast i 
P i e l a v e s i ,  P a a v o l a  och P u l k k i l a . 1 De äro afbildningar 
från det verkliga lifvet; inga mästerstycken, utan tvärtom icke 
så litet bristfälliga betraktade ur rent artistisk ståndpunkt, men 
realismen i det hela och i detaljerna verkar uppfriskande, och 
man känner, att en boja här höll på att brytas. Dessa altar-

1 I Pielavesi målade Toppelius under kapellanen H. Costians och 
prosten i moderförsamlingen (Iisalmi) A. Forselii tid; i Paavola, då Jak. 
Flander och i Pulkkila, då G. Bohm voro kapellaner. —  Möjligen borde 
till denna period föras » K i u r u v e s i  predikstol med mera i pastor Lyras 
tid.» (1767— 1775) —  dock har jag mig ingenting bekant om hithörande, 
efter hvad man meddelat mig, ej mer i behåll varande målningar. Pastor 
Henrik Lyra (f. 1738, d. 1775), gift med prosten Jakob Stenii dotter, var 
diktare på finska språket och skref sorgekväden öfver såväl sin svärfader 
som öfver Pieksämäki prosten P. Krogius.
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taflor och stafflibilder äro följande: i Pielavesi »N attvardm s  
instiftelse.» äfvensom en högst oväntad porträtt-votivbild, från 
1764, den förra med apostlarne återgifna såsom typiskt finska 
—  karelska —  allmogemän; vidare Paavola forna altartafla 
från 1765 framställande K ristus omgifven a f  förkrossade syn
dare, på hvilkas nationalitet en finne ej lätt kan misstaga sig; 
samt slutligen rokoko-predikstolen i Pulkkila från 1768, där på 
hvarje fält ses måladt ett serafhufvud, med drag lånade från 
mondäna kretsar i Stockholm, tyckes det. Till denna period 
torde ock böra hänföras en liten stafflibild i Pielavesi, Toppelii 
första framställning af den yttersta domen, hvilken hör till 
målarens djupast tänkta kompositioner. —  I detta arbetes se
nare afdelning blir det tillfälle att utförligare omtala nu blot 
i korthet berörda målningar.

Michael Toppelii verksam het under kvartseklet 
1770— 1795.

Johan Pasch, Toppelii lärare afled, i Stockholm 1769.
Då vi hunnit till slutet af denna lefnadsteckning, skola vi 

ej undgå att lägga märke till det förborgade drag på djupet af 
Toppelii väsende, hvilket tyder på en honom medveten för- 
vantskap med det öfversinnliga. Underrättelsen om ungdoms- 
lärarens bortgång förmådde måhända den redan 35-årige T op
pelius att skarpare än vanligt tänka tillbaka på hans Stockholms- 
tid under de sorgfria ungdomsåren samt, tacksam som han var 
för all åtnjuten godhet, isynnerhet på de lärdomar, han där 
sannolikt erhållit af den nu i grafven hvilande i fråga om att 
tillämpa en regelrätt stil vid danandet af ett konstverk. Det 
hade ju  kunnat vara åtminstone en möjlighet, att en af döds
fallet väckt samvetsöm rapport med den forne läraren manat 
eleven till själfpröfning och till en strängare granskning af den 
realistiska väg, han under de senaste åren börjat inslå och hvil
ken otvifvelaktigt skulle hafva ogillats af den hädangångne 
mästaren, i fall denne ännu kunnat höja en varnande röst.



Dock lämnom hypotesernas sviktande planka, om denna 
ock någon gång kan tyckas frestande att beträda. Vi kunna i 
alla fall fastställa, att Toppelius vid denna tid likasom vaknade 
upp till fullt medvetande af att form och innehåll i en konst
skapelse böra uppbära hvarandra —  och till denna punkt hade 
hans hastigt uppflammande intresse för verklighetsbilder på det 
religiösa måleriets område åtminstone då ännu icke mäktat föra 
honom.

Nu började den tid af verksamhet för honom såsom må
lare, hvilken skulle lämna de öfver hufvud minnesvärdaste spår 
af hans »vandring» på artistbanan. Man känner ju icke på 
långt när allt hvad han målat under den tid af 25 år, som nu 
ifrågavarande period omfattar, men med glädje erinrar man sig 
flera vackra bröstbilder, med hvilka han på 1770 och 1780-talen 
prydde predikstolarne i Siikajoki, Kempele, Rantsila samt fram
förallt i Haukipudas, äfvensom åtskilliga vackert tänkta och 
konstnärligt lyckade detaljer ej heller saknande altartaflor såsom 
korsfästelse-framställningarna i Pulkkila, i Siikajoki, i Lapinlahti 
samt i synnerhet i Lochteå, på hvilken sistnämnda stora tafla 
många af hans bästa egenskaper som artist framträda med ett 
mått af elegans, värdighet, varm färgton och korrekt teckning, 
som man ej finner i samma glädjande förhållande förenade på 
någon annan duk af Toppelius.

Det var först under denna period Toppelius blef i tillfälle 
att med vägg- och takmålningar eller med rikligt utmålade bild
väggar emellan koret och sakristian pryda ett antal kyrkor i 
Österbotten, hvilka sålunda kommo att bilda så att säga form
liga »Toppelii-gallerier», några uppvisande ända till många tiotal 
kompositioner af den produktive målaren. Han synes hafva 
funnit sitt största nöje i att uttänka och utföra dylika fullstän
diga bildskrudar och tröttnade ej att klättra upp och ned för 
höga ställningar för att medels i taket anbragta änglagrupper 
eller andra hvilopunkter för ögat få fram den dekorativa verkan, 
han åsyftade. Man finner nogsamt, att han då ihågkommit 
Taraval och Pasch samt de små plafonderna i slottskyrkan i 
Stockholm —  där han som yngling, sysselsatt med förgyllnings- 
och marmoreringsbestyr, såg sin lärare framtrolla på det höga 
hvalfvet vackra himlascener efter den franske mästarens utkast.
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Kanske han då redan drömde om kommande lycklig härskare
tid med penseln i hand i någon af hemlandets små träkyrkor!

Många af dessa bildskrudar hafva under tidernas lopp gått 
förlorade, men vi äro dock ännu i tillfälle att i K e m p e l e  kyrka 
se en sådan fullständig, ehuru liten, i välbibehållet skick äfvensom 
att i H a u k i p u d a s  och P a l t a m o  lära känna en hel mängd af 
Toppelii vägg- och takmålningar, visserligen delvis förfallna och 
förstörda i den förra och brutalt restaurerade i den senare kyr
kan. Men vid inträdet, äfven i de två sistnämnda kyrkorna, 
lägger man knappast märke till, att mer än hundra år härjande 
dragit dem förbi, så ungdomligt friskt och gladt är totalintrycket 
af Toppelii målningar, i synnerhet i Paltamo, där rokokoinram
ningarna, omgifna af blomsterfestoner, och de dekorativa an
ordningarna öfver hufvud förläna den landtliga kyrkan en fest
lig och tillika hemtreflig anblick. Äfven då åskådarens kritik 
vaknat, förmår detta första intryck hans berättigade anmärk
ningar mot felteckningar och dylikt att småleende rymma fältet 
för det nöje, målarens fantasispel, hans stundom rätt roliga 
karakteristik af en och annan figur samt hans lätta pensel och 
ljusa färger äfvensom i synnerhet hans talang och synbara 
lust att dekorera stora ytor skänka äfven en nyare tid. Den 
originalitet, som samtiden fann i Toppelii kompositioner, 
spåras här då och då, uttryckt på ett sinnrikt och stundom 
djuptänkt sätt.

I Paltamo och Haukipudas’ kyrkor finnas ännu Toppelii 
största framställningar af »Yttersta domen», rika på stort tänkta, 
rörande scener vid de dödas uppståndelse och uppdagande 
hjärtegoda sidor hos målaren. Vid utmålandet af de osaligas 
kval och marter gaf han sin fantasi ohejdadt fria tyglar, låtande 
på den ena bilden de förfärligaste jämmerrop fylla afgrundens 
rymd, på den andra åter vild oro och bäfvan för de framsmy
gande eller framilande djäflarne råda, medan på en tredje fram
ställning den blickar och lemmar förstelnande fasan talar sitt 
tysta, ohyggliga språk. Men sällan försummade han att i virr- 
varret af afgrundsandar och fördömde insmyga ett flyktigt 
humoristiskt drag, stundom genom att bland de senare helt 
godmodigt skämtande »pricka» någon vederdeloman medels 
påtaglig porträttlikhet.



Under nu ifrågavarande tidrymd af 25 år utvecklade T op 
pelius sin största produktivitet och uppnådde en viss artistisk 
mogenhet, jämte det han blef den Michael Toppelius, som fram
står för eftervärlden. I likhet med andra större och mindre, 
äldre och yngre konstnärer drog han nu icke i betänkande att 
någon gång låna hufvuddragen till en eller annan af sina mål
ningar ‘från kända konstalster, men han gjorde det med den 
själfständighet, som anstår en artist.

I »Vandringslistan» upptar Toppelius, att han två gånger 
blifvit »kallad till Kides», den första gången »i prosten (Anders) 
W inters tid» (1774— 1785); andra gången af »Gabr. Walenius 
till Kides Körkans hela m.» samt vidare att han kallats »till 
Toholamppi 1 af Tohmajervi Befalningsm. Gabr. Walenius.» 
Möjligen företogos dessa resor under perioden 1770— 1795, men 
tiden är mig ej bekant, ej heller torde nu mera på dessä orter 
finnas kvar något af hvad Toppelius sannolikt där målat. Den 
mäktige kronofogden, assessorn Gabr. Wallenius var född 1725 
och dog 1808.

F IN SK A FOR N M IN N ESFÖR EN IN G EN S T ID S K R IF T , XXIII. 53

En sidoblick på Per Hörberg och Michael Toppelius.
Då Michael Toppelius vid fyllda 22 år i norra Finland 

verkställde sitt första försök att artistiskt dekorera en kyrka, 
gick en fattig tioårig gosse borta i Småland i vall med boskapen. 
Ett par år senare fick denne erfara förödmjukelsen att bära 
tiggarpåsen på ryggen, tills ett blidare öde gjorde honom igen 
till vallpojke. Men under dessa tunga år var hans barnsligt 
ödmjuka hjärta fullt af kärlek till färger och bildverk.

Det var den sedermera nogsamt kände och ännu mer efter 
sin död berömde »bondemålaren» P er Hörberg, född 1746, sträf- 
vande fram under växlande framgångar och bekymmer, hvilka 
med ålderns dagar växte till sorger och förödmjukelser, tills 
han vid 70 års ålder 1816 lämnade jordelifvet, medan den finske

1 Sannolikt felskrifning i stället för Tohmajärvi. Med Toholampi, 
grannsocken till Lochteå, torde den »karelske kungen» ej haft att skaffa.
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målaren, aktad och med innerligaste kärlek omhuldad af sina 
barn, bland hvilka tre utmärkta söner, ännu fyra år fick glädjas 
åt sin lefnads vackra solnedgång och den fridfulla hvila, som 
väntade den inemot 88-årige mannen.

Hörberg och Toppelius passerade sina sista lefnadsstadier 
såsom ungefär jämnåringar, den förre tidigare invalidmässig, 
den senare rask och kry, båda idkande sin konst på det »religiösa 
måleriets område ända till det sista.

Det förefanns en förundransvärd yttre likhet mellan dessa 
två, i nordens konsthistorie enstaka stående anspråkslöse mäns 
verksamhet på gemensamt fält. Kring bibliska, främst nytesta- 
mentliga ämnen rörde sig hvarderas kompositioner, och hvar- 
dera förstod att framställa den heliga historiens tilldragelser så 
lättfattligt och till folkets ogrumlade religiösa känsla talande, 
att (fe blefvo snart sagdt lika goda lärofäder som mången präst 
för menigheten i de aflägsna bygderna.

Då Toppelius först anlände till Stockholm, kunde han ej 
ens som Hörberg kallas en autodidakt; han var blott en målar- 
lärling, hvars anlag visade upp till något bättre och kunde anses 
förtjänta af någon utbildning. Rik på ungdomsmod och lifslust 
var finnpojken i Stockholm husvarm från första stunden. Den 
37-årige familjefadern Hörberg kände sig vid ankomsten dit så
som en främling i eget land, där han gick med några prof- 
målningar under armen och blef utsatt för skojare och för för
ödmjukelser, men äfven vann beskyddare och kunder samt till 
och med af Gustaf III erhöll en vänlig och nådig biljett till 
dennes teater på Drottningholm. Hans andra vistelse i Stock
holm varade 8 å 9 månader under trägna studier, och ännu en 
tredje gång återvände han dit, var flitig som en myra, tecknade 
ohyggligt mycket och kopierade, för det mesta på egen hand, 
Rafael, Correggio, Daniel de Volterra, Ehrenstrahl, G. E. Schrö
der med flera. Rembrandt synes hafva varit en källa till be
undran för honom, såsom Rubens ofta torde hafva föresväfvat 
Toppelius. Denne besökte som äldre, efter all sannolikhet, 
mer än en gång Stockholm, men kanske främst i egenskap af 
affärsman, hvilket ej hindrade, att han därifrån medförde ar
tistiska intryck, kanske krokier i sitt rithäfte, men föga nog 
egentliga studier.
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Den olika omgifning hvari de uppvuxit och sedermera 
fortlefde, lät Toppelius kvarstå på en aktad borgerlig, man 
kunde med hänsyn till sönerne säga nästan litterär ståndpunkt 
i en liflig handelsstad och gaf honom till maka en ung bildad 
flicka, medan Hörberg alltid förblef torpare eller i bästa fall 
bonde af ringa betydenhet. Han var visserligen, isynnerhet af 
utländingar, ansedd som en prydnad för Sverige, men hölls af 
kringboende allmoge för en bönhas i yrket. Han gifte sig med 
en duglig tjänsteflicka, som skänkte honom söner, hvilka ring
aktade hans ideella verksamhet och beledde faderns bristande 
förmåga att på gamla dagar förtjäna pengar med sin pensel. 
För den af lifvet obesvikne och friskt anlagde Toppelius för
blef färgernas lek städse en glad konst, medan Hörberg med sitt 
allvarligare lynne höll sin blick med stadigare vemod och barns
ligare fromhet riktad på det storartade och gripande i Kristi 
lefnad och offerdöd. Det tyckes nästan, att Hörbergs sinne var 
mera finskt och tungt, Toppelii mera svenskt och lätt; den förre 
drogs till de store mästarne, ja till och med till det klassiska 
måleriet, i Toppelii ådror fanns ett skimmer af rokokons glada, 
ljusa färger, af dess lätta, fina elegans, hvilket dock ej lyckades 
hindra, att något robust och smaklöst ibland inmängde sig på 
hans kompositioner samt störde effekten.

Båda dessa hedersmän voro mycket arbetsamma, mycket 
produktiva, Hörberg i ännu mer häpnadsvärd grad än Toppelius, 
såsom ock den förre, om ock med ringare framgång, utöfvade 
sin konst på långt flera olika områden än den senare, hvilken 
synes haft klart för sig, huru långt hans anlag sträckte sig. 
Sålunda försökte sig Toppelius ej på genrestycken, ej på heroiska 
ämnen samt, såvidt man har sig bekant, ej ofta på porträtter, 
på hvilka alla områden Hörberg skall hafva misslyckats. Där
emot torde denne icke hafva försökt sig på att bekläda väggar 
och tak i kyrkor med fullständig bildskrud, en anordning, hvil
ken ännu i dag verkar särdeles anslående och låg så väl till 
för Toppelii dekorativa talang. Detta bruk var för öfrigt 
också under den lutherska tiden allmännare i Finland än i 
Sverige.

För sina arbeten betalades ifrågavarande tvenne målare 
jämförelsevis lågt. Den tillbakadragne Hörberg fick ej sällan
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åtnöja sig med så godt som vanligt handtverksarvode. 1 Lika 
hvarandra voro de för öfrigt i flera afseenden. Hvardera var 
poetiskt anlagd och ägde åt detta håll motsvarande intressen, 
finnen för vår folkdiktning, svensken för de fornskandinaviska 
sångerna. Båda voro jordbrukare, Hörberg till yrket och för 
sin utkomst, Toppelius mer till tillfällig sysselsättning och i helt 
liten skala. Den förre, mera naiv, brydde sin hjärna med me
kaniska upptäckter och älskade att studera stjärnhimmeln, jämte 
det han var vän af historisk och religiös lektyr. Toppelius, 
mera praktiskt anlagd, hade »lotter» i ett litet finskt koppar
bruk, för hvilket han var reseombud. I samband härmed var 
han ifrig samlare af finska mineralier och jordarter. Dessutom 
verkade han berömligt såsom kringresande vaccinatör.

Hörberg var likasom Toppelius otvungen och värdig i sitt 
sätt, han saknade ej heller en viss munter anstrykning, och 
hans vänliga blick skall ej förfelat att väcka sympati. —  Dock 
nog af dessa och dylika sammanställningar —  hvilka här ej 
kunnat vara annat än högst ytliga, då jag  varit i tillfälle att se 
endast Toppelii, men så godt som intet af Hörbergs arbeten, 
uppståndna utan någon vetskap om hvarandra, såsom ock må- 
larne själfva antagligen ej voro personligen bekante. Jag vill 
dock här anföra ett par yttranden om Per Hörberg, fällda af de 
svenske konsthistoriske författarne Looström och Nordensvan.

Efter att hafva framhållit de yttre och inre anledningar, 
på grund af hvilka Hörberg aldrig kan tillerkännas något stort 
konstnärsnamn, tillägger Looström : »Och så stannade han på 
halfva vägen, men där strödde han rikt ut sina pund, dock innan 
de hunnit präglas med den hallstämpel, de skulle fått, om han 
fullföljt vägen uppåt. Men redan där, i halfva vägens dunkel, 
gjorde sig deras ädla halt gällande.» —  Nordensvan åter kallar 
Hörberg: »en man af folket, en målare för folket, en konstnär, 
hvars verk hade fina rötter djupt i svensk jordmån.» Han an
ser, att Hörberg varit den främste kolorist i det målarskede 
i Sverige, hvilket han tillhörde, men att han aldrig blef annat

1 För den enda altartafla a f Hörberg, som bevisligen hamnat i Fin
land, »Korsfästelsen» (i Närpes), erhöll han 1803 endast 70 riksd. sp. eller 
i rundt tal omkring 400 m. Den tyckes vara utförd i trakten af Norrköping.
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än en målare af altartaflor och en försökare —  utan vidare —- 
på det klassiska området och den nordiska mytologin. Och med 
en framtidsblick, erinrande om den, skalden Z. T . kastade på 
sin farfader Michael Toppelii mångsidiga begåfning, yttrar samme 
konstkritiker om Hörberg: »Hade han kommit till världen ett 
århundrade senare, hade han antagligen fått utbildning och 
blifvit en folklifsskildrare i stor stil.»

XII. De sista 25 åren af Michel Toppelii lefnad.
1796—1821.

Ännu återstår att förtälja om ytterligaré 25 år af vår 
kyrkomålares långa lifstid. Han var omkring 62 år vid början 
af denna period och således redan en äldre man, men frisk 
och full af arbetslust, dock ser det ut, som om tillfällen att 
tillfredsställa denna varit ringa, vare sig i följd af penninge- 
fattiga tider eller, dock mindre troligt, däraf, att allmänhetens 
smak började följa förändringarnas lag. Ännu vid 75 års ålder 
menade han, att han ännu skulle kunna med målningar pryda 
en hel mängd kyrkor, om blott tillfälle därtill erbjöde sig, och 
tröstade den gamle sig med, att man måste vänta.

Emellertid fick han år 1805 måla ett par, för resten obe
tydliga, altartaflor för J a l a s j ä r v i  kyrka. Samma och följande 
år prydde han K a u h a j o k i  kyrka med en bildskrud, hvari 
äfven en framställning af »Yttersta domen» ingick. Dessa mål
ningar uppbrunno jämte kyrkan redan 1808.

Intet ger vid handen, att Toppelius från och med år 1806 
till och med 1819 skulle hafva utfört några kyrkomålningar. 
Hans älskade hustrus död 1807 och sonen Johan Gabriels bort
gång följande år äfvensom krigsåren och allmogens utblottade 
tillstånd under den närmast följande tiden kunde ju förklara 
stillaståendet i hans verksamhet som målare under åren 1806—  
1810, men orsaken till enahanda förhållande därefter ända till 
år 1820 förblir dunkel. Möjligen komma nu okända målningar 
af honom från ifrågavarande tid framdeles i dagen.
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I denna lefnadsteckning skulle ett tomrum beträffande 
flera år här uppstå, om icke i följd af en gynnsam skickelse 
de enda bref af Michael Toppelius, hvilka bevarats till våra dagar, 
ledde sin uppkomst från ungefär samma tid. Dessa äro näm
ligen daterade åren 1807— 1810, 1813— 1815 samt 1820, alla 
skrifna till sonen Zakris, och hafva förvarats af dennes son, 
skalden, och hans efterkommande.

Ehuru skrifna och adresserade till Zakris äro dock de 
flesta af brefven afsedda att genom hans bemedling sändas 
äfven till sonen Gustaf, hvilka tvenne bröder för det mesta 
samtidigt vistades i Sverige.

Ur brefven framgår ock, att Michael Toppelius brefväxlat 
med sin innerligt afhållne son Johan Gabriel, men denna kor
respondens torde ej mer finnas i behåll.

Det är med Michael Toppelii bref till sonen Zakris i min
net jag nu skall gå vidare för att förtälja ett och annat såväl 
från vår gamle kyrkomålares hem i Uleåborg som ock från 
sonen Zakris’ i Nykarleby, innan vi skiljas från den gamle vid 
hans dödsläger.

*

Vi skola således ännu en gång uppsöka Michael Toppelius 
och hans familj och det på en tid, då de tre yngre sönerne 
redan lämnat föräldrahuset och bildat egna hem. Michael hade 
köpt sig egen gård vid dåvarande Limingo-, nu mera Torggatan 
—  måhända blef han gårdsegare under åren 1769— 1795, då 
hans arbetsförtjänst borde hafva varit störst. I gatbyggningen 
fanns en handelsbutik, hvilken i flera år, allt sedan 1807, var 
förhyrd åt handlanden Johan Franzén, sannolikt skaldens bror 
(f. 1784, d. 1849). Denne, som senare blef kommerseråd, var 
i sitt första gifte förenad med en af de för sin skönhet beprisade 
»Roosorna» från Gamlakarleby.

I det lugna hemmet skulle vi kunnat ännu få se en skymt 
af målarens älskade maka, M aria Magdalena Ocklavitz, denna 
kvinna, hvilken som en mild sommarfläkt smyger genom Michaels 
ungdomssaga, men hvilken synes dömd att bli en poetisk legend, 
hvarom intet annat med säkerhet är kändt än de två stora da
garna i hennes lefnad, hennes bröllopsdag och hennes dödsdag,
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som inträffade den 25 oktober 1807. Det enda, som om henne 
nämnes i hennes makes bref, är inrymdt i några enkla, rörande 
vackert sammanställda ord i hans gripande bref af den 28 de
cember 1820, hvari han, efter att hafva nämnt några af hans 
kära, hvilka bortgått till evighetens ro, kväder: »Siell’ on monta, 
siell’ on muita, ja manini1 kanssa kaunihisti mennyt pois minulta.» 
Vare detta hennes eftermäle.

I det Toppeliuska hemmet anträffa vi ej ofta familjefadern 
hemma, då ju hans sysselsättningar och arbeten mestadels förde 
honom till olika landsändar. Men inom hemmets väggar röra 
sig i sina dagliga bestyr de fyra döttrarna Greta, Lisette, Brita 
Karin och Beata Kristina äfvensom den sjuklige äldste brodern 
Karl Mikael, oförmögen till arbete och af fadern i förtroliga 
bref till sonen Zakris omnämnd blott en gång, därvid han god
modigt och kort, men med en skalk i blicken betecknar dennes 
dagliga göromål med orden: »Kalle katso mitä kaapissa löytyy».

Mamsellerna Toppelius hade rikligt tillfälle till umgänge 
inom sällskapsvärlden i Uleåborg samt i angränsande socknar, 
bland annat i Siikajoki och Ijå, där två af deras kusiner sutto 
som välbeställda prostinnor, makar till J. A. Carp och E. J. 
Frosterus. I hemmet åldrades systrarna under trägna, mest 
praktiska sysselsättningar. En af dem, jag vet ej hvilken, skötte 
stadens lånebibliotek. Greta hade vård om hushållet, Brita Karin 
och Lisette drefvo en liten, sannolikt »kammar-handel» med rom, 
viner, porter, socker, kaffe, sirap och annat, som Zakris och 
Gustaf låtit sända dem under den dyra tiden strax efter kriget 
för att med den beräknade vinsten af varorna bidraga till hem
mets underhåll. Systrarna åter plägade skicka till bröderne i 
Stockholm smör och graflax från Uleåborg. Sin tacksamhet 
för sönernes, i synnerhet Zakris’ omtänksamhet uttalar fadern 
i ett bref till denne med orden: »Gud välsigne dig, som så väl 
gjort till att lindra dessa tiders vedermödor.» Zakris hade 
dessutom 1808 sändt honom 50 riksd. samt två reverser för att 
säkerställa familjens ekonomi.

En annan sysselsättning, som ålåg döttrarna, var att sköta 
om kryddgården och att sätta potatis på åkern, ty vår målare 
var vorden jordbrukare tillika. Han hade lagt sig till med jord
lappar i stadens omnäjder. Själf sådde han såsom »Sånings-
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mannen» på några af hans kyrkliga väggmålningar, deltog i 
höbärgningen och andra landtbruksarbeten samt hade sina stora 
bekymmer af ett dåligt år och sin glädje af en bättre skörd. 
A f hans bref framgår, att han var en omtänksam jordbrukare, 
som ingalunda sparade på sina steg till sina spridda små ängar 
och åkrar, lador och ria. En häst fanns i gården till hjälp vid 
jordbruket, kortare resor o. s. v. Den var inköpt af Zakris 
till nytta för fadern.

Då man ser tillbaka på sedvänjor och bruk i Sverige och 
Finland på Michael Toppelii tid, lär det ej väcka ovilja eller 
förvåning, att han i likhet med öfrige rättskaffens män begag
nade sig af rätten till husbehofsbränning. Han glömde ej psalm
boken för brännvinsflaskan, och vår kärnfriske, gammaldags 
nordbo visste tid och plats för dem hvardera. Hans redskap 
vid bränningen voro dock ej goda, och han anmärker i ett bref, 
att han intet godt vin fått smaka på hela vintern 1809— 1810, 
hvarför han par gånger framställer för Zakris sin önskan att 
erhålla »en 6o:kanns järngryta med rör vid bottnens sida att 
tappa ut drank och vatten ur grytan.» Tillika påpekar han, 
att man under rådande dyra tider med hänsyn till drankens 
nytta skulle kunna förtjäna mer än annars med brännvins- 
handtering. Huru det nu var, så tyckes det höga priset om
sider omintetgjort inköpet af grytan. —  En annan tingest, som 
den praktiska mannen önskade sig från Stockholm, var en glas- 
mästardiamant vid förefallande behof i hemmet.

Toppelii hälsa synes ha varit ovanligt god. Den krye 
åldringen skydde ej att på sviktande ställningar i kyrkorna ut
föra sina målningsarbeten. Där uppe i höjden intog han sina 
måltider och där hvilade han sig efter dem. Det enda onda, 
hvaraf han vid 75 års ålder sade sig hafva besvärats, var re
formar, som dock vid den tiden »liksom förbytts», säger han 
skämtsamt »till rosen», hvilken hudåkomma dock efter ett par 
tre månader »började torka». Däremot medger han 1809, att 
hans ögon skulle behöfva glasögon, »som vore åt en gubbe af 
75 års ålder passande», samt är mycket belåten med dem Zakris 
på grund häraf sände honom.

Oftast bad han dock om att få sig tillskickade färger, 
(engelskt blyhvitt, en god sort berliner blått och ljus ockra,
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menia =  mönja, cinnober och den gula färgsorten mengel), men 
sändningarne fingo ligga orörda tillsvidare i brist på linolja, 
hvilken i Uleåborg år 1810 kostade 5 riksd. kannan, medan 
priset på terpentin hade uppgått till dryga 61 mark per kanna. 
Året förut hade där ej stått att fås en fingerborg af den varan. 
Toppelius hade ej heller stort behof af det ena eller andra 
slaget under åren 1808— 1810, ty inga beställningar gjordes då 
från landsorten, hvarför han hade skäl att skrifva till sonen: 
»Hvad förmånligt arbete beträffar, så är nu allt kaikki loppu.»

Våren och sommaren 1810 utförde han yrkesmålningar 
hos sin anförvant prosten Carp i Siikajoki, och år 1814 arbe
tade han på prästgårdarne i Lochteå och Kalajoki samt hos 
kapten Roos i sistnämnda socken, på hvilka alla ställen han 
hade »åtskilliga göromål», skrifver han.

Emellertid längtade han att åter få sysselsätta sig med 
kyrkligt måleri i större stil. Följande rader hämtade ur ett 
bref af den 27 febr. 1810 vittna om den då 75-årige målarens 
oförsvagade kropps- och själskrafter: »Jos Jumala rauhaa lai-
naisi ja terveyttä», skref han, »vielä minä joukun kirkkoa kaunis
taisin vanhanakin, waan nyt on aivan vähän förtienstiä —  pitää 
odottaa.»

*

Så knapphändiga än Toppelii »Vandringslistor» äro i fråga 
om målarens resor och arbeten i Finland, så jämförelsevis ut
förligt omtala de besök, hvilka han varit i tillfälle att göra i ett 
par svenska grufvor. Han skrifver nämligen till sist bland sina 
reseuppgifter såsom ett tillägg: »NB. Besökt stura Koppar
grufvan i Fahlund nedersta båten. Dito Salbergs silfver gruf- 
fan i yttersta båten med mera», samt tillägger: »och warit be- 
fulmächtigad för Inattivara Koppar Bruket.»

Nedstigningar i grufvorna vid Falun och ej minst i Sala- 
grufvan eller »Silfverberget» voro mycket omtyckta lustfärder, 
isynnerhet på slutet af 1700-talet, då Gustaf III och senare 
Gustaf IV Adolf gjort besök i Falugrufvan, i hvars schakter 
stora festligheter och lukulliska måltider ägt rum, framställda 
på ett otal dukar af Per Hilleström den yngre. Denne anta- 
ges hafva, på beställning, i klump tillverkat dylika bilder.
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Iinattivaara, för längesedan nedlagda kopparbruk i Pudas
järvi för malmfynd kända socken ,1 för hvilket bruk Michael 
Toppelius var befullmäktigad, hörde sannolikt till de industriella 
verk, hvilka uppstodo under frihetstiden. Hans son Gustaf, 
professorn, berättar i sina memoarer, att hans fader ägt tvenne 
hela lotter i ofvannämnda bruk och länge gjort resor »inom 
och utom Finland» såsom ombud för dettas intressenter.

Då med hans resor utom landet ej gärna kan förstås 
längre färder än till Sverige, ligger det till hands att antaga, 
att Toppelii besök i Falu och Sala grufvor gjordes i affärsin
tressen, kanske för inhämtande af nya metoder i bergshandte- 
ringen.

Ur Toppelii bref inhämtar man, att han vid påsktiden 
1808 sannolikt skulle infinna sig i Stockholm. Resan, som tro
ligen icke blef af, omtalas nästan i förbigående, såsom något 
helt vanligt, hvilket bestyrker, att Toppelius som äldre nogsamt 
var i tillfälle att besöka den svenska hufvudstaden. Ur hans 
bref framgår ock, att familjen Toppelius där ägde intima vän
ner och bekanta.

Här må ock tilläggas, att det sannolikt var ofvannämnda 
grufbesök, hvilka drefvo den för utvidgande af sina kunskaper 
på olika håll städse vakne målaren att anlägga den betydliga 
samling af finska mineralier och jordarter, hvilken fröjdade ho
nom på hans ålderdom. Den gick dock, jämte flera af hans 
taflor, förlorad vid Uleåborgs brand 1822, inhämtas ur Gustaf 
Toppelii dagbok.

*

Det utlofvade besöket i Zakris Topelii lugna hem före
står oss nu.

I själfva staden Nykarleby bodde provincialläkaren Z. 
Topelius endast ett par tre år. Han inköpte nämligen den lilla 
egendomen K u  dd n is  eller K u d d n ä s ,  belägen invid stads
porten, och inredde hufvudbyggningen trefligt, men enkelt, så 
att han 1814 kunde ditflytta med sin hustru.

1 Iivaara är ännu uppmärksammadt af mineraloger, då dess bergart, 
Ijolit med Iivarit är en sällsynthet.
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Hit kom den redan 8o-årige fadern gärna på kortare be
sök och trifdes godt i den mot söder vettande, inbjudande 
vindskammaren, där han arbetade smått vid sitt staffli.

Efter det han jämte de unga makarne under de närmast 
följande åren växelvis fått glädja sig åt två kära späda barn
röster och sörjt öfver, att de tystnat, föddes den 14 januari 
1818 en tredje son, Zakris, tids nog att hinna bli farfaderns 
lilla älskling, men för sent att själf kunna bevara ett älskadt, 
personligt minne af den gamle. Det yngsta barnet, Sofia, var 
ej ens två år gammalt, då Michael lämnade jordelifvet.

Och själfva vindskammaren,1 där vi sågo en skymt af 
den gamle målaren med sin palett och sina penslar, hur troget 
har ej minnet bevarat dess enkla inredning, hvilken ända till 
doktorinnan Topelii död den 1 juli 1868 och ännu längre fick 
kvarstå i oförändradt skick —  med dess brunmålade, af massiv 
ek gjorda chiffonier med otaliga lådor och fack samt —  aldrig 
upptäckta lönnrum; skrifbordet med dess nötta kant, utdrags
soffan, den damfria hyllans folianter samt den engelska världs
kartan och »Sten Stures och hans makas bild på väggen.» Vi 
kunna se den gamle Michael hvila sin blick på den fridfulla, 
täcka landskapstafla, som träder fram i ramen af fönstrets, för 
sommarfläktar vajande, hvita gardiner: den lummiga, höga stran
den med lutande björkar på, en rosenhäck kring gården, en 
lugn, en tankfull flod med speglande vatten, en fors, en bro och 
kyrkans torn mot den glödande morgonskyn. —  Och där 
den allé af susande aspar, som en gång skulle lära den lille 
sonsonen att sjunga!

Vid det den gamle målaren sålunda stod vid fönstret i tyst 
åskådan, förnam han ljudet af lätta barnafjät från vinden under 
det höga gammaldags brutna taket. I detsamma gled den på 
fjärde året raskt gående, glade, rosenkindade lille Zacke in ge
nom den på glänt stående dörren och intog sin ärfda plats på 
farfars knä, där denne slagit sig ned i gungstolen.

1 Det följande stöder sig, såsom läsaren genast skall finna, på Z. T:s 
diktsamling »Barndomsminnen» i »Ljung» — äfvensom på en upplysande 
skildring af Z. Schalin i en tillfällig publikation samt på någon flyktig 
tradition, allt här fritt sammanställdt i berättande form.
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Muntert berättade gossen, att han slagits med nässlorna i 
trägården, och sen hade han klättrat upp för den höga vinds
trappan och ensam gått genom vinden förbi alla de stora 
kistorna och bokskåpet med ståltrådsgaller i dörrarne, hvilka 
jämte så mycket andra gamla saker stodo uppradade emellan 
takstolarna, och hade ej rört något af gamla »morfars farmors» 
härligheter, eftersom mamma förbjudit honom det, och nu var 
han här hos farfar, och ingen visste hvar han var.

Leende strök den gamle med blid hand den ostyriga lug
gen ur gossens panna och betraktade uppmärksamt hans klar
bruna ögon, i det han sade: »Och nu ville väl Zacke komma
med farfar till Revolaks kyrka och se på, huru farfar där skall 
måla fyra stora taflor och flera andra bilder. T ror du det ej 
blefve en treflig resa?»

»Jo, jo», ropade gossen, »om jag själf får måla gubbar 
och hästar och byggningar och båtar med farfars penslar!» —  
och i detsamma klängde han sig ned på golfvet och började 
ostäda i färgskrinet, hvilket var den gamles ögonsten, som 
ingen fick röra utom gubbens favorit, lille Zacke, ur hvars 
händer han dock under skämtsamt prat lockade den ena 
dyrbara penseln efter den andra, tills han hade alla sina 
bästa skatter i godt förvar och afledde gossens lust till de 
rara leksakerna med ett vänligt: »Och nu ska’ vi gå hand
i hand och hälsa på mamma och pappa och se hvad de ha 
för sig.»

Hållande gossen vid handen gick den ännu vid sviktande 
höga ställningar i kyrkorna vane 87-åringen med långsamma, 
men fasta steg utför vindstrappan och in till de lyckliga, ännu 
icke af sorger och sjukdom hårdt pröfvade föräldrarna, där 
doktorn som bäst ordnade sina finska runor och förtäljde ett 
och annat om några af dem, han samlat, och hans hustru, 
lugn och tankeklar som alltid, såg »i andras fröjd sin lyckas 
återsvar.»

Det var ett kärt minne af ett godt hem, ett af de bästa i 
Finland, den gamle Michael medtog i sitt hjärta, då han, älskad 
och vördad, för sista gången lämnade det fridfulla Kuddnäs.



FINSKA FORNMINNESFÖRENINGENS TIDSKRIFT, XXIII. 65

Med försvagad syn målade han nu år 1821 med asketisk 
pensel i R e v o l a k s  kyrka de fyra taflor, hvilka där ännu 
hänga kvar såsom hågkomster från hans höga ålderdom. 1 
Dessa taflors med tiden sannolikt mörknade och för öfrigt 
oskickligt fernissade rödbruna hudfärger afsticka sällsamt från 
hans vanliga klara, lätta, glada kolorit, i hvilken dock redan 
under perioden 1770— 1795 någon gång på hans oljemålningar 
spår af denna mörka färg svagt framträdde. Han utförde där 
äfven ett antal föga betydande predikstolsmålningar samt en 
om hans yngre dagar vänligt erinrande, enkel och nationellt 
hållen väggmålning »Såningsmannen», kanske hans sista kyrk
liga bild af detta slag.

En af bilderna på predikstolen i Revolaks »Patriarcken 
Noac» gaf han —  mot sin vana i en finsk församlings kyrka 

svensk underskrift såsom ock någon af altartaflorna där. Ut
förligt lyder den ännu fullt läsliga signeringen på Kristus i Getse- 
mane: M. Toppeliuxelda w. 1821 ikänsä 88:dena wuotena. Sålunda 
delade den folklige målaren med sina sista penseldrag jämt mel
lan sitt barndoms- och samtalsspråk i hemmet, finskan och det 
andra hos oss inhemska tungomålet, hvarpå han ju i ynglinga
åren i Stockholm stafvat på sin artistiska banas första vägvisare.

Troligen begaf han sig mot hösten 1821 efter slutförda 
arbeten i Revolaks till Uleåborg, där äfven hans yngste son, 
professor Gustaf Toppelius, var bosatt i sin egen gård i när
heten af stadens kyrka.

Denne son blef det förunnadt att ägna den gamle fadern 
den omvårdnad, han på sistone blef i behof af. Det är ock 
med ledning af den dagbok, Gustaf Toppelius förde, här med
delas berättelsen om Michael Toppelii sista dagar.

Vid pass en vecka före julen 1821 kallade den gamle till 
sig sina i Uleåborg boende barn och emottog dem i den lugnaste

1 Toppelius hade 1820 målat en i K u i v a n i e m i  kyrka befintlig 
liten stafflibild, framställande »Vandringen till Golgata», äfven den i mycket 
mörk färgton, men hvad kompositionen beträffar hörande till hans mest 
intressanta dukar.

5
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sinnesstämning. Han satt upprätt och fullklädd och förkunnade 
dem, bestämdt och utan minsta tecken till blodsvallning, sin 
långa lefnads snart inträffande slut i följd af slag. Därpå för
manade han dem till undergifvenhet för de stora pröfningar, 
som förestodo, men med hvilkas uppgifvande han ej ville i för
tid oroa dem. 1

Härpå tog han ett hjärtligt afsked af sina barn, läste några 
böner, uppstämde en psalm och fick, under det han sjöng, slag 
på målet och sedan lamhet på vänstra sidan. —  I anledning af 
faderns betänkliga tillstånd vistades professor Toppelius nu
mera, så ofta hans tjänst det medgaf, i dennes boning och låg 
om nätterna i den närmast till den sjukes rum belägna kam
maren.

Ganska tidigt på fredagsmorgonen den 28 december 
—  Menlösa barns dagen —  vaknade sonen plötsligen upp ur 
sin korta sömn, bvarunder han i drömmen tyckt sig med sär
deles ansträngning från gården bortföra sin fader. I samma 
ögonblick slocknade det ljus, som han låtit stå påtändt längst 
bort i rummet och hvars blåa låga i spetsen af veken han ännu 
varsnade. Samtidigt hördes en röst från sjukrummet ropa: 
»Herre Gud —  hvad kommer åt ljusen, som slocknade!»

Då sonen skyndade sig att tända ljusen i båda rummen 
det i faderns rum hade äfven slocknat —  fann han, att Michael 
Toppelius var afsomnad.a Han var då 87 år 5 månader och 
18 dagar gammal.

1 Då Uleåborgs stad ej långt därefter —  den 23 maj 1822 —  så 
godt som totalt förstördes af brand, hvilken ock härjade de Toppeliuska 
gårdarne, sågo de vid ofvannämnda tillfälle närvarande uppfyllelsen af 
denna mystiska olycksprofetia.

2 Rörande själfva dödsfallet har en något varierande, såsom ej fullt 
pålitlig ansedd familjelegend fortlefvat inom släkten. Det heter, att den 
gamle målaren förutsagt dagen och timmen för sin bortgång ur lifvet —  
såsom ock dagen för stadens brand —  till den 23 maj följande år. I hopp 
att bringa lugn och ro åt sin fader skulle, så förmäler legenden, Gustaf 
Toppelius, då han under natten mot den 28 decem ber oförmodadt bort
kallats på sjukbesök, i hemlighet framskjutit väggurets visare en timme, 
på det den sjuke finge se den ödesdigra stunden spårlöst gå förbi. Då 
sonen återkom, erfor han, att fadern var död, att ljusen i rummen slocknat 
och vägguret stannat, då den gamle drog sin sista suck. En blick på uret



Om Michael Toppelii personlighet finner man med hvar
andra öfverensstämmande omdömen, dels i skrift upptecknade, 
dels af traditionen bevarade. Hans son Gustaf skrifver i sin 
dagbok: »Michael Toppelius, som alltid fört ett stilla och ordent
ligt lif, dog älskad och värderad af hög och låg.» —  Sara 
W acklin förtäljer, att han var en klok, originell, med alla sina 
egenheter aktad man med grått hår, skälmsk blick och hjärtligt 
skratt. »Han sade», tillägger hon, »utan krus och utan afseende 
på stånd eller person rena sanningen, där han tyckte behofvet 
så kräfde.» 1 —  Författare i våra dagar hafva vidhållit, att han 
till sin natur var skämtsam, saktlig och redbar. A tt den folk
lige anspråkslöse mannen var omtyckt af allmogen är i det 
föregående på tal om hans vistelse på Karlö (se sid. 38) redan 
berättadt. Hans anspråkslöshet äfven i fråga om sina förtjänster 
såsom målare framgår ur hans »vandringslistor», i det han där 
ej glömmer att nämna, hvilka klockstaplar han färgstrukit —  
i den och den kyrkoherdens tid, såsom han gärna tillägger —  
men däremot oftast inbegriper sina artistiska arbeten under ett 
»med mera». Ja om sina förnämsta konstskapelser, altartaflorna 
i Lochteå, nämner han intet, affärdande »vandringen» dit med 
orden: »Till Lochteå.»

*

Efter Toppelii död torde ej ens hans namn blifvit nämndt 
i tryck förrän 1843, då Sara Wacklin synbarligen välmenadt i 
sina »Hundrade minnen från Österbotten» ägnade honom den 
lilla anekdotiska berättelsen: »Den gamle målaren», hvilken kan

sade sonen, att fadern aflidit på det klockslag, han förutsagt, ehuru visarne 
pekade på en timme senare. —  Då Gustaf Toppelii barn växt upp, hade 
något a f dem frågat fadern om sägnen var sann beträffande deras farfaders 
förutsägelser, hvartill denne, allt enligt den muntliga traditionen, anmärkt, 
att i lifvet finnes mycket, som ingen människa kan förstå.

Den om Svedenborgs andeskåderi erinrande clairvoyance, hvarpå 
dessa berättelser, den af sonen upptecknade och den af traditionen fort
plantade, tyda, synes hafva öfvergått till sonsonen, skalden Zachris To
pelius, i form af den böjelse för det mystiska, det öfvernaturliga, hvilken 
då och då sköt upp i dagen något hjärtblad ur den grund, hvari hans 
världåskådning hade sitt fäste.

1 Se anmärkningen till denna sida.
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sägas ådagalägga förnämligast, huru minnet af Toppelii lefnad 
och hans målareverksamhet redan då höll på att öfvergå till 
en myt med en blandning af faktiskt och fantasirikt underlag.

Sedan dess har ett svagt intresse för den gamle öster
bottniske kyrkomålaren traditionellt bibehållit sig, upplifvadt 1891 
genom den afbildning af Toppelii hurtiga väggmålning i Hauki
pudas kyrka: »Simsons kamp med lejonet», hvilken hör till den 
korta beskrifningen om sagda kyrkas bildskrud i E. Aspelins 
»Suomalaisen taiteen historia pääpiirteissään.» Hans öfriga 
många och mångfaldiga målningar förblefvo dock obekanta för 
forskningen, tills Finska Fornminnesföreningen under somrarne 
1896 och 1899 lät uppsöka, afbilda och beskrifva det hufvud- 
sakligaste af hvad då ännu fanns kvar af målarens verk. En 
god del af dem var mer eller mindre förstörd af tiden och af 
grof vanvård. I klockstaplar och kontor, ja till och med i käl
lare anträffades målningar af Toppelius, för det mesta fordom 
infattade såsom bildfält i sedermera kasserade predikstolar. Och 
hvern kan numer uppge ens närmelsevis allt, som blifvit i 
grund förintadt af Toppelii målningar, eller hafva en aning om 
de bonader, porträtter och andra stafflitaflor, hvilka 1822 gingo 
förlorade vid Uleåborgs brand.
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Efter Michael Toppelii bortgång fick en annan österbott
nisk målare det kyrkliga fältet i hembygden öppet för sin verk
samhet, som egentligen först några år därefter vidtog. Det var 
Johan G ustaf Hedman, född i Jakobstad år 1800 och hörande 
till en liten anspråkslös målarsläkt, bördig från sagda stad. 
Hans fader G ustaf E rik Hedman (1777— 1841) var stadsfiskal, 
men hade, heter det, besökt konstakademin i Stockholm samt 
som ung målat flera altartaflor i södra Österbotten.

Hans yngre son blef yrkesmålare, den äldre, ofvannämnde 
Johan Gustaf studerade (jämte de på sin tid hos oss kände 
och aktade dekorations- och yrkesmålarne K. G. Söderstrand  
och K. J. Källström ) vid akademin i Stockholm, där han eröf- 
rade sig den Tessinska medaljen. Efter sin återkomst till hem
landet 1823 fick han till sitt »yrkesområde» sträckan emellan
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Kristinestad och Torneå. I likhet med fadern slog han sig på 
det religiösa måleriet jämte det han restaurerade porträtter m. m. 
Man känner ännu 18 altartaflor, hvilka han utfört i de allra 
nordligast belägna kyrkor i Österbotten, ända från Kolari till 
Kajana, några äfven mera söderut, och hvilka vittna om en all
varlig och tung fantasi, en oansenlig talang. Något inflytande 
af Toppelius spårar man ingalunda i dem. Hedman blef 1847 
ritlärare i W asa gymnasium och därvarande tekniska realskola 
samt dog 1866.





MICHAEL T O P P E L I I  A R B E T E N .





I. Predikstolsmålningar.
Toppelius fick ofta i uppdrag att pryda predikstolar med 

konstmålningar, ornamenter och andra dekorativa detaljer, hvar- 
för detta område erbjuder ett öfver hufvud godt tillfälle att lära 
känna hans utveckling och småningom med de tyngande åren 
skeende tillbakagående isynnerhet som kolorist. Elfva af ho
nom med konstmålningar prydda predikstolar finnas veterligen 
i behåll, rätt många af dem ännu använda för sitt ändamål, 
några nedtagna, men undansatta i diverse förvaringsrum. Uppräk
nade efter målningarnas uppkomsttid äro ofvanberörda predik
stolar följande: K a r l ö  (1756); P ie k  sä  m äk i (1762); P u i k ki la 
(1770?); S i i k a j o k i  (1772); H a u k i p u d a s  (1774?); K e m p e l e  
(1785?); R a n t s i l a  (1794) och R e v o l a k s  (1821), hvartill komma 
de i L e p p ä v i r t a ,  P i e l a v e s i  och S o t k a m o  från obekant tid. 
Dylika målningar hafva funnits i P a a v o l a  (från 1765) och i 
K i i m i n k i ,  men blifvit öfverstrukna. Slutligen hade Toppelius 
med figurmålningar prydt predikstolen i U l e å s a l o .  De för
stördes vid kyrkans brand den 14 juni 1882.

Omkring 3 år efter Toppelii hemkomst 1753 från Stock
holm anförtroddes den 22-årige målaren ett ganska stort artistiskt 
uppdrag. Vi finna honom nämligen 1756 på K a r l ö  eller H a i
l u o t o  utanför Uleåborg, h'vilken ö på 1600-talet bildade ett 
friherrskap och ännu utgör en socken för sig. Dess ursprung
ligen mycket obetydliga träkyrka, byggd 1620, hade under ti
dernas lopp utvidgats med en fjärdedel, som det hette, och hade 
denna del, sannolikt den nuvarande västligaste, målats 1690 af 
Lauri Gallenius. 1 Denne torde —  enligt J. R. Aspelins uträk
ning —  då varit endast omkring 25 år gammal.

1 Redan 1659 utfördes konstmålningar därstädes a f en hittills okänd 
kyrkomålare.
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Vid ännu yngre år fick således hans anförvant Michael 
Toppelius i samma kyrka fortsätta det lilla templets utsmyckande 
medels takmålningar i koret samt erhöll tillika i uppdrag att 
pryda den bukiga, nästan äggformade predikstolen med syn

barligen efter hans fria 
val utförda bilder. Till 
de i styf renässansstil håll
na takmålningarne åter
komma vi längre fram. 
Med större framgång 
gjorde Toppelius sin smak 
för Ludvig X V :s stilart 
gällande i de sju allego
riska målningar i olja på 
trä, hvilka han utförde på 
predikstolsfälten. De ut
göra kompositioner till 
texter hämtade ur Jesu 
bergspredikan (Salige äro 
de fridsamme; de ren
hjärtade; de bedröfvade; 
de andeligen fattige; de för 
rättvisans eller sin tros
skull förföljde och de, som 
hungra och törsta efter 
rättfärdighet). Dessa små 
bilder äro omgifna af 
rokokosnirklar i en för 
ögat behaglig chokolad- 
brun färg och taga sig 
alls icke illa ut. Toppe
lius synes haft i färskt

Predikstolsmålning i Karlö: „Antuat oivat minne hvad han kort förut
jotca isowatjajanowat wanhurskautta, sillä varit i tillfälle att se i

he rawitaan. Matth. V. 6.“ c. , , , , ... .
btockholm och ville skapa

någonting i tidens smak. Bristfälligheter i teckningen vittna 
om, att dessa målningar ej voro kopior, knappast ens variatio
ner af främmande mönster. Till den unge målarens beröm
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länder, att man lätt fattar hans allegorier, att några af dem 
röja spår af fantasi och poetisk känsla och att Toppelii färg
sinne redan här gör sig gällande. A f här meddelade illustration 
framgår Toppelii enkla sätt att allegorisera. På en annan bild 
framställas de »fridsamme» af några ynglingar, hvilka med fri
dens palmer sitta på fältet efter att hafva bortkastat sina vapen. 
Till dem sänker sig från skyn en ängel.

Närmast dessa i tiden äro bland ungefärligen daterade 
predikstolsmålningar de i P i e k s ä m ä k i ,  hvilkas uppkomsttid ej 
var senare än 1762. 1 Toppelius utförde här bröstbilder af 
Salvator mundi och de fy r a  evangelisterna, ett program, som 
han sedermera ofta och delvis i mycket omväxlande typer skulle 
framställa.

Med åsidosättande af alla reminiscenser af rokoko och 
renässans företog han sig nu att söka realistiskt individualisera 
figurerna, aktgifvande med en nybörjares blick mindre på håll
ning och gester än på hufvudena och ansiktsuttrycken. Någon 
djupare karakteristik försökte han sig visserligen ej uppå, men 
det tyckes som om namnet Lukas redan då, såsom i våra da
gar, cirkulerat med en vulgär klang, hvilken torde förmått honom 
att framställa denna evangelist med ett i ögonen fallande drag 
af roué, såsom en nästan flintskallig, plussig äldre man med klar 
och pigg blick, hvilket faunartade tycke sedan gick igen på 
någon senare bild såväl af samme evangelist som ock af Mattheus. 
Förebild för sin »hårfagre» Johannes med groft tecknade hän
der hade Toppelius synbarligen funnit i en ofta bland gamla trä
skulpturer i norden förekommande typ af samme lärjunge.

Då Toppelius själf redan i början af sin »Vandringslista» 
upptar, att han målat predikstolarne i Leppävirta och Pielavesi 
kyrkor, och då jag  i dem hvardera anträffat gamla, illa med
farna, på trä målade predikstolsfält, bör jag omtala dem här, 
då de, efter hvad mig synes, tillkommit möjligen tidigare, ej 
senare än e n a h a n d a  målningar i Pieksämäki. Så skadade 
L e p p ä v i r t a  bilderna af K ristus och evangelisterna, alla utförda

1 I arbetet deltog »kyrckiomålaren» Daniel Hjulström från Sverige, 
hvilken på uppgångsbarriéren utförde porträtt-bröstbilderna a fl.u th er och 
Melanchton.
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i hel figur, än äro — Lukas’ ansikte är nästan utskrapadt 
finner man dock af dessa rester ingenting, som bestämdt mot
sade antagandet, att Toppelius målat dem. Den skära gredelina 
färgen på Kristi klädnad är egen för Toppelius, och pikturen 
i de utmålade finska bibelspråk, som åtfölja figurernas latinska 
namnunderskrifter, svär ej emot hans vanliga textning.

I källaren under Pi e l a v e s i  kyrka hafva undanstuckits kvar- 
lefvor af den lilla, femkantiga, forna predikstolen, på uppgångs- 
barriéren försedd med bilder af Moses och »Johannes Castaja» 
samt för öfrigt af Salvator mundi, Marcus och Lukas. (Bil
derna af Mattheus och Johannes hafva sannolikt gått förlorade). 
Formatet på målningarna är litet, omkring 4 8 x 1 9  cm. Figu
rerna präglas af allvar, Johannes döparen är raskt komponerad 
och skisserad, och Kristus, så vekt hållen han än är, äger en 
lugn värdighet, som gör bilden till en af Toppelii bästa fram
ställningar af frälsaren. 1

Beträffande de år 1882 uppbrunna enahanda målningarna 
från 1765 (?) i U l e å s a l o  vet man endast, att bland dem funnos 
bilder af Salvator mundi samt af evangelisterne Marcus, Lukas 
och Johannes. Hvad de öfverstrukna målningarne på predik
stolen i K i i m i n k i  månde hafva framställt har jag mig ej 
bekant.

Ur kyrkoräkenskaperna i P a a v o l a  för 1765 framgår, att 
Toppelius, säkerligen samma år, färdats emellan »Uhleo» 2 och 
nämnda socken fram och åter i och för »kyrckiomålningen.» 
Dit hörde ock den femkantiga predikstolens i Paavola utsirande 
med bilder, hvilka i en senare tid blifvit öfvermålade och nu 
torde vara alldeles förgätna.

För P u l k k i l a  kyrka målade Toppelius en altartafla, som 
är signerad 1770. Att döma af hans sedvanliga arbetsmetod 
är det ganska troligt, att han ungefär samtidigt försedde dess 
i treflig rokokostil byggda och ännu i bruk varande predikstol 
med dess, man kan säga, humoristiska medaljonger. De om

1 Kyrkokällaren i Pielavesi gömmer visserligen bland annat en staffli
bild af öfversteprästen Samuel, hvilken är daterad 1764, men predikstols- 
målningarna förefalla mig tidigare målade.

2 Uleåsalo.
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sluta nämligen bevingade änglahufvuden, i hvilkas anletsdrag 
han, efter hvad det tyckes, roat sig att inlägga något allmänt, 
kanske någon gång mera individuellt tycke af de äldre och yngre 
damer och herrar, hvilka skymtade förbi hans målarblus, då 
han arbetade på k. slottsbyggnaden i Stockholm. Huru här
med må hafva förhållit sig, kan man ej undgå att lägga märke 
till den humor, som lifvat målaren, då han med späda vingar 
omgaf en slottspredikants slätrakade eller en hennes nåds fyl
liga ansikte. Predikstolsänglarne i Pulkkila synas mig bättre 
än mångt och mycket annat i skaran af Toppelii kompositioner 
vittna om det skalkaktiga lynnet 
hos målaren, hvilket hans sam
tid lade märke till.

Ett par år senare, eller '
1772, prydde Toppelius predik
stolen i S i i k a j o k i  med den 

’ vanliga cykeln af 5 figurer. De 
höra i mer än ett afseende till 
de anmärkningsvärdare af hans 
predikstolsbilder. Hänvisande till 
hithörande illustration af Kristus 
världsdomaren  i skyn, behöfver 
jag ej fästa uppmärksamheten på det kvinnliga, yppiga, som 
utmärker denna gestalt med de fylliga läpparne och den mon
däna blicken. Denna Kristustyp återkom mer än en gång på 
Toppelii målningar bland hans icke alldeles få misslyckade, 
för att ej säga motbjudande framställningar af Messias, och kan 
anses karakteristisk för den enkle finske målaren. Lyckligtvis 
lämnade han oss dock äfven vackra och ädla bilder af »konun- 
garnes konung.»

Äfven Johannes' ungdomligt veka, kvinnliga gestalt, sådan 
den i Siikajoki ses återgifven, är icke någon enstaka, utan en 
representativ företeelse hos Toppelius, som i dylik uppfattning 
af den unge evangelisten ju haft massor af föregångare. —  A f 
hans öfriga evangelistfigurer i Siikajoki är Mattheus anmärk
ningsvärd på grund af den påfallande likhet med Sokrates, 
Toppelius gifvit dennes hufvudform och anletsdrag. Lukas, 
den af honom stundom missfirmade mannen, är här framställd

Predikstolsmålning i Pulkkila.
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som en muskulös, solstekt sydländing 1 och M arkus som en i 
allo stilfull man, som speciellt handterar sin penna med en 
mycket sirlig åtbörd.

Toppelii skicklighet att i djurbilder inlägga en till situatio
nen passande karakter visar sig långt hunnen i återgifvandet 
af Markus-lejonets vaksamma hållning.

(mrarassc&i cnm/rais.
Kristus. Predikstolsmålning i Siikajoki.

Bilderna på predikstolen i H a u k i p u d a s  utfördes sannolikt 
1774, då han 'där hufvudsakligast arbetade, men i kyrkan finnas 
äfven enstaka väggmålningar af honom, daterade 1775 och 1779. 
Predikstolen, i enkel rokokostil, är målad i en smått förnäm

1 Lukas ses skrifva i en bok verserna 6 och 7 i kap. 2 a f det efter 
honom benämnda evangeliet, hvilket bibelställe handlar om Jesu födelse; 
Mattheus upptecknar 24 v. i kap. 1 a f Matth. evang.
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och behaglig ljusgrön färg, till hvilken fyra medaljonger med 
bilder en grisaille af evangelisterna harmoniskt ansluta sig.

Dessa målningar utmärka en af höjdpunkterna af Toppelii 
talang, åtminstone så vidt den hittills är känd, i fråga om ka
rakteristisk och elegant framställningskonst. Johannes är den 
minst lyckade figuren, men Mattheus och ännu mer Lukas med 
sin begrundande blick höja sig öfver mängden af hans dylika 
bilder. Främsta rum
met intas dock af 
Markus, hvaraf här 
en god afbildning 
efter en fotografi 
meddelas. Det är ett 
fint och anslående
konstverk, hvilket, 
tyckes mig, kunde 
vara signeradt med 
ett kändare namn än 
gamle Michaels —  
naturligtvis måste 
man frånse det öfver- 
flöd på dynor eller 
stoppade kläder, som 
belastar nedre par
tiet af bilden. Evan
gelisten är fram
ställd något mager, 
med tycke af en pas- 
sionsfri Frans af
Assisi, i fall man 
kunde tänka sig en 
tankfullt drag hvilar öfver hans anlete. Lejonet vid hans
fötter är ett präktigt exemplar, och dess blick är full af kraft
och vaksamhet.

Dessa bilder utgöra ett värdefullt intyg om Michael T op 
pelii konstnärliga begåfning.

I S o t k a m o  förvaras ännu så godt som fullständiga lös- 
tagna delar af kyrkans forna predikstol, målad af Toppelius,

Markus. Predikstolsmålning i Hauki
pudas, c. 1774.

sådan anomal personlighet. Ett vackert,



Delar a f predikstolsmålningar i Sotkamo.



hvars penseldrag här obestridligt gifva sig tillkänna. Det är 
ej bekant, när han målade detta vackra, i en förtjusande rokoko
stil hållna arbete, men onekligen skedde detta i en lycklig stund 
under hans ungdomsfriskaste artistiska utvecklingstid. Luftiga 
snirkelornament och inramningar i hvitt, grått, rödt, olivegrönt 
och blått, i smakfullt fördelade färgsammanställningar äfvensom 
festoner af skära yppiga rosor och svagt i grönt skiftande nar
cisser omgifva de allegoriska målningarna på uppgångsbarriéren 
och de bibliska på predikstolens fem sidofält.

Allegorierna äro följande: Usko, en kvinna, som med hop
slutna händer och fromt, inspireradt uttryck riktar sin blick 
mot höjden; Toivo, en kvinna med hoppets ankare; Rakaus (!); 
samt K ärsivällisys  (!), likaledes en kvinnlig gestalt, som om
sluter lidandets kors. Ofvannämnda kvinnliga figurer, alla i 
liten skala, äro blott obetydande accessoarer till dekorationen. 
»Rakkaus» är däremot en älsklig komposition, som med sina 
lätta, ljusa färger sprider en behaglig rokokoglans öfver sitt 
fält. Allegorin framställes af två änglabarn, hvilka sittande på 
marken omfamna och kyssa hvarandra. —  Ett memento, ej ovanligt 
för resten, till predikanten, på det att hans tal må vara godt, väl 
framsagdt och kort, utgör sammanställningen af orden: Bona. Bene. 
Breviter, hvilka äro anbragta utmed ifrågavarande skrank.

De bibliska bilderna, afskilda från hvarandra af blomster- 
rankor och kolonnetter i grönt, rödt och svart, framställa som 
vanligt K ristus  och evangelisterna. Mattheus och Markus se 
helt borgerliga ut och äro bägge återgifna i lyssnande, tankfulla 
ställningar. Lukas och Johannes sitta hvardera med det ena 
benet öfver det andra. Den senare ger en bild af en inspirerad 
yngling, och Lukas bär —  en hvit turban på hufvudet, ett apropå, 
som rätt bra klär den intelligent blickande och begrundande 
mannen. Kristus bär kort hakskägg och på axlarne nedfallande 
hår. Han kan hänföras till Toppelii ädlare Kristus-figurer.

Dej framställningar af K ristus  och evangelisterna jämte 
Paulus, hvilka Toppelius utförde mot mörk brunröd botten på 
predikstolen i K e m p e l e  kyrka, härleda sig sannolikt från år 
1785, då han arbetade på de flesta af sina väggmålningar där
städes; dock äro ju några af dem daterade åren 1786 och 1795. 
Dessa data tjäna att ungefär angifva den tidpunkt, då Toppelius.
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i sina oljemålningar började använda en mörkare färgton, som 
mot slutet af hans långa lefnad skulle öfvergå i hårdaste koppar- 
rödt. Färgen på hans målningar i olja på Kempele predikstol, 
ehuru starkt kontrasterande mot den ljusa ton, hvari Toppelii 
samtidigt målade limfärgsbilder på kyrkans väggar äro hållna, 
verkar dock öfver hufvud ej frånstötande, så kraftig och all
varlig den än är. Denna kolorit förlänar de allt annat än apo

stoliska figurerna ett sydländskt 
tycke. Frälsarens och Johannes 
ungdomligt veka gestalter äro 
ej så kvinnligt framställda som 
t. ex. i Siikajoki. Paulus uppen
barar sig som en allvarlig, i 
håret och skägget hvitsprängd 
gubbe, stödd mot sitt svärd. De 
öfriga äro borgartyper med en 
ganska hygglig hållning, med 
hvilken Lukas förstår att förena 
en spetsfundig min.

R a n t s i 1 a predikstol utstyr
des 1794 af Toppelius med icke 
mindre än ix  bibliska figurmål
ningar samt —  ovanligt nog —  
med ett konterfej (knästycke i 
naturlig storlek) af församlingens 
präst, måladt på väggen bakom 
uppgångsbarriéren. Då bilden 
ej är inramad, verkar den på

K e m p e l e :  „Jumalan ja Marian behörigt afstånd illusoriskt, så 
po i ca Jesu Christus.“ .. , . , .att man kan antaga, att det

fryntliga ansiktet tillhör en lefvande prästman, som, i full skrud 
med ringkrage kring halsen och i beråd att träda upp i predik
stolen, stannat att kasta en blick på menigheten i kyrkan.

Predikstolen i Rantsila,1 till formen af det bukiga slaget, 
har af Toppelius rundligen försetts med målningar på såväl 
barriéren och sidofälten som ock på de smärre ytor, som förena

1 Traditionen vet förtälja, att kapellanen i Rantsila Abraham Laurin, 
som 1792 tillträdde tjänsten därstädes, anmodat Toppelius att på väggen



dessa fält med fotstycket och på hvilka evangelisternas symboler, 
stallet i Betlehem m. m. äro målade. Utom Kristus  och evan
gelisterna, ser man här »Maria Jesuxen ä iti“ och Josef, samt 
på uppgångsskranket »Heiva« och Adam, Noak, Aron  och Moses.

Om de fem traditionella predikstolsbilderna, alla i helfigur, 
är att nämna, att Kristus och isynnerhet Johannes åter förlänats 
med det omanliga tycke, hvarmed han älskade framställa dem. 
Under den förra gestalten läses: »Minä olen A. ja  O ensimäi- 
nen ja wijmeinen. Ilm i v. n » ; den senare håller i handen 
en skrift, hvarpå står: »Armo olcon teille ja  rauha sildä, joca 
on, ja joca oli ja joca tulewa on: Ilm. i. 4— 5. Ja JEsuxelda 
CHristuxelda joca se uscollinen todistaja on ja man kuningasten 
päämies.» Bibelorden äro med smärre uteslutningar hämtade 
från Joh. Upp. 1. v. 4 och 5, men ej konsekvent skrifna såsom 
i 1758 års bibel, hvilken upplaga Toppelius för det mesta be
gagnade för sina underskrifter. —  Marcus och Mattheus äro 
hvardera värdigt och vackert hållna; den förre föreställes skrif- 
vande ur Marc. 1. v. 15 orden: »Tehkäät parannus ja uskokaat 
Ewangeljumi», Mattheus, med tycke af Sokrates, läser i en gre
kisk (?) skrift. Lucas, hvars hår och skägg stöta i rödt, tecknar 
oläslig skrift på en lång pappersrulle. Toppelius synes vid 
framställandet af dessa 5 figurer haft i tankarne Kristi tillkom- 
melse till domen, de sitta alla på molnbäddar, och till och med 
åt de symboliska djuren har målaren gifvit en sträng, hotfull 
uppsyn och hållning. På bilden »Maria Jesuxen äiti» ser 
barnet med en tämligen trivial blick ut mot åskådaren; Josef, 
med ett sågblad i handen, är däremot en rätt ädel figur.

Beträffande de gammaltestamentliga figurerna kan nämnas, 
att Toppelius här såsom ock annars tecknat Arons dräkt efter

invid predikstolen måla frälsarens bild eller såsom en annan sägen menar: 
»en prästman i allmänhet.» Då hade artisten roat sig med att i stället 
där anbringa Laurins eget porträtt, till stor häpnad och harm för denne, 
heter det, då han följande söndag besteg predikstolen och upptäckte T op 
pelii upptåg. Emellertid hade bilden fått stå kvar och kvarstår där ännu. 
Laurin var född 1753 och dog 1807. —  Ä fven i den närbelägna Haapavesi 
kyrkan finnes ett på enahanda ställe och sätt anbragt porträtt af en präst
man, mycket bister att skåda. Hans namn skall ha varit Sarelius. Tradi
tionen har velat tillskrifva Toppelius äfven denna bild, dock erinrar mål
ningen alls icke om dennes pensel, lika litet som de smaklösa gesäll
styckena på själfva predikstolen.
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mönster i våra bibelupplagor. Mosfes är framställd med två 
ljusstrålar uppskjutande ur hans hufvud. Adam och Eva, ut- 
drifna ur Eden, uppträda tillsammans på en bild. Adam är 
en allvarlig gubbgestalt med långt skägg och kal panna. Skyffeln 
i hans högra hand berättar, att han frimodigt står beredd att

bruka jorden för att förvärfva 
det dagliga brödet. Hans dräkt 
är af djurskinn såsom ock Evas, 
hvilken med listigt sneglande 
blick står bakom honom, hvilande 
mot hans skuldra sin hand, som 
gömmer ett af de fatala äpplena. 
Noak är humoristiskt framställd 
som en fullfärd ig båtbyggare 
med måttstock och passare, hvar
med han på sin konstruktions- 
ritning afmäter dimensionerna 
till den farkost, han håller på 
att bygga. I dessa gammaldags 
naiva bilder framträder den god
modiga skalkaktigheten hos T op
pelius rätt roligt.

Den sista, veterligen af 
Toppelius målade predikstol fin
nes i R e  v o l  ak s och begagnas 
ännu. Sannolikt är, att han arbe
tade på den samma år, som på 
sina fyra altartaflor därstädes, 
eller 1821 —  det år, då han vid 
fyllda 87 år slutade sin långa lef-
nad. Vid arbetet i Revolaks sy- Noak. Predikstolsmålning 1 Rantsila. J
nes bildserien på predikstolen å

Rantsila hafva föresväfvat honom. Världsdomaren, evan
gelisterna, Aron, Moses, ja till och med Noak, denna gång 
i arken, återkomma här. Till dem sluter sig den mycket 
kvinnliga gestalten af „Johannes K astaja .« Matthei hufvud 
erinrar äfven här mycket om Sokrates, Markus och Moses 
äro rätt lyckade och för Toppelius karakteristiska figurer.
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—  Bilderna äro utförda i rödgredelina konturer på träun
derlag.

Vi hafva nu följt Toppelii verksamhet på predikstolsmål- 
ningarnas område ända från 1756 på Karlö till hans banas slut. 
En tid af omkring 65 år skiljer de tidigaste och de senaste åt. 
Hans fantasi uppsökte på sistone gamla, nötta spår, hans färg
sinne var förbytt, den varma koloriten var vorden kall, och i 
enfärgade konturteckningnr sade han sitt farväl till sina kära 
österbottniska kyrkor, som äga så många varma och ljusa färg
minnen af hans pensel.

II. Läktarmålningar.
Toppelius blef sällan i tillfälle att utföra målningar af 

detta slag af det skäl, att i ytterst få kyrkor i det glest befol
kade norra Österbotten läktare voro af nöden. Det fanns, så
dana förutan, godt utrymme i templen. Äfven orgelverk voro 
sällsynta i de fattiga församlingarna, och man kunde vara nöjd, 
om man hade en regal eller en kammarorgel, för hvilka rum 
bereddes i koret, hvarigenom kostnaden för särskild läktare för 
sådana instrument inbesparades.

I folkrikare och förmögnare trakter i sydligare delar af 
landet var förhållandet härutinnan ett annat. Läktare funnos 
där i många kyrkor, och prydandet af bröstvärnens framsidor 
gaf rikligt arbete åt dels så godt som på yrkesmålarens stånd
punkt kvarstående, dels ett stycke däröfver hunna inhemska 
målare.

De enda läktarmålningar Toppelius veterligen utfört i 
Österbotten äro sedan 1857— T̂ 58 öfvermålade: en skara lof- 
sjungande änglar på orgelbarriéren i I l m o l a  k y rk a .1 Det

1 Läktaren i Storkyro kyrka pryddes med bibliska figurer omkring 
år 1772 af de till börden svenske målarne Johan Alm (1728— 1801) samt 
Daniel Hjulström, hvilka jämte den förres son Emanuel Alm (1767— 1809) 
äfvensom Johan N. Backman (1706— 1768) kunde sägas hafva såsom kyrko- 
målare rådt öfver södra delen af Österbotten.



skedde sannolikt 1780, då han dekorerade äfven väggar och tak 
därstädes.

Toppelius har emellertid lämnat efter sig ett större antal, 
öfver hufvud mycket intressanta läktarmålningar utom Öster
bottens landamären, nämligen i P i e k s ä m ä k i ,  en af de syd
ligast belägna kyrkor, där han utförde konstmålningar. Här var 
man ända till sommaren 1896 i tillfälle att på tre läktarskrank 
betrakta en hel serie af målningar af honom. Sagde sommar 
undergick kyrkan en omfattande restaurering, därvid åtskilliga 
af dessa i olja på trä målade bildfält nedtogos, likväl i afsikt 
att förvaras åt framtiden.

Enligt sedvanligheten utgöras de af enstaka figurer och 
bröstbilder, hvilka här bilda tre grupper: 1. de to lf mindre pro
feterna, 2. de to lf apostlarne samt 3. de fy r a  större profeterna  
jämte David, Samuel, E lias  och Eliza. Beträffande den första 
gruppen bör anmärkas, att Toppelius gifvit en och annan af 
profeterna något mer teatraliskt i uppträdande och gester än 
behöfligt varit, hvilket verkar enformigt. Zefanias gestalt upp- 
bäres dock af en sannare inspirerad hållning, men en så mycket 
mer borgerlig och trivial figur spelar den skallige Haggai i sin 
korta rock.

Likaså har målaren gifvit en stor del af apostlarna ett 
borgerligt tycke med ett drag af dåsig sömnaktighet eller andlig 
fattigdom. Bland dem afsticka Petrus genom svärmisk lyftning 
i blicken och sitt kraftigt uppburna hufvud, Andreas genom sin 
begrundande min, Jacobus den yngre med sitt matta och lidande 
uttryck och Judas Taddeus genom sin lugna och på samma 
gång dådkraftiga, öfverlägsna hållning. Man spörjer hos artisten 
visserligen lust att individualisera sina figurer, men i allmänhet 
föga tanke på att karakterisera de tolf lärjungarne hvar för sig. 
I färgbehandlingen framträder här ännu ej mycket af det för 
Toppelius sedermera kännetecknande.

Då man öfvergår till den tredje gruppen, öfverraskas man 
af att se den unge målaren här ådagalägga en oväntad talang 
såväl i färgbehandlingen som i den psykologiska framställningen.

Såsom berörd af ett trollspö framträder den 28-årige ny
börjaren med artistmärke på sitt änne och med omisskännelig 
lust att, med minnet ännu friskt af hvad han fått se i Stock
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holm, gå en fri konstnärs bana fram. Det tyckes som om T op 
pelius, i förlitan på sin omgifnings naiva ståndpunkt hvad konst
kritik beträffar, gifvit en god dag i de honom förelagda bibliska 
uppgifterna och i fulla drag njutit af fröjden att skapa karak- 
tersansikten, hvilka lekte honom i hågen. Och så tecknade han 
med med lekfull pensel under de sålunda uppståndna bröst
bilderna kända namn i gamla testamentet: Esaias, Jeremias, 
Hezekiel o. s. v. —  till Pieksämäki-bornas uppbyggelse. Denna 
friska skapelselust ha vi att tacka för nöjet att i dessa bilder

Hezekiel och Daniel. Läktarmålning i Pieksämäki.

få se en skymt af hvad medfödda anlag kunnat dana af Michael 
Toppelius, i fall han uppväxt i artistiskt gynnsamma förhål
landen. Hans karaktershufvuden äro nämligen långt ifrån oäfna, 
så hastigt den ena bilden efter den andra än synes hafva lämnat 
staffliet. Så målade han t. ex. en blid och godlynt äldre man 
och kallade honom Esaias; sedan en lugn, men fundersam, hvil
ken erhöll namnet Jeremias. En följande bild (Hezekiels) fram
ställde ett äkta romerskt imperatorshufvud med bindel kring 
det ljusa, tjocka och knottriga håret. Han bär mantel och kort 
skägg; hans vackert tecknade händer hvila på en utbredd pappers
remsa. Med Rubens i tankarna skapade han vidare en Daniel



88 E. n e r v a n d e r : Mi c h a e l  t o p p e l i u s .

med ett tryggt, men någorlunda borgerligt utseende och satte 
på dennes hufvud en skuggande »Rubens-hatt», plymascherad 
med en hvit strutsfjäder. Vid sidan af Daniel lät han en glad
lynt konung David med krona på hufvudet och en liten hand
harpa framträda på en ingalunda dålig målning, och så vidare: 
Samuel, Elias och Eliza, den senare en god typ med fylliga, 
sinnliga läppar, glest hår och kort krusigt skägg. Midt emellan 
dessa 8 bröstbilder målade han en något större komposition: 
»Adam  och Eva i P aradiset», omgifna af en mycket liten elefant 
och två små lejon, en påfågel, två harar och andra djur, bland 
hvilka äfven en enhörning. 1 De nakna människogestalterna äro 
hållna i en varm och frisk färgton. Adams hufvud är isynner
het anslående. Denna såsom ock ett par andra bilder i denna 
grupp af läktarmålningarna i Pieksämäki vittna om den drag
ningskraft, minnet af den store mästaren Rubens’ oupphinneliga 
färgskala utöfvat på den unge målareleven från Uleåborg.

III. Altarmålningar.
Då man gjort bekantskap med de altarmålningar af T op 

pelius, hvilka ännu finnas i behåll —  och de äro ganska många, 
äfven om man tar med i räkningen endast de i olja och på väf 
målade altartaflorna —  lägger man märke till, att han på dessa 
dukar sökt nedlägga det bästa af sin konstnärsbegåfning och 
den största omsorg i utförandet, som han med sina knappa 
studier var mäktig till. Han vinnläde sig mycket mer än van
ligt om ett riktigt perspektiv och rätta proportioner, han gjorde 
sitt bästa till att ge gestalterna en naturlig hållning, att inlägga 
ett, enligt tidens smak, finare behag i gesten, såsom han ock 
lät sitt i grunden goda färgsinne här verka på engång kraftigt 
och harmoniskt. Det var som om han inför den stora duken, 
som kunde kräfva ett par tre, kanske flera veckors arbete, och 
vid åsynen af de små färgklickarna på paletten i stället för de

1 Miniatyrelefanten och enhörningen återkommo sedan på hvalfmål- 
ningarna »Syndafallet» och »Utdrifningen ur Paradiset» i Haukipudas kyrka.
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vanliga färgburkarne, lagt å sido arbetareblusen, i det han ihåg- 
kommit en konstförståndigare krets af åskådare än sina heder
liga, okritiska vänner bland allmogen.

Det dröjde, synes det, ända till år 1765, innan Toppelius, 
då 31 år gammal, fick beställning på någon altartafla. Det var 
till Paavola kyrka, hvilken var den första, som härmed upp
muntrade honom, såvida ej Toppelius tidigare målat för I i sal mi  
kyrka den altartafla, som, hvad färgen beträffar, är så godt som 
förstörd, men, löstagen ur blindramen, ännu 1899 förvarades i 
därvarande klockstapel. Upprullad visade den sig vara en väldig 
duk, sannolikt den största Toppelius målat, efter ögonmått mer 
än 5 meter bred. Ämnet är »Nattvarden*, hvilken intages i 
ett af lampljus upplyst, i antik stil hållet, alkovformigt afslutadt 
rum. Försök att fotografera den mörknade duken, som upp
hängd från en af kyrkans läktare nådde i det närmaste till 
kyrkogolfvet, misslyckades. De enda afbildningar, som kunde 
åstadkommas, voro något svaga kalkeringar af två ädelt hållna 
apostlahufvuden samt af en efter antika mönster omsorgsfullt 
tecknad, prydlig vinkanna.

Vi öfvergå till altartaflan i P a a v o l a ,  i olja på väf och 
mätande i bredd 205 och i höjd 293 cm. Den är signerad: 
P inxit Michael Toppelius A =  i-]6p samt försedd med under
skriften: Luc. 15. Jezus syndisiä ivastanotta ja  syö heidän can- 
sans, ett bibelspråk, som utgör slutet af v. 2 i sagde kapitel. 
Taflan är nedtagen från altarväggen för att bereda plats för en 
modernare bild, men förvaras i mycket godt skick i klockstapeln.

Det förefaller öfverraskande, att Toppelius med ungdomlig 
djärfhet valde för denna, sannolikt hans första altartafla ett i 
norden på den tiden —  för omkring 140 år tillbaka —  så föga 
kändt, ehuru vackert och folkeligt motiv som K ristus undfår 
förkrossade syndare, 1 ett motiv, som långt senare kom ut på

1 P er Hörberg uppges hafva målat en af menigheten mycket be
undrad altartafla i Weringstad, framställande: »Kristus botar de sjuka», 
ett ämne, som står nära det ofvannämnda. Weringstadsmålningen tillkom 
dock långt senare än 1765, vid hvilken tid Hörberg var endast 19 år gam
mal. Dennes tidigaste altartaflor äro, enligt hans egen förteckning, från år 
1778. Weringstads-taflan finnes ej upptagen i Hörbergs förteckning öfver 
de altartaflor, han målat.
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konstens allmänning. Toppelii stora duk i Paavola är behäftad 
med många och svåra tekniska fel, hvilka — att döma af hans- 
senare altartaflor öppnade hans ögon för nödvändigheten af 
riktigare proportioner, stundom förbisedda, stundom afsiktligt miss
tecknade äfven af de gamle mästarne. Toppelius har nämligen 
framställt Kristus i öfvernaturlig storlek, ökad genom en osmak

ligt vid kjolbeklädnad. Håll
ningen saknar värdighet,, 
ansiktet är plussigt och ut
trycket ganska fryntligt 
samt hvardagligt, medan 
blod och vatten utgår ur 
hans sår och når syndarne. 
Med ett ord, Kristus verkar 
här föga sympatiskt, ja, 
störande, och uppmärksam
heten drages till den af 
allvar genomträngda fram
ställningen af de af världen 
utstötta olyckliga, hvilka, 
sju till antalet, tränga sig 
kring sin tröstare och vän. 
Alla höra de till de fattiga 
på jorden, för det mesta 
äldre män och kvinnor, 
bleka och uselt klädda, 
hvilka förkrossade och grå-

„ . , , „ tande knäböja och väntaKristus sy nita nies van. Altartafla J
i Paavola. om förlåtelse. Såsom

genuint finska typer kunna 
dessa, synbarligen utan modeller tecknade figurer icke betecknas.

Att antaga, att ämnet för Paavola altartaflan omedelbart uppsprungit 
i Toppelii fantasi, voro vågadt. Med kännedom af den dragningskraft, 
Rubens utöfvat på honom, kunde man hällre förmoda, att han på ett eller 
annat sätt erfarit om dennes härliga, nu i Pinakoteket i München befintliga 
målning: Kristus och syndarene samt att ämnet tilltalat honom. Men hvilken 
skillnad i konstnärlig uppfattning —  att ej tala om utförandet! —  Och 
ändå kännes det varmt i hjärtat att bevittna den enkle finske målarens 
sträfvan till ett för honom oupphinneligt mål.
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Till Toppelii arbeten i medlet af 1760-talet hör en väl bibe
hållen, stor, osignerad framställning af »N attvarden», hvilken 
oljemålning pä trä länge utgjort altartafla i P i e l a v e s i  kyrka, 
men numera förvaras i bårhuset. Den mäter i höjd 299 och i 
bredd 181 cm. Då Toppelius 1764 på denna ort målade andra 
taflor, är det möjligt att denna målning daterar sig från samma 
år och sålunda vore något yngre än altartaflan i Paavola.

Man möter här en stor, en intressant komposition. Scenen 
är förlagd i ett pelarhvalf, från hvilket röda, guldfransade drape
rier nedhänga. Belysningen kommer från skenet af brinnande 
vekar i öppna skålar, uppburna af en från taket nedhängande 
järnställning. De flesta lärjungar ligga till bords enligt forn
tida sed. På framsidan om bordet sitter Judas. Hans hår och 
skägg äro kortklippta, hans läppar sinnligt svällande, och han 
vänder mot åskådaren sin egendomliga blick, fast, men dock 
frånvarande och nervös.

Det intressanta i kompositionen följer nu att framhållas. 
Toppelius har, medveten eller omedveten —  hvilketdera är svårt 
att säga —  med detta arbete blifvit ett slags banbrytare, hvars 
spår dock gömts af glömskan, på ett område af realistisk konst, 
i det han här vågat sig på att framställa lärjungarne såsom 
hade de varit finske allmogemän, hvilkas lynnen, anletsdrag och 
gestalter varit honom ut och in bekanta, likasom ock i flera fall 
äfyen deras dräkter. Sålunda kom han att på denna målning 
skapa en hel hop synnerligen karakteristiska figurer. Där ser 
man en liknöjd ung man i röd jacka och blå krage, typ af en 
fet och lunsig finne. Här åter — vid sidan af Petrus’ intres
santa gestalt med den skarpa blicken och de intelligenta dragen 

afteckna sig bilderna af en solstekt, rödbrusig och fyllig man 
af karelsk gränstyp samt af en fromsint, lugn man med i rödt 
stötande hår. Efter en lärjunge (måhända Jacobus den yngre) 
en ung man med långt, lockigt hår och hvars intressanta hufvud 
och lediga ställning tilldra sig uppmärksamhet, följer en sol
bränd bondtyp med kraft i blicken; så en mattögd finne och en 
annan med rundt ansikte och pigga, bruna ögon, medan dennes 
plussige granne, i hvit dräkt med knappar i rocklifvet och blå 
underskjorta, reflexionslöst hör till sällskapet, hvaremot den 
siste i raden, en man med hög hjässa och iklädd sjömansjacka



Nattvarden. Altartafla i Pielavesi.
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öfver bar bringa tyckes eftertänksamt begrunda hvad här för
siggår. Om Kristus och Johannes torde, om jag minnes rätt, 
föga annat vara att säga än att de äro mindre vekligt fram
ställda än vanligt och ej störa totalintrycket af bilden. 1

Altartaflan i Pielavesi var ett enastående, intresseväckande 
försök af Toppelius i realistiskt och nationellt måleri —  om 
man frånser enstaka smärre detaljer i hans kyrkliga väggmål
ningar. Man upptäcker visserligen, såsom straxt nedanför skall 
omtalas, på altartaflan i Pulkkila kyrka en enstaka världslig 
liten manlig figur af utpräglad finsk allmogetyp, men den verkar 
störande på denna bild, hvars ämne är Korsfästelsen.

Altartaflan i P u l k k i l a  är signerad: Pinxit Michael Top- 
peliuxelda (!) d. X IV  Julii M D CCLXX. På korset läses: 
»Jesus Nazarcnus Judalaisten Kuningas.» Den finska under
skriften börjar med slutet af v. 24, Es. 43 kap., öfvergår därpå 
till slutet af v. 22 i följande kapitel och afslutas med v. 12 i 
n:o 251 i finska psalmboken. Underskriften har en höjd af 10 
cm.; själfva taflan är 328 cm. hög och 207 cm. bred.

Denna således mycket stora målning upptar utom den 
korsfäste 7 bipersoner. Kristus är framställd ännu vid lif, ut
trycket är sörjande, men lugnt, gestalten ädelt hållen. Den är 
en af Toppelii allra bästa Kristus-figurer. Blod har samlat sig 
på marken, men själfva kroppen är föga förorenad. Det gamla 
bruket att med två spikar fästa Kristi fötter, hvar för sig, vid 
korset är här upptaget och återkommer på andra bilder af 
Toppelius. A f  de kringstående är- Johannes återgifven äldre 
än man vanligen ser hans bild. Han är vackert tänkt i sin 
manliga sorg. Ett matt drag ses i hans blick. På hakan fram
skjuter en ovårdad, i rödt stötande skäggbrodd, men det ljusa 
håret faller rikt som vanligt i bucklor ned på hans skuldror. 
I resignerad sorg skådar han mot himlen i det han med en 
svag, enligt tidens sed något konventionell, korrekt och rätt 
fin gest utsträcker vänstra handen. —  Bakom honom fram-

1 I förbigående må här erinras om den i Kakskerta kyrka befintliga 
lilla altartaflan af G. W. Finnberg (* 1784 f  1833', som med mindre rea
lism och utan nationella drag framställer Kristus vid nattvardsbordet om- 
gifven af sina lärjungar, hvilka bära under sina mantlar enkla sjömans
dräkter. Ansiktstyperna äro de vanliga »apostoliska».
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skymtar, jämte några kvinnor, den ofvanför omnämnde lille 
mannen med finsk allmogetyp, hållande med sina båda händer
i lärjungens högra arm. Den högbarmade, ångerfulla synder-
skan Maria Magdalena, hvars mantel skiftar i den för Toppelius 
kännspaka ljusgredelina färgen, knäböjer vid korset. En annan 
af de heliga kvinnorna står med korslagda händer i samma 
plan, och sannolikt har man ej att i henne, utan i en längre

bort befintlig äldre kvinna 
med trivialt allmogetycke 
se Kristi moder, hvilken 
med en duk torkar en tår 
ur ögat. I sin helhet ver
kar gruppen godt och an
slående mot den gråblå
bakgrunden.

Den omsorgsfullt ut
förda taflan omslutes af 
en enkel, slät ram, som 
upptill dock prydes af en 
båge med snirkelornament, 
tydligen angifvande, hvad 
själfva kompositionen ger 
tillkänna, att denna altar
tafla är ett alster af rokoko
tidens ende representant 
i Finland.

Följande år, 1771, 
signerade Toppelius den 
större af de två altartaflor 
han målade för S i i k a -  

j o k i  kyrka: K ristus i Getsemane. På den mindre duken är 
Korsfästelsen  framställd. Den förra taflan är -— med nu första 
gången bortlämnadt: »pinxit», hvilket ord synes ett grand hafva 
gått utom gränsen för målarens latin —  signerad på finska: 
Maalattu Michael Toppeliuxelda. A :  /77z. Dess bredd är 157 
cm. Kristus bär en mantel i grönblå nyans ofvanpå den hvita, 
blodbestänkta, af en röd gördel fasthållna dräkten, hvars skug
gor stöta i rödt. Figuren är visserligen allvarligt hållen, men

Korsfästelsen. Altartafla i Pulkkila.
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poserar ganska mycket, hvilket gör intrycket oangenämt och 
kyligt. Lärjungarne slumra i mörk skugga. Kalken synes i 
ett ljusskimmer i höjden. Ängeln är rätt bra, ehuru hårdt 
modellerad, liksom gjuten i brons. Dess vingar äro vackra 
och luftiga och tillika kraftiga och verkligen bärande —  en 
detalj, hvari Toppelii anmärkningsvärda talang åt detta håll 
sällan, kanske aldrig förnekade sig.

Hans andra tafla i Siikajoki kyrka: »Korsfästelsen», hänger 
så högt, att dess signering, om en sådan där finnes, ej skönjes 
nedifrån i kyrkan, A f  samma 
anledning faller det sig svårt 
att granska den lilla duken, 
som dock tyckes stå fram
om den större, ofvanbe- 
rörda taflan. Korsfästelse
scenen har att uppvisa rätt 
många figurer. I förgrun
den romerska knektar och 
höfvitsmannen Longinus i 
rustning, hjälm och sköld, 
stickande lansen i Kristi 
sida. I andra planet be
finna sig Kristi moder och Detalj af altartaflan i Pulkkila.

Johannes. I färg är denna målning karakteristisk för Toppelius 
under hans bästa utvecklingstid, på 1770-talet; anmärkningsvärdt 
är, att man dock redan under denna period kan skönja svagt 
framträdande spår af den brunaktiga färgton, hvilken, efter att 
tidtals åter hafva uppenbarat sig och försvunnit, slutligen i 
kopparröd glans framlyste på hans vid 86 års ålder målade 
altartaflor i Revolaks.

L o c h  t e å  kyrka äger icke mindre än 4 altarmålningar, 
utförda i olja och på väf af Toppelius på den tid, då den finske 
psalmdiktaren, Jakob Frosterus var församlingens herde. De 
sluta sig tillsammans såsom en präktig bildvägg, som skiljer 
sakristian från koret. Midten upptages af »Korsfästelsen» och 
»Nattvarden», den förra ofvanför den senare lilla duken. Till 
höger från »Korsfästelsen» har »Isak offras» sin plats och till 
vänster »Kristus i Getsemane.»
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Isak offras är en ganska kylig bild; hufvudpersonerna äro 
hastigt tillkomna, mest uppmärksammar man ängelns vackra 
vingar. Den är likasom »Kristus i Getsemane» signerad i au
gusti månad 1773, och man råkar väl ej mycket på villospår, 
om man, med kännedom af Toppelii flinka pensel och hans flit, 
antager att de båda ej blott slutförts, utan ock utförts inom 
den korta tiden af vid pass en sommarmånad. Båda äro sig
nerade: »Maalattu Elocuusa fVuonna 7777 Mich. Toppelijuxelda 
—  såsom han här och likaledes på »Korsfästelsen» skrifver sitt 
namn med en bokstaf för mycket.

I fråga om »Kristus i Getsemane» må främst framhållas 
Toppelii djärfhet att framställa Kristus liggande framstupa på 
marken, så att endast hjässan och pannan synas af den under 
öfvermåttet af sina kval lidande, ty gestalten anger den djupaste 
ångest. Dräkten är öfverströdd med spår af det blod han ut- 
svettats. Mot natthimlens kyliga mörkblå färg aftecknar sig 
ängeln, som på kraftiga, vackra vingar sänker sig från höjden 
och pekar på lidandets bittra kalk, hvilken på en ljusflod sjun
ker ned att tömmas af Kristus. Ängelns något robusta former 
draga dock uppmärksamheten i någon mån från hufvudpersonen 
i den nattliga scenen, hvars dramatiska färg framträder äfven 
genom kontrasten mellan de i taflans medelplan slumrande lär- 
jungarnes lugna hvila och de i bakgrundens mörker framskym
tande af Judas vägledda knektarnas i fackelskenet glänsande 
vapen. Man ser af allt, att Toppelius med kraftig poetisk upp
fattning satt sig in i det tacksamma ämnet, men här och där 
strandat på sin bristande förmåga att behärska färgskalan 
så som hans artistiska håg det velat.

De förnämsta altartaflorna i Lochteå kyrka äro »Kors
fästelsen» och »N attvarden», om hvilkas liksom ock de öfriga mål
ningarnas icke uppmätta dimensioner man får ett ungefärligt 
begrepp från hithörande illustration. »Korsfästelsen» är sig
nerad, men en del af skriften är utskrapad, som kanske lämnat 
uppgift i hvilken månad taflan slutförts. Årtalet, 1770, är tyd
ligt utsatt och Toppelii namn likaså. Möjligen räknar den 
osignerade »Nattvarden» sin uppkomst från samma år. Emellan 
de båda taflorna är början af v. 11 och 10 i n:o 19 W irsik. 
textad, och hänför sig det förra versutdraget: »Näin laupiasti»
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etc. till den öfre, det senare: »Tälle pöydäll sydämmel nöyräll» 
etc. till den nedre taflan.

»Nattvarden» är väl blott en liten tafla, som dessutom 
har plats något i skymundan, men den är i alla fall berättigad 
att höra till skyddsvakten kring Toppelii minne. Grupperingen 
är ganska tillfredsställande. Kristi hållning, i det han fattar 
brödet och uttalar instiftelseorden, uppbäres af inspiration, och

Interiör af Lochteå kyrka.

öfver den lyssnande skaran af lärjungar hvilar en djupt andakts- 
full stämning. Judas bildar undantag, där han sittande främst 
vid bordet vänder sig mot åskådaren med hakan stödd mot 
knytnäfven. 1 För öfrigt ser det ut som om Toppelius vid

1 Jag erinrar mig ej den sägen, som troligen gifvit Toppelius anled
ning att ställa ett brinnande ljus på en tom plats invid Judas.

7
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målandet af denna tafla ofta haft i minnet sin nattvardsbild för 
Pielavesi kyrka.

Korsfästelsen  i Lochteå kyrka är den förnämsta konst
produkt, som vore egnad att bära Michael Toppelii minne till 
eftervärlden. Uttrycket hos Kristus är lugnt, och i hans kropps
ställning är lidandet framhållet så litet som möjligt. Korset 
omgifves af två män och fyra kvinnor, bland hvilka senare 
Maria Magdalena i ljus böljande dräkt knäböjer vid korset. 
Mest fästes uppmärksamheten vid Johannes, en ung man med 
böljande gula lockar, hvilken i lugn, resignerad sorg gör en 
hofmannalik rörelse med sin svagt framsträckta hand.

På den illustration, som framställer bland annat bildväggen 
vid altaret i Lochteå kyrka, synes väl den snäckvridna ramen 
kring »Nattvarden» men ej den öfre stora, med tre gyllene 
plymer prydda rokokouppsatsen, hvilken kröner de för öfrigt 
enkla inramningarna af de tre större altartaflorna och som ger 
bildverken deras stilprägel.

Det intresse för Rubens’ målningar, hvilket jag  gissnings- 
vis antagit hade uppstått hos den unge Toppelius under dennes 
lärlings- och läroår i Stockholm, lyckades aldrig ge sig ett mera 
synbart uttryck än i den senast omnämnda altartaflan: »Kors
fästelsen». Det blefve nog ogörligt för mig såsom icke inkom
men i måleriets teknik att framhålla, i hvilka penseldrag T op 
pelius med växlande framgång och otur eftersträfvade att få 
fatt i förbleknande ungdomsminnen och intryck af den store 
mästarens färgsammanställningar —  den lysande gula färgen 
på Rubens palett saknades fullständigt på Toppelii och kanske 
ock i hans färgskrin —  men mer än en ung artist har inför 
Toppelii stora, i färgen ovanligt harmoniska och varma altar
tafla såsom ock inför den vackra af Armas Lindgren utförda 
akvarellen efter densamma med en glad blick nickat åt »den 
finske Rubens» i den på konst, mer än på allt annat torftiga, 
ödsliga finska landsbygden.

I L a p i n l a h t i  mellan Iisalmi och Kuopio belägna kyrka 
har en annan af Toppelii framställningar af »Korsfästelsen» 
länge tjänstgjort som altartafla. Den förvaras numera på skyd
dad plats i klockstapeln. Taflan ( 1 9 6 x 1 7 6  cm.) är hvarken
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signerad eller daterad, men otvifvelaktigt en äkta Toppelius, 
hvilken här må omnämnas.

På denna figurrika målning är hela korsfästelsescenen - 
röfvarne, romerska krigare, bibliska och världsliga personer 
framställd. Kristus är åter här den minst anslående figuren, 
ett slags allmogeman, utan värdigare hållning och starkt ned- 
blodad. Den ene röfvaren är blond, den andre har kastanje- 
brunt hår. I kretsen af de bibliska personerna vid korset lägger 
man märke till en liten knäböjande herreman med ljusgult upp
struket hår och iklädd den före 1778 brukliga franska dräkten 
med skört och stora knappar, synbarligen en votivfigur, en nu
mer obekant förärare af denna stora altartafla. —  Bland dess 
icke få anslående figurer och detaljer fäster man sig i gruppen 
till vänster från Kristus vid två ansikten. Den unge mannen 
med det uppstrukna håret och den vackra profilen, hvilken ej 
saknar tycke af Gustaf III:s, är Johannes, hans följeslagarinna 
någon af de heliga kvinnorna.

I R a n t s i l a  kyrka prydde Toppelius själfva brädväggen 
emellan altaret och sakristian med tre större målningar i lim
färg, inramade i likhet med altartaflor.1 Den mellersta af dem : 
»Korsfästelsen» är likasom sidomålningarne: »Kristus i Getse- 
mane» och »Uppståndelsen» signerad: w. i j 8 8  maalattu Michael 
Toppeliuxelda. A lla tre kunna de hänföras till målarens sva
gare arbeten. Korsfästelsen  är rik på figurer, dock upptar mål
ningen icke de korsfäste röfvarne, men väl knektarne och sex 
af de bibliska personerna. Omkring korsets -fot slingrar sig en 
orm. Kristus är en oproportionerligt stor figur, med lidande, 
men ändå lugnt uttryck. Den långa underskriften är samman
ställd a f : Matth. 27 v. 46 samt v. 1 och 2 i psalmen 212 i W . K.

Kristus i  Getsemane har intet originellt drag att uppvisa. 
Den knäböjande Kristus —  en utmagrad, blodbestänkt, lidande 
gestalt —  är här vänd emot åskådaren. På himlen ses full
månen, till hälften dold af en molntapp och af målaren ej be
gagnad till åstadkommande af något slags ljuseffekt.

Återstår att omtala den tredje bilden: Uppståndelsen och 
att för första gången anteckna Toppelii fatala grepp att låta

1 Till väggens rikliga utstyrsel hörde ock ett par enstaka figurer, 
hvilka längre fram skola omtalas. Se kap. »Kyrkliga statymålningar» o. s. v.
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den uppståndne begagna segerfanans stång såsom ett slags 
voltigerstaf till ett högt luftsprång, en naivitet, hvilken han ej 
sökte undvika på öfriga framställningar af ämnet. De högeligen 
förfärade krigarne bidraga att ge kompositionen en orolig stämning.

Toppelius har synbarligen med lust och fröjd tagit i hop 
med den stora, i ett slags rokokostil utförda ramdekorationen, 
hvilken omsluter samtliga dessa målningar. Han utstyrde den 
med änglahufvuden, blombuketter, blomsterkorgar och på köpet 
med två duktiga, i trä skurna drufklasar. Man kan dock ej 
kalla den bondgrann och öfverlastad. I den landtliga kyrkan 
tar dekorationens rika och varma färgskrud sig helt glad och 
treflig ut. 1

För J a l a s j ä r v i  kyrka i södra Österbotten målade T op
pelius en af två kompositioner: Korsfästelsen  med Nattvarden  
såsom predell inom gemensam ram inrymd stor altarmålning. 
Den bär signeringen: maalattu an: i 8 o j  d .  october Michael 
Toppelilda, med hvilken variant af det kända släktnamnet T op 
pelius vår målare omnämndes, då han i sin ungdom, år 1756, 
målade på Karlö, hvarom längre fram. Möjligen ville han här
med beteckna sina bilder i Jalasjärvi såsom underlägsna hvad 
han kunnat åstadkomma. Jag har ej varit i tillfälle att besöka 
Jalasjärvi kyrka, men kan åberopa K. K. Meinanders utsago 
(i F. Museum, n:o 3 år 1900), att Toppelius målat denna bild 
»med stor hast och föga omsorg.» Så var ock priset därefter 
—  50 daler. 2

1 Såsom något mindre välbetänkt bör framhållas, att Rantsila för 
samling stört intrycket af Toppelii altardekoration genom att betäcka »Kors
fästelsen» med två för denna ornering främmande målningar: en tråkig 
efterbildning af en dussinkopia af da Vincis »Nattvarden» samt en enstaka 
bild af Kristus på korset, nyktert och fantasilöst målad af J. G. Hedman 
(* 1800 f  1866). Dessa täckbilder inom en gemensam ram skänktes 1840 
till kyrkan af kommerserådet Gustaf Bergbom i Uleåborg och borde af- 
lägsnas från Toppelii stora, om också i detaljer mera svagt hållna altar
dekoration. — Olika falla ödets lotter! Den lilla S ä r  e s n i e m i-kyrkan har 
i tiden begagnat som altarprydnad en replik af sagda kopia och sagde 
originalbild, men ledsnat vid dem samt inrymt dem i ett förrådsrum. Deras 
plats upptages nu af ett konstlöst måladt kors.

2 Om hans dekorering för öfrigt a f Jalasjärvi kyrka skall talas i 
annat sammanhang.
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Den nuvarande kyrkan i K i i m i n k i  1 är uppförd 1760. 
När Toppelius utförde målningarne därstädes är mig obekant. 
Korväggen är rikligen betäckt med bilder i limfärg på träunder
lag. Man finner här tre altarmålningar och två mot en ljusblå 
fond fristående, ej inramade figurbilder af Aron och Moses. 
Den ljusa färgskruden i den lilla landtliga kyrkan gör ett vän
ligt och gladt intryck. Midtpartiet upptages denna gång af 
»Kristus i Getsemane», sidopartierna åter af »Kopparormen i 
öknen» profetiskt hänvisande från gamla testamentet till den 
andliga helbrägdagörelsen i och med »Korsfästelsen.» Alla 
dessa tre målningar äro omgifna af imiterade ramar i rokokostil.

Den största altarbilden: Kristus i Getsemane har Toppelius, 
i glädje öfver färgernas lätta lek på den stora väggytan, hållit 
mycket ljus. En mantel höljer en del af Kristi af blodsdroppar 
lätt bestänkta skära dräkt, där han knäböjer med ansiktet vändt 
mot åskådaren. Ängelns ljusgula klädnad glänser högt uppe i 
skyn, där det himmelska sändebudet visar ännu högre upp mot 
kalken, som sjunker nedåt. T vå  af de hvilande lärjungarne 
synas hålla sig vakna. —  På Kopparormen i öknen är figur
apparaten ganska liten. Endast tre män och en kvinna ligga 
omslingrade af ormar. Till dem framträder Moses, öfver hvars 
hjässa två mäktiga hårlockar fladdra; det är en rätt bra gestalt. 
Bakom honom Aron i öfversteprästerlig dräkt, lånad från gamla 
träsnitt. —  Korsfästelsen  är ej heller figurrik. Utom Kristus 
ses Johannes, den till korsets fot sjunkna Maria Magdalena 
höljd af en gul mantel samt tre andra heliga kvinnor. —  A f 
de två fristående figurerna, Moses och Aron, är den senare 
duktig i sitt slag. 2

En oljemålning i Kiiminki af Toppelius på väf och med 
»Korsfästelsen» som motiv skall nämnas under rubriken staffli
bilder. Då den mäter inemot 100 cm. i höjd, vore det möjligt, 
att den i tiden gjort tjänst som altartafla.

1 K i i m i n k i  är den på orten allmänt använda benämningen på 
A l a - K i i m i n k i  församling och kyrka. Y l i - K i i m i n k i  har bibehållit sitt 
officiella namn.

2 Alla dessa bilder hafva omkring år 1870 blifvit renoverade, därvid 
figurernas konturer lämnats ovidrörda och det öfriga ej i nämnvärdare 
grad våldförts. 1 fråga om Arons dräkt har man dock varit närgångnare.



Interiör af Kiiminki kvrka.



I K u i v a n i e m i  kyrka finnes likaledes en liten målning i 
olja och på väf al Toppelius. Den mäter i höjd blott 58 och i 
bredd 72 cm., men med hänsyn till det storslagna och väl 
genomförda i kompositionen omnämnes den här, då det ej är 
osannolikt, att dess plats tidigare varit ofvanom altaret i den 
enkla kyrkan. Den är utförd på beställning af någon from 
allmogeman ock skänkt till kyrkan enligt påskriften: M ats Hen
rikin Poika Kacko Lahiottanut Wuonna 1820 Kirkon kaunistuxi. 
På frånsidan är med färg skrifvet: Maalatu Wuonna 1820 M. 
Toppeliuxelda. Den religiösa inskriften utgöres af den ofta af 
målaren använda första versen i n:o 141 i W . K.: »O ihminen 
muistele syndis pääl» o. s. v.

Taflan framställer Vandringen till Golgata. Den hör till 
de målningar, hvilkas dimensioner växa för minnets blick, så 
lefvande är scenen och så skickligt gjord är grupperingen af 
de vid pass två dussin personer, som framträda på duken. Efter 
att ha passerat genom en borgport drar tåget förbi oss och 
försvinner vid en krökning af vägen, där vi ännu se en skymt 
af de robusta, nästan nakna ogärningsmännen, hvilka med bak
bundna händer gå främst i det sorgliga tåget. I midten af för
grunden ses Kristus, iklädd en skär långdräkt med blå mantel. 
Böjd under bördan af korset skådar han rakt emot oss, medan 
en knekt höjer sin staf för att påskynda hans steg. Bakgrunden 
upptages af krigare och en folkhop, bland hvilka man upptäcker 
två i dok klädda kvinnor, några af dem, hvilka stodo mästaren 
närmast. Öfver den ljusblå himmeln gå lätta skyar. Komposi
tionen är nästan dramatiskt hållen, och intrycket är onekligen 
mer gripande än det någon annan målning af den gamle måla
ren förmår göra.

Det hade varit önskvärdt att här få meddela en dräglig 
afbildning af denna målning. Den fotografi af taflan, hvilken 
tagits, har utfallit svagt. Färgerna äro starkt förmörkade och 
hafva kanske öfver hufvud varit mörka redan innan de torkade. 
De lätta färgernas glada blandare var, då han målade denna 
bild, redan 86 år gammal, och hans blick var skummare än 
fordom.

Det återstår nu att kort omnämna de fyra oljemålningar, 
hvilka Toppelius samma år han afled utförde för altarväggen i
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R e v o l a k s  kyrka. Valet af ämnen är det vanliga: Korsfästelsen  
och Nattvarden  i midten; på sidorna åter Kristus i  Getsemane 
samt Uppståndelsen. Taflorna, i olja på väf, äro starkt öfver- 
fernissade af någon oskicklig hand, som gjort till och med sig- 
neringarne ställvis oläsliga. Fullständigt skönjes skriften på 
»Kristus i Getsemane»: *M. Toppeliuxelda w. 1821 ikänsä 88:dena 
wuotena.T Emot vanan förekommer en signering på svenska 
på »Korsfästelsen», där man ännu kan uttyda orden: »M ålat —

- Toppelius.» Färgen på dessa altartaflor är hård och kall, 
karnationen täflar med indianernas hudfärg och fernissan ger 
bilderna en obehaglig metallglans. Huru olikt mot fordom! 
Målarens lust att dekorera i rokokons koketta former är ersatt 
af en asketisk stränghet, som nöjer sig med de enklaste, brun
gula lister till inramning af dessa hans sista altartaflor.

Vår blick kan dock äfven här stanna vid en för Toppelius 
karakteristisk figur.- Till fyllnad i väggdekorationen har han 
invid dörren till sakristian målat i lim färg: Såningsmannen  med 
underskrift: Catzo P. Mattheuxen Ewangel. k. 13. Mannen är 
iklädd finsk allmogedräkt af groft hvitt tyg med pjäxor på 
fotterna. Han bär en sädesvacka eller korg på armen. Tanken 
på hembygden har lockat fram i den gamle målarens fantasi 
ett nytt och anslående dekorativt motiv i form af höga rågax- 
stånd, hvilka vackert omgifva åkerfältets enkla arbetare.

IV. Stafflimålningar.
Bland Toppelii religiösa målningar bör äfven nämnas ett 

antal smärre stafflibilder, hvilka anträffats, de flesta i Kuopio 
trakterna. Formaten växla mellan 124 och 41 cm. i höjd samt 
mellan 77 och 35 cm. i bredd. De äro målade i olja, än på 
väf, än på trä, någon gång på papp. I behåll finnas 16 sådana 
taflor, daterade från 1764 framåt ända till år 1803. Dylika har 
man funnit: 6 i Maaninka, 5 i Lapinlahti, 2 i Pielavesi, lika 
många i Kuivaniemi samt 1 i Kiiminki.

Troligen äro de så godt som alla utförda på beställning 
af allmogemän och kvinnor, hvilka önskade pryda sin hem



sockens kyrka med fromma gåfvor, såsom seden varit i Finland 
allt sedan kristendomens första århundraden i landet.

Toppelius satte ej högt pris på dylika mellanarbeten, men 
synes i allmänhet ej heller hafva gjort sig något större besvär 
med kompositionen eller utförandet.

De ämnen, hvilka Toppelius, sannolikt på begäran af veder
börande allmogepersoner, framställde på dessa målningar, voro 
till allra största delen hämtade ur bibeln, men märkeligt nog 
har man anträffat ett par, odaterade, framställningar af madon
nan med barnet, hvartill sluter sig en i rent katolsk anda kom
ponerad votivtafla från 1764. På denna bild ses nämligen en 
samtida prästfru från P i e l a v e s i  
knäböjande framför Guds moder 
med Jesus-barnet. (Närmare om 
denna tafla i nästföljande ka
pitel). De två öfriga bilderna 
af Maria med barnet voro gåf
vor till L a p i n l a h t i  och M aa
n i n k a  kyrkor. Underskriften 
är, frånsedt ett par olikheter i 
skrifsättet, enahanda på hvar- 
dera och hämtad från vers 1, 
n:o 120 W . K. (Jesus kaunis 
helmois makais Marian). Lapin
lahti bildens bipartier: krubban 
med åsna och oxe tyckas an
tyda, att denna »madonna med barnet» kunde benämnas Jesu 
födelse. På Maaninka bilden har Toppelius raskt tagit steget 
ut till en komposition i de gamle katolske mästarnes anda och 
har också lyckats få fram på sin duk en rätt vacker familje
grupp med jordisk friskhet i förening med ett andligt uttryck 
hos barnet. Den, ty värr, mycket skadade målningen, varm i 
färgen, kan räknas med bland de bättre dukar, Toppelius mäktat 
åstadkomma.

I Lapinlahti har anträffats äfven en duk med ämne ur 
Uppenbarelseboken, kap. 1, v. 12— 17. Verserna omförmäla 
visionen af de 7 ljusstakarne, de 7 stjärnorna och »en, som 
var lik människones son.» Till denna komposition saknade
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Madonnan med barnet. Tafla 
i Maaninka.
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Toppelius sannolikt icke förebilder, och han lyckades äfven i 
färgen göra den mystiska uppenbarelsen stämningsfull. 1

Sannolikt är likaså den på trä omsorgsfullt målade bröst
bild af i>Propheta Sam uel», hvilken Toppelius efterlämnat i 
P i e l a v e s i ,  en reminiscens af hvad han sett i kopparstick eller 
i målning. Underskriften lyder: »Lainoitettu Sam uel Harmai- 
selda A:o 1764.» Gifvaren hade synbarligen med sin gåfva 
velat hedra sitt så att säga »namnhelgon».

Ofriga nu ifrågavarande stafflibilder hämtade sina motiver 
ur Kristi lefnad, ända från hans dop till hans uppståndelse. Det 
är ej att undra på, att han på dessa jämförelsevis underordnade 
arbeten mer eller mindre upprepade sig själf.

Här må de korteligen uppräknas:

1. Jesu dop. På trä, upptill afrundad målning. Osignerad. Under
skrift: Tämä on se minun rakas poikani, johonga minä mielistyn. Pyh. 
Matth. v. 15 (borde heta 3. 17). Tämligen väl bibehållen. ( Ma a n i n k a ) .

2. Kristus gisslas. Osignerad, på väf målad bild, full af fläckar. 
( M a a n i n k a ) .

3. En Ecce homo. Påskrifter: »Catzo Ihmistä», från Joh. ev, 19: 5 
samt »O Ihminen muistele syndeis pääll, jong tähden Jumalan Poica tääll, 
Syndyi mailmaan Miehex etc. W : No 141.» Följande afToppelius ej skrifna 
anteckning läses a tergo: »Helena Myckänen Maaningalta on tämän maalin 
lah[joitta)nut wuåna 1803. Kaunistoxe.» Man ser här bröstbilder af Kristus 
samt af nio judar. Några af de senare äro återgifna med rätt god karak
teristik af listighet, pösande öfvermod eller dåsighet. Kristu sfiguren hör 
till de obehagligt plussiga, hvilka Toppelius, såsom tidigare nämndes, emel
lanåt framställde. ( M a a n i n k a ) .

4. Korsfästelsen. På väf. Underskrift: „Lahjoitettu Pål Ruotsai- 
selda (?) An. 177S-“ Kristustypen densamma som på föregående bild. Vid 
korset står Maria med ganska lugnt ihopknäppta händer samt Johannes 
med ett kvinnligt utseende. Hans framsträckta högra hand beröres af en 
sidostråle a f det ur Kristi sida utströmmande såret i sidan. ( M a a n i n k a ) .

1 I Pielavesi kyrkobyggnad förvarades 1899 en liten målning (55 X  45 
cm.) med ämne ur ett fantastiskt ställe i ofvannämnda bok, där det berättas 
om den först utsände a f de sju änglar, hvilka skulle utgjuta Guds vredes 
skålar på jorden. Underskriften lyder: „Lahjoittanut Jacob Lund Soldan 
Talollinen co — —joag (?) A:o 17p— “. Där uppges att bilden kostat 6 
daler kpp. (11 m. 52 p.). Då skriften röjer likhet med Toppelii sätt att 
teckna dylika, kunde denna från 1750-talet härstammande duk möjligen 
vara ett ungdomsarbete a f honom, ehuru den i färg ej röjer närmare fränd- 
skap med hans pensel.
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5. Kristi uppståndelse. På väf. Dimensionerna 82 X  45 cm. eller 
desamma som föregående målnings. Underskriften: „Lahjoitettu Pål Ruotsa
laisena An /77J.“ Kristus är framställd i enahanda ekvilibristiska ställ
ning som på motsvarande bild t. ex. i Kempele. De tre knektarne skynda 
förfärade bort. ( Ma a n i n k a ) .

6. Synderskan vid Kristi fötter. På papp? Signerad: „ rjy2. Målad 
af Mich: Toppelius“. Underskrift: »Jesus catzoi sen syndisen waimon puo- 
lexi Phariseuxen huonesa.» Kristus och synderskan med långt, utslaget 
blondt hår äro de enda figurerna på denna målning, ( L a p i n l a h t i ) .

7. Ecce homo. Katzo ihmistä. På väf. Kompositionen är ungefär 
enahanda som på n:o 3 (se ofvanför). Bilden är mycket skadad. ( L a p i n 
l aht i ) .

8. Kristus i Getsemane. På papp. Underskriften: »[Siejluni on su- 
resti murheisansa cuolemaan asti. marc. 14. v. 34.» »Iunduselda Viosf?) 
kylästä Lahjoitettu (v.) 1780 (?)» En delvis sönderrifven bild med 2 figurer: 
Kristus och ängeln. Den förre är motbjudande framställd. ( L a p i n l a h t i ) .

9. Korsfästelsen. På väf. 94 X  77 cm. Osignerad och odaterad 
något större duk, som äfven saknar underskrift. Denna starkt fernissade 
målning, på hvilken endast Maria och Johannes omgifva korset, är en 
replik af under n:o 4 här ofvanför omtalade duk och anträffades i K i i 
mi n k i .  (Se sid. 101).

10. Yttersta domen. På väf. 124 X  72 cm. Om denna målning, 
hvilken längre fram skall omnämnas, erinras här, då den ju ock bör räk
nas till stafflibilder. ( P i e l a v e s i ) .

11. Korsfästelsen. Påt r ä ,  med underskrift: »Johanes Maria Magda- 
lenc» (!) Denna lilla oljemålning, endast 41 cm. hög och 35 bred, är osig
nerad, men man torde ej misstaga sig, om man redan på grund af färgen 
räknar den bland Toppelii arbeten, trots det stupida uttrycket i Kristi 
uppsyn. ( K u i v a n i e m i ) .

12. Vandringen till Golgata, har omtalats på sid. 103 i sammanhang 
med egentliga altartaflor; målningen uppräknas här af samma anledning 
som n:o 10. Beklagligtvis befinner sig den intressanta taflan i vanvårdadt 
skick, men torde af erfaren hand ännu kunna restaureras. ( Ku i v a n i e mi ) .

Ytterligare kunna här anföras två mindre målningar af 
Toppelius, hvilka ägts af hans sonson, nyligen aflidne doktor 
Oskar Toppelius; den ena är en akvarell, föreställande en finsk 
björnjägare, som med framsträckt jaktspjut inväntar anfallet af 
två björnar, af hvilka den ena gående på bakbenen närmar sig 
honom. Den andra bilden är en kopia i olja efter Rubens.
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V. Michael Toppelius såsom porträttm ålare.1
Det låg nära till hands, att präster och kanske äfven någon 

af landsbygdens tunt sådda öfriga ståndspersoner skulle få det 
infallet att begagna sig af Toppelii vistelse på orten för att få 
sig förevigad i ett konterfej. Det var väl ofta knappt om dalrar, 
men den hederlige uleåborgske målaren var känd för sina mått
liga pris, och något kunde man ju offra för att lämna ett vär- 
deradt minne åt sina efterkommande eller i den kära kyrkans 
förvar.

I huru stor grad Toppelius blef anlitad som porträttmålare, 
är omöjligt att ens gissningsvis söka uppge. Sannolikt brunno 
många af hans hithörande arbeten upp vid den härjande elds
våda, hvilken 1822 öfvergick Uleåborg, där han antagligen 
oftast anlitades som konterfejare. Det vissa är, att mycket få 
af hans porträtter numera äro kända, men måhända något flera 
framdeles skola anträffas.

Det vill synas som om Toppelius öfver hufvud lyckats 
träffa likheten, och detta var väl i hufvudsak allt hvad hans 
okritiska, enkla modeller och dessas närastående efterfrågade.

För Toppelius, som hela sitt lif stod i beröring med mer 
eller mindre typiska prästfamiljer, var det säkert ej svårt att 
lägga märke till och att på duken framvisa de smärre indi
viduella olikheter, som skilde den ena landtliga modellen från 
den andra, men sannolikt hade han dragit sig för att porträttera 
herrar och damer i stor paryr, om hans bana fört honom till 
Aurastaden eller till de gamla adelsgodsen i södra Finland.

Nio eller, noga räknadt, tio af Toppelius målade porträtter 
hafva, veterligen, framkommit till vår tid; af dessa fem i akvarell. 
Dessutom vore man nästan böjd att beteckna såsom ett verk 
af honom ett i Iisalmi kyrkas sakristia upphängdt, osigneradt 
konterfej af kyrkoherden Henrik Helsingius, hvilken man T op 
pelius alltid med tacksamhet erinrade sig såsom sin första gyn
nare och välgörare. Om Toppelius verkligen utfört denna, i 
olja på väf målade bild, måste detta hafva skett vid något af 
hans senare besök på orten, ty den är a tergo daterad »ANno

1 Utförligare äro hans porträtter omtalade i min uppsats: »Joitakuita 
muotokuvia Michael Toppeliukselta^ i n:o 4 af Suomen Museo för 1900.
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1756», året före Helsingii bortgång. Porträttets hårda färg på
minner icke om Toppelius. Det kunde dock vara ett första 
försök på detta område af den unge mannen. 1

Det äldsta kända af Toppelius signerade porträtt, i olja 
på väf, är från 1760 och tillhör P i e k s ä m ä k i  kyrka. Det af- 
bildar prosten Paul 
Krogius, hvilken un
der de två första fält
tågen i Finland på 
1700-talet förde ett 
äfventyrligt, på väx
lingar rikt lif på själfva 
krigsteatern. 2 —  Det 
ser ut som om T op 
pelius utan ängslig 
möda fått fram det
karakteristiska hos
den kraftige, myndige 
och sluge, 71-årige 
prelaten. Han är af- 
tagen en face med 
hvit peruk. Hans högra 
hand, på hvars lill
finger en större kar- 
neolring sitter, hvilar 
på en bok. —  Den 
förgyllda gipsramen 
har varit prydligt or- 
nerad.

Paul Krogii porträtt i Pieksämäki.

1 »Hen. Helssinius» — såsom påskriften lyder —  är här framställd i 
halffigur mot mörk bakgrund. Han bär prästdräkt, grå peruk och svart 
kalott, svarta handskar på händerna, som äro hopknäppta. Ansiktet är slät- 
rakadt. Under vänstra armen håller han en bok. Dimensionerna 9 0 X 7 2  cm.

2 Paul Krogius (1689—1762) blef efter fredsslutet 1742 omsider kyrko
herde i Pieksämäki 1743. Rundskriften ofvanom den ovala målningen (87X  
65 Va cm.) lyder: »Paul Krogius. Praepos. & Past. in Nyslott & seminge per 
14. jam in Piexämaeki per 17. annos.» Nedtill på duken läses: »Anno 
Aetatis 73 ministerii 51 Pictus 1760.» — På taflans frånsida är skrifvet: 
N:o 5 lecitt Michael Toppell Piexämäki d. 13 Decembr: 1760.»
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»Den 14 maj 1776» fullbordade Toppelius porträttet af 
den verksamme och aktade kyrkoherden i Lochteå Jakob
Frosterus, 1 som då var på dess Ö5:te åldersår, medan den 42- 
årige målaren befann sig i sin bästa utvecklingstid. Porträttet, 
taget en face, framställer mannen i prästdräkt med prästkrage 
och saknar ej värde, allvarligt och enkelt hållet som det är,
utan alla accessoarer. Det förvaras i L o c h t e å  kyrkas sakristia.

De tvenne oljefärgs porträttbilder, hvilka återstå att om
tala, torde utgöra undantag bland alster af det reformerta måle

riet och närma sig mest de, äfven 
i Finland ej sällan anträffade votiv- 
taflorna från århundradena närmast 
efter lutherska lärans antagande.
Toppelius har dock på sina kom
positioner icke samlat i bön om
kring den korsfäste grupper af 
familjemedlemmar, utan haft för 
ögonen de katolske mästarnes naiva 
sed att införa bilden af den fromme 
kristne, hvilken beställt den religiösa 
målningen, omedelbart i den heliga 
kretsen. Detta är fallet på den 
förut omtalade forna altartaflan i 
L a p i n l a h t i  kyrka (se sid. 99), 
där målaren inmängt bland de sör
jande vid korsfästelsescenen en 
herreman i världslig dräkt från 

1770-talet. Figuren är hållen mindre än de heliga personerna 
och skall naturligtvis| föreställa den, åtminstone hittills, okände 
donatorn af altartaflan.

En annan af Toppelii porträttkompositioner, fullkomligt 
kännspak, ehuru ej signerad, framträder med obeslöjad katolsk 
uppsyn; den daterar sig redan från år 1764. Det är en mindre 
stafflibild om 8 5 x 6 4  cm. I en högkarmad, skulpterad länstol 
af ek, beklädd med blått tyg sitter madonnan med Jesusbarnet

1 Jakob Frosterus (1711— 1794) hann ingå fem giftermål samt hade 
med sin fjärde fru, född Alftan, 13 barn. enligt hvad en på frånsidan af 
porträttet befintlig, mycket vidlyftig anteckning vet berätta.

Votivbild af en donator 
Lapinlahti.
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i famnen. Hon har ett ganska mondänt tycke, håret är upp- 
kammadt och flätan uppsatt i korbelj. Framför den heliga 
gruppen knäböjer en medelålders dam i världslig dräkt från 
den tiden. Vördnadsfullt har hon omfattat barnets högra fot, 
hvilken hon är i beråd att kyssa. Det devota fruntimret bär 
håret uppfästadt på hjässan i en knut, hvarifrån glesa lockar 
nedfalla. Hon bär en röd mantel öfver sin med ett bälte kring 
lifvet omslutna, i blått stötande dräkt. Fotterna äro bara. De 
tärda anletsdragen tala ove
dersägligen om porträtt
likhet. Öfverskriften på 
duken lyd er: »HERre war 
mig nådelig, ty jag är swag, 
hela mig HERre ty mina 
ben äro förskräkte. Ps.
VI. w. III. A:o 1764.» Till 
denna bönesuck ansluter 
sig underskriften med or
den: uxor H:ci C: E. A: 
osculans pedern pueri Iesu.

Då målningen är från 
1764 och anträffats inom 
P i e l a v e s i  kyrka, kan 
inskriptionen utan fara för 
misstag utskrifvas i öfver- 
sättning sålunda: //enrik 
Costians hustru Elisabet 
Argillander kyssande Je- 
susbarnets fot. 1

Toppelius, som i Stock
holm sett åtminstone i gravyr många katolska mästares fram
ställningar af liknande motiv, hade med sin medfödda artist
blick anslagits af det vackra och innerliga i dylika kompositio

1 Kapellanen i Pielavesi på denna tid hette Henric Costian (* 1728 
t  1777) och var gift med Tohmajärvi-kapellansdottern Elisabet Argillander 
(* 1738 f  1778). Hon var således 26 år, då hon porträtterades, samt var 
då redan mor för tre barn. Intet som skulle kunna hänföras till hennes 
inre själslif är mig bekant.
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ner och tänkte föga nog med någon argan list, icke ens med 
något slags arriére pensée på det skälmstycke han dref med 
den lutherska statskyrkan. Hade han närmare betänkt Pieksä- 
mäki-kaplanskans situation på den augustinska trosbekännelsens 
korrekta väg, så hade bilden väl ej blifvit målad. Så böjd för 
skalkaktighet hans lynne gjorde honom, är det väl endast hans

eftervärld, som fattar det i 
grunden humoristiska i hans 
fromma porträttmålning där 
borta i den enkla, finska lands
bygden.

En annan porträttbild 
som verkar humoristiskt är 
den prästfigu r (A . Laurins), 
han 1794 målade på den bräd- 
beklädda vägg, hvilken bildar 
bakgrund för predikstolen i 
R a n t s i l a .  Härom är dock 
redan nämndt på sid. 82— 83.

I behåll finnas slutligen 
fem osignerade, af Toppelius

Porträtt i akvarell af kyrkoherden på tämligen tunt papper må-
Georg Mathesius ( t 7J 2 - i 8i o ) .  ^  men omsorgsfullt be_

varade bröstbilder af fyra medlemmar af den österbottniska 
prästsläkten Mathesius, far och mor, son och sonhustru, af hvil
ken sistnämnda —  en rådmansdotter från Nykarleby, hvilken 
stad var äfven de öfrigas hemort —  två afbildningar bevarats, 
den ena i hel- den andra i half-profil.1

Då två af Michael Toppelii söner, skol- och prästmannen 
Johan Gabriel och läkaren Zachris, länge vistades i Nykarleby, 
kan man taga för gifvet, att de stodo i intimt umgänge med 
prästgårdsfamiljerna Mathesius, med hvilka den gamle Michael 
äfven blef bekant, då han stundom gästade hos sina söner. 
Målarens snabba pensel fann väl då någon ledig stund att ut
föra de ifrågavarande porträttskisserna. Teckningens brister

1 Kyrkoherden Georg Mathesius var en på sin tid känd och af 
Svenska Vetenskapsakademien flera gånger prisbelönt ekonomisk skrift
ställare.
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få måhända delvis skyllas på ofullkomligheten hos den lilla 
stadens skräddaremästare, på rådande moder samt på model
lernas kroppsbyggnad, men Toppelii förmåga att —  stundom 
med en tillsats af realism (fräknar och dylikt) —  individualisera 
sina modeller är ju i alla fall ej alldeles oäfven.

Utan betänksamhet kan man säga, att dessa akvareller 
äro samtidigt utförda, pappret, 
färgerna, maneret vittna härom, 
och de troget iakttagna tids- 
kostymerna visa tillbaka till 
början af 1800-talet. Då den 
yngre Mathesius gifte sig 1801, 
är det troligt, att porträtterin
gen skedde vid den tiden eller 
kort därefter. 1

De ofvanför omnämnda 
porträttbilderna i olja, lim- 
och vattenfärg, ehuru få till 
antalet, gifva i alla fall en före
ställning om, att Toppelius 
oaktadt sin bristfälliga under
byggnad, kanske främst just i Porträtt a f  kyrkoherden Mathesii maka 

porträttmålning behjälpligen Katarina Matilda Brundl 
kunde reda sig äfven på detta svåra område. För renovering 
af äldre konterfej anlitades han dessutom; särskildt var detta 
fallet i Uleåborg.

VI. Kyrkliga statym ålningar. — Spår af anlag hos Toppelius 
för träsnideri. — Hans yrkesarbeten.

Såsom i det föregående är omnämndt fyllde Toppelius 
ett par tomrum i altarväggsdekorationerna i Jalasjärvi och Kii
minki kyrkor med fristående, icke inramade bilder i limfärger 
af Moses och Aron. Hit kunna ock räknas de statuariskt kom-

1 Akvarellerna hamnade slutligen i Padasjoki, där kapellanskan Ma
thesius fann ett hem hos släktingar (familjerna Böök), hvilka nu äga dem.

8
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ponerade, men i Toppelii vanliga färgskala utförda bilderna af 
Petrus och Paulus invid altaret i Haukipudas kyrka.

Dessa målningar bilda, kunde man säga, öfvergång till de 
imiterade statyer, utförda i hvit limfärg med gråa skuggor, 
hvilka han »uppställde» som dekorationer i kyrkorna i P u l k 
k i l a  (1770) och i R a n t s i l a  (1788). I den förra kyrkan må
lade han i detta manér stora statybilder af Petrus och Paulus, 
i den senare af Johannes döparen och Johannes evangelisten. 
Imitationen af skulpturverk i marmor går ända därhän, att figu
rerna föreställts stående på stenplattor, i likhet med verkliga 
statyer.

Teckningen har nogsamt en och annan i ögonen fallande 
brist; Petri på en rem hängande nycklar dingla oberoende af 
tyngdlagen, Pauli högra arm, hvarunder han håller en bok, är 
rätt illa tillkommen o. s. v., men evangelisten Johannes är en 
ganska bra och värdig figur och Petrus intresserar såsom en 
någorlunda finsk typ, hvarjämte draperierna falla i tämligen 
lediga veck. Försöket hade kunnat lyckas ännu sämre; det 
utvisar i alla fall, att Toppelii håg ej var främmande för skulp
turens konst och dess dekorativa betydelse.

Så vidt jag har mig bekant fortlefver ingen tradition, än 
mindre någon uppgift om, att Toppelius verkligen försökt sig 
på modellering. Men i ett par kyrkor har jag dock anträffat 
dekorativa ramar af trä på altarväggarne samt detaljer af predik- 
stolssnidverk, hvilka i formen mycket erinrat om de i limfärg 
målade ornament, hvilka Toppelius komponerat för imiterade 
ramar kring hans egna målningar Tydligast framträder detta 
hans artistlynne i några i P i e l a v e s i  kyrka bevarade rester af 
snidade och målade prydnader, hvilka kanske hört till en predik
stols ornering. De utgöras af dekorativa träskifvor, ett par med 
akantusblad och rokokosnirklar, ett annat med hvar sitt fylliga 
kerubhufvud. Ja, man fann där till och med en fristående eller 
rättare sväfvande figur, en käck änglapilt, som tutar i basun, 
och hvars trinda figur kringfladdras af ett himmelsblått skärp. 
Ej blott färgen på dessa snidverk, utan ock uttrycket i barn
figurernas ansikten röja otvifvelaktigt nära frändskap med T op 
pelii skaplynne.
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Måhända äro ock de stora i trä skurna drufklasar, hvilka 
han anbragt på altarväggens i R a n t s i l a  rokokoinramning, 
ett arbete, som han roat sig att lägga hand vid.

Det vore ett slående intyg om Toppelii anlag och skick
lighet såsom träsnidare, om man någon gång i framtiden finge 
fullgod anledning att tillskrifva honom den af ett förnämt tycke 
präglade rika och artistiska dekorationen på predikstolshimmeln 
i M u h o s  —  änglar med basuner, skepter och krona omgifvande 
Kristus med världsäpplet och segerfanan —  en dekoration, hvars 
mönster möjligen vore att söka i någon af Stockholms kyrkor. 1

För öfrigt hvad än Toppelius företog sig att måla, om 
det också ej hörde till konstmåleriets område, nog tryckte han 
på sitt arbete en kännspak stämpel, hvilken gör, att en kännare 
af hans färger, teckning och komposition redan vid första ögon
kastet på det målade är på det klara i fråga om hvad mannen 
målat och hvad han icke haft att skaffa med. Gäller det ej 
mer än ett draperi på en predikstolsvägg eller annan enkel 
dekorativ detalj, så betraktar man färgerna, schatteringarna, 
vecken och utsirningarne med en oreflekterad känsla af att här 
har gamle Michael varit framme.

Ja, till och med då Toppelius, hvilken, som bekant, ej 
höll sig för god att för sin utkomst lägga hand vid yrkesmål- 
ning, färgstrukit en kyrkas eller en sakristias väggar, märker 
man genast vid inträdet i rummet, att han där någon gång i 
tiden på höga ställningar sysslat med sina färgpytsar och penslar 
samt ej kunnat underlåta att med rask pensel inlägga artist
glädje äfven i detta slags arbete, en skymt af dager och skugga 
i slätmålningen.

Han synes hafva med förkärlek vid dylikt arbete användt 
dunkelt blå färg. Vid takranden anbragte han på en, i hvitt 
och en nyans af blått målad bård schablonerade sexbladiga

1 Jag erinrar här i förbigående om en oval siffertatla i Muhos kyrka 
— icke med hänsyn till den bild af kung David, som är målad på dess 
ena sida, ty den är synbarligen ej af Toppelius. Däremot påminner den 
i grönt och guld hållna ramen om dennes smakriktning. Ramen är öfverst 
prydd med blad- och blomrosetter, hvilka uppbära en lyra och några 
flöjter, festoner af lager och fladdrande blåa band, enkelt och nätt an
ordnade i en glad svensk rokokostil.
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stjärnblommor (i Rantsila) eller i något annat enkelt mönster 
(i Pulkkila). I midten af korskyrkans tak målade han gärna en 
sol, utsändande glesa strålar på det blåa himlafästet samt om- 
gifven vid den enkla gulmålade ramen kring dekorationen af en 
liten krans af ulliga moln. Men som sagdt hvad han än så
lunda fasonerade, schablonerade eller marmorerade, det utförde 
han med en viss artistisk hurtighet, som kanske mer än alla 
yttre kännetecken låter oss igenfinna den gode målarens halft 
igengrodda spår i våra landsortskyrkor.

VII. En episod om väggbonader. 1
De på lärft målade väggbonader, hvilka fordom ofta före- 

kommo i allmoge- och borgerliga hem äfven i Finland, hörde 
ju  ändock de voro utbördingar af den egentliga konsten 
till måleriets område. Trefliga och frodiga klängen från den 
religiösa konsten spirade de, isynnerhet då julen och de stora 
kyrkliga högtiderna nalkades, en smula själfsvåldigt upp längs 
stugans väggar mot en liten så kallad »himmel» i taket. De 
voro barnens fröjd och väckte hos de gamla glada minnen från 
längesedan firade jular. De voro hvad julgranen med sina 
skimrande ljus blef för hemmen i en senare tid. Ej sällan fingo 
väggbonaderna hänga kvar på sina platser, sedan högtiderna 
voro öfver, stundom förblefvo de där så länge de höllo ihop.

Allmogens smak föredrog de bonader, hvilka förfärdigats 
af landsbygdens okonstlade yrkesmålare. Utan några förkla
ringar förstod man sig på deras naiva bilder af de bibliska per
sonerna, klädda i dräkter, hvilka man såg hvarje söndag i kyrkan, 
peruker, frackar och trehörniga hattar, stöflar med sporrar o. 
s. v. beroende af växlande moder.

Sådana bonader omtalas i Finland redan från medlet af 
1600-talet och torde ännu inpå 1840-talet kunnat påträffas i bruk, 
men därefter synas de blifvit omoderna. Allmogen hade sma-

1 Med begagnande af spridda notiser i »Finskt Museum» och »Suo
men Museo» af Hj. Appelgren, J. R. Aspelin och fru J. M. Tallgren äfven- 
som af muntliga meddelanden.



kat af kunskapens träd, hvilket de hade sett på snart sagdt 
hvarenda omgång af väggbonader, och dess ögon hade öppnats 
för det komiska i de förr så kära bilderna.

Det sista ställe i vårt land, där målade lärftstapeter varit 
i bruk, torde vara herrgårdsbyggnaden på det Aminoffska fidei
kommisset Pekkala i Ruovesi, där man för icke många år till
baka nedtog de gamla relikerna för att bevara dem. På en af 
dessa bonader hade en målare —  från W irdois uppges det —  
målat bland annat en ängel i blå frack med svärd vid sidan 
och dragande försorg om Adams och Evas emigration ur Para
diset, där kunskapens träd aftecknade sig mot en bakgrund af 
stenhus och ruiner.

Man skulle tycka, att Toppelius med sitt friska, skämt
samma och folkeliga lynne hade bort kunna utföra dråpliga 
bonader i allmogens smak, men hans håg låg icke åt det bur
leska och drastiska, det fanns för mycket af allvarlig artist i 
mannen. Traditionen har bevarat minnet af en enda väggbonad 
eller kanske rättare väggmålning af hans hand, hvarom nedan
för några ord. Här skämtade han visserligen, men i hans hu
mor låg en djup och poetisk mening.

Emellertid är det antagligt nog, att Toppelius mer än en 
gång anlitades att pryda rum i privata hus med väggmålningar 
och dörrstycken, ett bruk, hvilket, enligt Sara Wacklin, tyckes 
varit omtyckt i Uleåborg. Dock torde man redan under senare 
hälften af hans arbetstid föredragit landskapsstycken, hvilka voro 
främmande för Toppelii pensel. Författarinnan nämner näm
ligen att flera dylika dekorationsmålningar voro utförda af »en 
utmärkt landskapsmålare, som hette Granberg» —  hvilken ej 
gärna kunnat vara någon annan än Emanuel Granberg från 
Wihanti, hvars bibliska målningar och landskapspannåer i Muhos 
kyrka och sakrististia äro oss bekanta. Han hade ock på dörr
styckena i prästgårdssalen i Oulais målat framställningar af 
människans fem sinnen.

Sara Wacklin förmäler ock, att väggarna i en stor sal i 
»rådman Sinius’ gård, där prästgården nu (1844) står» varit 
prydda med landskapsstycken och andra bilder, hvilka »kännare 
påstodo vara af någon stor mästares hand.» Icke omöjligt, ty 
man vet, att i oljefärg på väf målade väggbonader stundom
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hithämtades från utlandet. Till sådana hörde väl den vid sta
dens brand uppbrunna framställningen af slaget vid Austerlitz 
1805, med figurer i kroppsstorlek, en bild, som betäckte en hel 
väggyta i ett rum i handlanden, sedermera kommerserådet Johan 
Franzéns (1784— 1849) våning. Hos en annan uleåborgsk hand
lande, vid namn Hedmansson, äfvensom i det gamla Soveliuska 
tvåvåningshuset i Brahestad pryddes väggarne af mytologiska 
kompositioner.

På några bonader i borgerliga hus i Österbotten stack 
skämtet fram, åtföljdt af en satirisk släng. Så såg man i Gamla 
Karleby bland de många målningar, hvilka dekorerade den 
stora danssalongen i rådman Riskas hus, den i folksägnen om
talade munken i Husaby, bärande på ryggen en börda halm, 
hvarur ett par fruntimmersskor förrädiskt stucko fram, och i 
den rikt prydda »biskopskammaren» på prästgården i samma 
stad framställde en af väggmålningarna Luther i W ittenberg 
med en jättestor gåspenna i handen och hvars öfre spets sågs 
i beråd att sopa bort tiaren från den tronande påfven, till hvars 
undsättning kardinaler ilade. Där fanns ock att skåda en rätt
färdig och en orättfärdig man på hvar sin, med honom karakteri
serande föremål omgifna dödsbädd —  förutom som vanligt 
Paradiset äfvensom Jakobs dröm och Kristus öfvervinnande 
djäfvulen.

Om takhimlarna, hvilka vanligen voro rektangulära ( 6 x 3  
aln), stundom ock af annan form, får man en god föreställning 
af de två blomsterkransar, omgifna af genier, som Granberg 
1787 målade i sakristitaket i hans hemsockens kyrka. I midten 
af den ena dekorationen ses Gud fader, i den andra en ängel. 
Oftast upptogos takhimlarna ofvanom väggbonaderna af små 
änglar och genier inom en krets af lätta skyar, ungefär i den 
stil, hvari Toppelius höll sina kyrkliga takdekorationer.

Såsom man af denna knapphändiga öfversikt kan finna, 
var tidens smakriktning på ifrågavarande område ganska 
växlande, och man torde utan betänklighet kunna tilltro Toppelii 
fantasi förmåga att äfven åt detta håll hafva lyckats träffa på 
anslående motiv. Emellertid har minnet bevarat endast en af 
honom utfärd stugumålning. Den torde i tiden väckt en viss 
uppmärksamhet, då såväl muntlig som skriftlig tradition erinrat
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sig just denna. Det var hans väggmålningar på gästgifveriet i 
Lumijoki (ej långt söderut från Uleåborg), och bland dessa främst 
»Syndafallet.»

Om denna bild skref Sara Wacklin, efter att ha skildrat 
situationen vid kunskapens träd, följande: »Ehuru kringrända 
af otaliga olika djur tycktes våra stamförvanter böra blifva helt 
förvånade, då en lapp, klädd i mudd och vantar och insnörd i 
sin pulkka, med sin snälla ren sågs ila tätt förbi dem. Ej långt 
ifrån dem åkte lustigt små nakna gossar skridsko på hal is i 
det ljufliga paradiset.»1 Då Toppelius i Paltamo kyrka målade 
Adams och Evas utdrifvande ur Paradiset, lät han dem emot- 
tagas af en frostbiten högnordisk natur. Samma idé genom
förde han väl också på målningar i Lumijoki. Det gripande i 
denna kontrast synes Sara Wacklin hafva förbisett, ty hon af- 
slutar sin anekdot med orden: »Ingen förstod mästarens mening 
i allt detta. Men den gode gamle, som behöll sin mening inom 
sig, skrattade hjärtligt åt sina snillefoster.»

Detta hjärtliga skratt ställer den anspråkslöse, men poetiskt 
anlagde och skälmske Michael Toppelius lefvande inför oss och 
låter oss kasta en blick in i artistens vänliga, solbelysta inre 
värld.

VIII. Tak- och väggm ålningar.
1. Hailuoto eller Karlö

I ofvannämnda, ganska intressanta kyrka finnes uppsatt en 
»M innestafla» för åren 1620— 1756, hvarpå beträffande året 1756 
läses bland annat följande: »Samma åhr blef Lechtaren för
bättrad och Kyrckan beprydt med nya fönster, nya dörrar och

1 Redan som barn hörde jag en minnesgod dam från Uleåborg be- 
skrifva samma bild ungefär på enahanda sätt, men med tillägget, att en 
stor brasa var upptänd på isen. —  Då den gamle läkaren i Uleåborg as
sessor Carger fick se målningen, skall han i Toppelii närvaro utbrustit: 
»hur fan kan man vara så dum och måla sådant!» hvartill denne, som 
kände till mängen af Cargers misslyckade kurer, hade svarat: »alla kriti
sera målaren, ty han visar sina misstag, men ingen läkaren, som gömmer 
sina i grafven.»
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ny Predikstol, hwilcka med Choret och Bänckarne blefwo målade 
af Michael Toppei.» —  A f  räkenskaperna framgår, att Toppelius 
—  eller såsom hans namn här och äfven vid ett par andra till
fällen, en gång till och med af honom själf, skrefs: Toppel —  
äfven målat sakristian. A f  artistisk halt voro de allegoriska 
kompositionerna på predikstolen (se sid. 74) och takmålningarna 
i koret; det öfriga, som Toppelius här målade, var yrkesarbete. 1

Man skulle utan stöd af ofvannämnda historiska dokument, 
som Toppelius sannolikt själf präntat, stanna i tvifvelsmål, huru
vida ifrågavarande takmålningar verkligen vore af honom, så 
olika äro de allt hvad man för öfrigt är i tillfälle att se af hans 
hand, såsom nedanför närmare skall framhållas.

Toppelius indelade med säker hand det stora tunnhvalfvet, 
som bildade kortaket, i 2 större och 16 mindre fält, alla ått
kantiga och uppdragna sida vid sida. På de smärre tomrum, 
hvilka uppstodo emellan facetterna, målade han ett enkelt, men 
mycket lämpligt fyrbladigt ornament i svart på grått.

På hvartdera af de större fälten målade han i grått en 
krans af lager och inom den en knäböjande ängel, den ena 
med en palmkvist i handen och sidoskriften: Tu g ö r  tina englar 
till andar, den andra med utbredda armar. Resten af det rätt 
vida hvalfvet upptages af ornamenter, växter och frukter i rödt 
och svart.

På de h ö g r e  upp belägna småfälten finner man 8 alle
goriska figurer, hvilkas kyla man kan föreställa sig redan af 
benämningarna: Fides, Spes, Caritas, Providentia, Fortitudo, 
Prudentia, Oratio  och Pietas. Man får se små, mycket tomma 
interiörer med golf i rutmönster, svarta och hvita eller endast 
hvita marmor- eller lerplattor, på hvilka en kvinna, någon gång 
ett par gestalter, hållna i enahanda färger eller med tillsats af 
en kall rödaktig kulör, »stå tablå» med vederbörliga attributer: 
Fides omfattar ett kors, Providentia ett ymnighetshorn, Forti
tudo två pelare; Prudentia håller en spegel och Pietas ett slags 
spira i handen, medan Oratio representeras af en knäböjande 
ängel och Caritas har vård om två barn; Spes illustreras

1 Den del af kyrkans bildskrud, som utfördes 1659 af onämnd må
lare, såsom ock hvad Lauri Gallenius 1690 här målade, hör icke hit och 
måste förbigås.
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af en gubbe, Belisarius eller någon annan, hvilken i fängelset 
näres af sin dotter, en så kallad charité romaine, en akademisk 
prisuppgift, till hvilken Toppelius kunnat vara i tillfälle att se 
ett utkast af Pasch från dennes studietid i utlandet. Detta var 
allt mycket akademiskt och tråkigt. Därtill kommer, att teck
ningen är skral och att hvarje tecken af skönhet eller behag 
saknas.

De lägre belägna, till kyrkans väggar angränsande bilderna 
framställa män ur gamla testamentet: Moses, Aron, Elias och 
Esaias (?) äfvensom de krönta personerna Josia, Josafat, Salomon 
och David. Med något större intresse betraktar man dessa 
målningar, hvilka röja en åstundan hos målaren att individuali
sera sina skapelser, så obetydliga resultaten än blifvit. Elias 
emottagande sin föda af korparne är ett försök till komposition.
I de krönta personernas rum söker han åstadkomma omväxling 
genom dels röda, dels hvita draperier, likasom han varierar 
färgerna på golfplattorna i brunt, rödt, gult, hvitt och gulgrått, 
men dessa nödfallsutvägar förtaga icke stelheten och kylan i 
målningarna.

I jämnbredd med kungabilderna löper inskriften: »Psalm 
84. Huru Lustige äro tina Boningar Herra Zebaoth min själ 
längtar och trängtar efifter Herrans gårdar.» —  Midt emot på 
andra sidan läses: »Matth. 16. Uppå thetta hällebärget skall 
jagh Byggia min Församblingh och helfwetes Portar skola icke 
warda henne öfwermächtigh.» —  Slutligen finner man ofvanom 
dörren till sakristian en till större delen förstörd inskrift, som 
utgjorts af versen 6 i kap. 5 af Johannes första epistel (»Denna 
är din son som kommer med vatten och blod» o. s. v.).

Läsaren finner, att dessa, såsom ock en mängd andra 
inskrifter på målningar i kyrkan äro affattade på svenska, tro
ligen enligt föreskrift af vederbörande prästerskap. Hvad predik
stolens bildskrud beträffar, synes Toppelius haft fullkomligt fria 
händer. Själfva valet af ämnen —  en allegorisk illustration af 
Kristi ord i hans bergspredikan —  stöter så mycket på elev
uppgifter i en akademi, att ingen skymt af prästkrage är synlig. 
Här äro bibelspråken anförda på finska, hvilket språk målaren 
för öfrigt så godt som alltid begagnade på sina bildunderskrifter 
i rent finska församlingars kyrkor.
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Till elevuppgifter i en »akademi» borde ju äfven Fides & 
komp. med full rätt hänföras. Emellertid blefvo täflingsöfningar 
i »eskissering för komposition» efter af akademin utsedda pro
gram införda i Stockholm först omkring 1795, hvarför man 
kunde antaga, att Toppelius endast genom mönsterblad gjort 
bekantskap med dylikt otyg, ty ur sin sunda hjärna skulle han 
ej kunnat skapa takbilderna i koret i Karlö kyrka. 1

2. Kempele.

Järnvägen för oss på 20 minuter från Uleåborg söderut 
till Kempele station, därifrån landsvägen leder genom en vacker 
skogstrakt till den lika benämnda kapellkyrkan. Dess höga, 
smäckra tornspira visar oss vägen till den af tallar omgifna, 
på en sandås belägna lilla, i ljusgrå färg strukna landskyrkan. 
Stora, höga fönster berätta, att dagern därinne är riklig som 
i en nutida kyrka, ty ehuru uppförd för mer än 200 år sedan 
eller 1686 har den upprepade gånger renoverats och nymålats, 
hvarför den utgör ett godt exempel på, huru länge en träkyrka 
af gammaldags virke kan i hufvudsak trotsa tidens härjningar.

Då man träder in i kyrkan anslås ögat behagligt af de 
ljusa, glada färgerna i Toppelii väggmålningar, hvilka, utan att 
öfverlasta väggytorna, lugnt tilldraga sig uppmärksamhet. Dessa 
limfärgsmålningar på trä äro af särskildt intresse, då de utgöra 
den enda bildskrud af Toppelii pensel, som i ursprungligt skick 
kvarstått till våra dagar utan att hafva blifvit öfvermålad eller 
på annat sätt förstörd, såsom fallet är med kyrkomålningarna 
i Paltamo, i Haukipudas o. s. v.

Omgifna så godt som alla af imiterade ramar med snirkel- 
ornament, gifva dessa målningar ett godt begrepp om Toppelii 
förtjänster och svagheter. Framträdande icke i en serie, utan 
här och där fördelade på väggarne gifva de den ljusa kyrk
salen ett tycke snarlikt af en budoar i en privatvåning.

1 Väggmålningarna i samma kor äro till stor del mycket förstörda 
och måste, äfven med stöd a f en inskription, vara från 1659. Bland dem 
förekommer ett verkligen vackert ornament, med två sittande nakna figurer 
med vmnighetshorn, alltför stilfullt för att ej vara en kopia.



Beträffande Kempele-målningarnas uppkomsttid har man 
sig följande bekant. I kyrkan företogs 1781 — 1785 en omfat
tande reparation och renovering, därvid äfven fönstren utvid
gades och målningar utfördes, de senare sannolikt vidpass 1785. 
Endast korväggen och den till koret angränsande hälften af 
norra väggen torde då hafva prydts af Toppelius med spridda 
bilder, så godt som alla förmodligen på bekostnad af försam
lingen. Året därpå, 1786, lät ett allmogepar, Samuel Junttila 
och hans hustru W alborg Tömpäri, mästaren utföra i koret 
på södra sidan bilden af mannens gammaltestamentlige namne 
smörjande David till konung, 1 och möjligen fanns det i den 
lilla församlingen någon Jakob, som, följande exemplet, sam
tidigt bekostade den på samma vägg befintliga målningen »Jakob 
brottas med ängeln.»

I detta skick stod kyrkan ända till 1795, då landtmätaren 
Erik Magnus Filmer gaf Toppelius uppdraget att på västra väg
gen utföra den stora bilden: »Nedtagningen frå n  korseh. Detta 
var kanske en fromhetsgärd af en vid grafvens brädd stående, 
ty på närmast följande målning »Bebådelsen» läses, att den 
samma år målats på bekostnad af samme Filmers änka.

I det följande skola målningarna i Kempele omtalas i den 
ordning de möta oss på kyrkans fyra väggar.

På den östra ses ofvanoin korfönstret en framställning af 
Treenigheten. Ämnet kan ej gärna tilltala en konstnärs fantasi. 
Toppelius försökte reda sig med uppgiften sålunda, att han på 
en mindre, endast n e d t i l l  med en ramlist begränsad yta fram
ställde en bröstbild af Gud fader, på hvars högra skuldra han 
målade Jesusbarnet sittande, medan den helige andes symbol 
inom en strålgloria upptager första personens bröstparti, en 
hvarken vacker eller sinnrik komposition. Det vackra på denna 
oansenliga målning är de ord, som utgå ur Guds mun. Ut
bredande sina armar mot församlingen säger han: Minä ar
mahdan kaickia. Detta: »Jag förbarmar mig öfver alla» är, 
tyckes mig, ett mycket sannare uttryck af den innersta, fromma 
lifsåskådningen hos den fridfulle, gode mästaren, hvilken vid

1 Måhända förenade sig härmed en artighet mot församlingens präst, 
sockneadjunkten Lars Samuel Keckman (1771 - 1794), hvars fader äfven 
bar namnet Samuel.
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31 års ålder i Paavola framställde Kristus såsom syndarenes 
vän och tröstare, än alla hans med bravur och enligt vedertagen 
sed utförda drömbilder af dies irce, af den yttersta domen.

Till nu omtalade bild ansluter sig högre upp mot kor
taket en, efter en något äldre tids skolastiska mod konstruerad 
geometrisk framställning af treenighetsläran. Mönster till en 
dylik bild hade Toppelius varit i tillfälle att se bland annat på 
takmålningarne i Nykarleby, kanske ock på en liten oljemålning 
i Alavo kyrka, båda med all önskvärd spetsfyndighet och »lär
dom» uppritade 1749 af den från Sverige hit kallade målaren 
Daniel Hjulström. Förmedelst en viss placering af de tre per
sonernas namn samt orden: är och ä r  i c k e  i periferin af en 
cirkel äfvensom på sidorna af en i densamma inskrifven triangel 
lyckades man få treenighetsbegreppet att fästa sig eller rättare 
att gå omkring i betraktarens hjärna, som fylldes af försäkrin- 
garne att Gud är sonen, sonen är Gud, Gud är icke sonen, 
sonen är den helige ande o. s. v., o. s. v. I Kempele nöjde 
man sig med något mindre, i det man, bortlämnande negatio
nerna, framhöll endast, att »Isä on jumala eli poika», »pyhä 
henki on jumala eli poika» o. s. v. Och detta kunde ju vara 
lärdom nog. 1

På hvardera sidan om korfönstret befinner sig en större 
bild, hvardera inom imiterad ram i rokokostil, på norra sidan 
Korsfästelsen, på den södra Uppståndelsen. Ehuru den förra 
målningen är nog så rik på figurer, ser den dock tom ut, då 
Kristus och de båda röfvarne, synbarligen afsiktligt, äro hållna 
så oproportionerligt stora och dominerande, att det ej kan bli 
fråga om något perspektiv på bilden. Till dylik anordning 
hafva nog större gamle mästare gjort sig skyldige, ett exempel, 
som Toppelius just icke haft skäl att följa. Kristi figur, ehuru 
ej motbjudande framställd, är föga tilltalande. En romersk

1 Sara W acklin, hvars fantasi var rik, berättar, att Toppelius målat 
Treenigheten till häst i Haukipudas kyrka. »Gud fader red», skrifver hon, 
»ordentligt på hästryggen, barfotad och klädd i mantel och med gloria om 
hufvudet och höll tyglarna. Sonen satt ridande bakom honom på hästen, 
och den Heliga Ande sväfvade i ett moln öfverst för att också vara med 
på den okända färden.» — Jag betviflar, att någon annan än författarinnan 
vetat af detta aprilskämt, innan det kom ut i tryck 1844.
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knekt räcker honom den i isop doppade svampen. I fråga om
de romerske krigarne har Toppelius varit i tillfälle att visa, att
han satt inne med rätt nog
grann kännedom af forna 
dräkter och vapen. Sär- 
skildt fäster man sig vid 
krigsskarans främste man, 
en ståtlig figur i rik kostym 
och bärande på en lång 
stång ett fälttecken: örnen 
med en lagerkrans i klorna.
—  På andra sidan om kor
set ser man Johannes fram
ställd som en medelålders 
man jämte tre af de heliga 
kvinnorna, i hvilken grupp 
man lägger märke till en 
viss elegans i hållningen.
I bakgrunden framskymta 
15 smärre figurer, krigare 
samt män och kvinnor af 
folket. Man kan upptäcka 
inemot 30 figurer på denna 
målning, hvilken likasom 
den följande prydes af 
blomstergirlander. Under
skriften på finska utgöres 
af Luc. 23. 46.

Den andra större bil
den i koret: K risti upp
ståndelse har till under
skrift Matth. 28: 2. I fram
ställningar af detta öfver- 
naturliga ämne misslycka
des 1  oppelius gång efter Detalj från Korsfästelsen. Kempele, 
annan och hade, i san
ning, ej bättre tur i Kempele. Kristus artar sig till en miss
lyckad ekvilibrist med balanserstång, och ängeln röjer ej
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minsta drag af sitt himmelska ursprung. Bäst äro de romerska 
knektarne.

På norra väggen i koret ses Herdarnes tillbedjan (storlek: 
150 x  206 cm.) med hänvisning till Lucas 2. 16. samt en mindre 
målning, Jesu dop med citat af Matth, 3: v. 13. Kompositionen 
af Herdarnes hyllning af det nyfödda barnet i stallet (med oxe 
och åsna) är den vedertagna, hvilken gått genom sekler: den

den mellerste, bärande ett 
lam under armen, just i 
beråd att böja knä, medan 
den ytterste blott hunnit 
blotta sitt hufvud. Men 
Toppelius har lyckats lägga 
in en fläkt af sitt friska, 
goda lynne i den enkla 
bilden. Maria är ung och 
glad, där hon barhalsad 
knäböjer och utsträcker 
handen öfver det i rödt 
klädda barnet, som hvilar 
på halm i en groft tillyxad 
säng. Den familjärt hållna 
bilden är öfver hufvud rätt 
anslående. Den är en all- 

mogegåfva till kyrkan berättar underskriften: »Tämä maalaus 
on costannettu ja Lahiettu caunistuxexi Zacharias Ollilalda ja 
hänen waimoltansa Maria Wuoppolalda.»

Jesu dop lifvas, ovanligt nog på en målning af Toppelius, 
af ett stycke ganska friskt landskap med vatten och en blom
mande buskartad växt på stranden. Bilden saknar ej heller i 
de två figurernas hållning en viss ungdomlig raskhet, men är 
i alla fall föga betydande.

Ofvanom dörren till sakristian är måladt ett mindre utkast 
utan raminfattning och framställande en offerpräst —  möjligen 
har målaren tänkt sig Aron —  hvilken jämte en kvinnlig ängel 
står invid ett altare, hvarpå offereld brinner. Belägen emellan 
sakristian och predikstolen syftar bilden naturligtvis symboliskt 
på prästens kall.

främste herden redan knäböjande,

Detalj från Korsfästelsen. Kempele.



Längre mot väster på norra väggen finner man den af 
enkefru Filmer år 1795 bekostade målningen: Marie bcbådelse 
med underskrift från Luc. 1: 28, innehållande ängelns hälsning. 
Inom sin trefliga rokokoinramning gör denna målning såväl i 
sin helhet som i sina konsekvent genomförda detaljer ett ar
tistiskt intryck, något som man efter strängare måttstock på 
långt när ej alltid kan säga om Toppelii målningar. Stolen, 
bordet, blomsterpallen, sängpaulunen med dess rödkantade hvita
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draperier gifva den lilla interiören en hemtreflig anstrykning. 
Maria bär ett lätt dok på det lockomhöljda hufvudet, hennes 
hållning är blygsam, anletsuttrycket klart, men roligt nog har 
Toppelius, ej utan en viss skalkaktighet, gjort henne en smula 
skelögd, så litet visserligen, att man vid flyktigare betraktande 
knappt lägger märke därtill. Ängeln Gabriel, en nästan kvinn
ligt vek gestalt, bär sin hvita dräkt på antikt sätt uppfästad på 
låret och har en blomsterstängel i handen. Emellan dem står 
på en pall en vas med blommor.



Bland vår äldre konsthistorias flyktiga drömbilder är denna 
målning den, som utgör det tydligaste minne af rokokostilens 
»franska visit» i Finland under förmedling af Michael Toppelius. 
Att vi anträffa detta minne i skapnad af en religiös kyrkomål- 
ning gör denna uppenbarelse intressant i sitt slag —  och äkta 
nationell.

På västra väggen finnes endast en bild: Nedtagningen frå n  
korset. Den bär sidoinskriften »Maalattu Herran Maanmittarin 
Erik Magnus Fillmerin kostanuxella Wuonna 1795 —  utan 
något bibelspråk. Det är en mycket stor målning med figurer 
nästan i kroppsstorlek. Utan betänklighet kan man säga, att 
Toppelius vid utkastet af denna bild haft i lifligt minne Rubens’ 
tafla med samma ämne i Antwerpen, af hvilket allbekanta verk 
han måste hafva sett afbildningar, åtminstone i stick. Mindre 
sannolikt är att han vid utförandet haft tillgång till något slags 
kopia af mästerverket, ty likheten sträcker sig ej till detaljer, 
utan blott till de allmänna, stora dragen. Man ser fem delvis 
halfnakna män på stegar nedtagande på ett svepkläde Kristi 
från korset lösgjorda lekamen, medan af sorg upprörda kvinnor, 
fem till antalet —  hos Rubens tre —  på olika sätt taga del i 
den sorgliga handlingen. Hammaren och handfatet på Rubens 
tafla har Toppelius visserligen öfverflyttat på sin målning, men 
tillagt hoftång, handkläde och ett kopparkärl. De uppträdande 
personernas ställningar och anletsdrag äro i och för sig teck
nade efter målarens egen intention. Så t. ex. har han utan 
att gå till osmaklighet låtit en af karlarne med ryggen, enligt 
arbetaresed, emottaga liket, som nedsänkes. Med dylika själf- 
ständiga variationer fortgår imitationen, som hade det goda med 
sig, att Toppelius, likasom manad af det stora föredömet, här 
synes hafva verkligen vinnlagt sig om en korrektare teckning 
än vanligt.

Slutligen må vi kasta en blick på de tidigare berörda 
smärre målningarna: »Samuel smörjer David till konung» (med 
bibelspråk ur Sam. K. K. 13 —  II Sam. 16. v. 13) samt »Jakob 
brottas med ängeln» (med hänvisning till 1 Mos. 32:34). Ehuru 
mindre betydande äga de dock båda något af den friskhet, 
hvilken öfver hufvud genomgår målningarna i Kempele. Jakobs
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brottning är en tam reminiscens af Simsons kamp med lejonet, 
i Haukipudas kyrka.

Om de figurer, Toppelius utförde i olja på trä i Kempele 
kyrka, nämnes underrubriken: Predikstolsmålningar (se sid. 81).

3 . Haukipudas.

Knappt en timmes järnvägsresa har man från Uleåborg 
norrut till Haukipudas’ vid vattendrag trefligt belägna och ganska 
rymliga kyrka, där man blir i tillfälle att göra bekantskap med 
en, visserligen af tidens inverkan delvis utplånad och i följd af 
fönstrens utvidgande fragmentarisk, men i alla fall icke af okun
niga händer renoverad och sålunda mer eller mindre förstörd 
bildskrud, målad af Toppelius i en af våra landskyrkor.

Haukipudas kyrka är byggd i korsform. Altaret befinner 
sig i södra korsarmen. Bakom den östra är sakristian och i 
dessa korsarmars förening står predikstolen med trappnedgång 
såväl mot sakristian som altaret.

Toppelius var 40 år gammal, då han 1774 började sira 
denna kyrka med ej blott tak-, utan ock en mängd väggmål
ningar, som vanligt utförda i limfärg på träunderlag. Den korta 
vägen från hemstaden hit gjorde väl sitt till, att bildernas antal 
under de följande åren späddes på, så att kyrkan stod i sin 
fulla färgskrud först 1779, då han ock signerade sin stora mål
ning därstädes: Yttersta domen. Emellertid torde han hunnit 
utföra största delen af arbetet under år 1774, ty på takbalken 
mot sakristian läses följande inskription: »Tämä Kircko on
Maalattu Anno 1774 Michael Toppelijuxelda. 1

På väggarne i kyrkan äro företrädesvis framställda spridda 
scener —  icke egentliga bildserier —  ur gamla testamentet, 
några ock ur det nya. Med förkärlek har vår målare hållit sig

1 Erinrande om den på sidan 13 omnämnda traditionen, att T op
pelius 1751 förhulpits till sin Stockholmsfärd medels ett lån ur kyrkomedel 
i Haukipudas —  eller Pudas, Puas, som man där uppe allmänt benämner 
socknen —  mot löfte att framdeles med arbete betala summan, må dock 
här framhållas, att det lilla lånets gäldande först 23 år senare gör sägnen 
misstänklig, då det gäller en i affärer så ordentlig man som Michael Toppelius.



130 E. n e r v a n d e r : M ICH A EL t o p p e l i u s .

till ämnen af större lifaktighet, såsom »Kain slår ihjäl Abel», 
»Jakobs brottning med ängeln», »Simsons kamp med lejonet.» 
I bredd med dessa och omväxlande med dem målade han där 
han tyckte det bäst passade: »Jesu dop», »Nattvarden», »Kors
fästelsen» och »Kristi himmelsfärd», efter hvad några rester 
vilja ge tillkänna.

Det är föga troligt, att församlingen tänkt bekosta en full
ständig bildskrud åt sin jämförelsevis rätt stora kyrka. Då man 
lärt sig känna Toppelii rika fantasi, hans sorglöshet i fråga om 
att komponera och hans otroligt flinka och flitiga pensel, är 
man icke böjd att betvifla, det han snart nog hade gått i land 
äfven med en så stor uppgift. Men den ekonomiska sidan af 
saken gjorde väl sitt till, att han måste här och där lämna 
mindre bemärkta ställen omålade eller prydda endast med en 
späd björk. Nu äro de flesta af dessa träd skamfilade, och på 
något af dem har den forna friska vårgrönskan förbytts i grå- 
daskig färg. Men då alla dessa björkar —  de äro i själfva 
verket ej många, knappt ett tiotal stodo där utmed väggarne 
och emellan de fromma målningarna, torde de väckt minnen af 
midsommartid, då man ju älskade att kläda kyrkan i skogs- 
grönt. Mig tyckes det vara ett trefligt och älskligt drag af den 
landtlige målaren att hafva »möjat» till »löfhyddohögtid», i helg 
och söcken året om, i den kära landskyrkan, där hvarje vrå var 
vorden honom välbekant.

Låtom oss där till först se oss omkring bland det, som 
återstår af de borthuggna eller förslitna väggytorna. Vi kunna 
börja vår vandring till exempel i s ö d r a  korsarmen, där altaret 
är beläget och där predikstolen har sin plats i sydost.

Invid predikstolen, prydd med de förtjänstfulla evangelist- 
figurer, som redan omnämnts (se sid. 79), har Toppelius målat 
en replik af »Såningsmannen» med bibelspråk ur Luc. 8. 5. 
Mannen bär här en rotkorg på armen, ej en vacka som i Revo
laks. Underskriften berättar, att bilden är »Lahjotettu Johannes 
Jacobin pojalta Rautiolda.» Midt emot, vid klockarbänken, 
finnes en halft utplånad bild af »D avid vid  sin harpa.» Den 
kunglige psalmisten har ett plebejiskt utseende och är klädd i



en tämligen allmogelik dräkt. A f  underskriftsfragmentet finner 
inan, att bibelspråket är taget ur Psaltarens klingande ps. 150: 4. 
—  Dessutom ses på altarväggen ännu svagt framträdande imi
terade större statyer —  i färger utförda bilder —  af S :t Paulus 
och S:t Petrus. —  Ett rödt draperi med gula fransar —  T op
pelius hade ej tillgång till bladguld eller guldbrons —  hade han 
målat omkring korfönstret.

För öfrigt hafva väggarna i denna korsarm varit upptagna 
af rätt många målningar: en större bild af Nattvarden, en mindre
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Simsons kamp. Väggmålning i Haukipudas.

af Jesu dop (med underskrift: Marc. 1. 10), två löfträd äfvensom 
af en komposition, hvaraf man numera ser blott f r a g m e n t  af 
en skallig man med hårfrans och en liten gloria-ring samt en 
annan manlig figur knäfallande på en pall, en, tyckes det, svår- 
tydd bild. —  Utvidgningen af ett fönster har borttagit större 
delen af »Nattvarden», hvilken målning, att döma af resterna, 
ej torde saknat intresse. Den hörde synbarligen likväl ej till 
Toppelii i finsk anda hållna framställningar af ämnet.

Öfvergående till v ä s t r a  korsarmen möta vi till först T op 
pelii bekanta bravurstycke af kraft och stridslust: Simsons kamp
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med lejonet. Bilden bär underskriften: »Ja Herran hengi tuli 
woimallisexi Simsonis ja hän rewäis Jalopeuran cappaleixi, nijn 
cuin hän olis wohlan rewäisnyt ja ei ollut mitän hänen käde- 
sänsä. Duom. Kirja 14: 6 » —  Äfven denna målning är be
kostad af allmogeman, enligt underskriften: »Lahjoitettu Matias 
Erwastilda An:o 1775.»

Simsons gestalt är något klen och vittnar ej så mycket 
som hans grepp i det väldiga lejonet om den styrka, som fanns 
hos karlen. Med båda händerna rycker han upp vilddjurets 
käftar, medan han med högra foten —  beklädd med en mjuk 
långstöfvel, snarlik de österbottniska pjäxorna — stöter besten 
mot magen, så att den segnar baklänges. Lejonets raseri och 
kraft spåras i hvar muskel, dess klor spärra i marken och emot 
Simsons kropp, dess svans piskar jorden, och manen vrider sig 
som en hop af ormar, medan nederlagets ångest framträder i 
den stela blicken. Denna af kraft sjudande bild kunde vara ett 
verk af en djurmålare ex professo och vittnar om den uppmärk
samhet, hvarmed Toppelius som ung betraktat den mängd af 
djurstycken, hvilka ej blott J. Pasch, hvars talang just ej låg 
åt det hållet, utan de öfverlägsne franske konstnärerna Taraval, 
Oudry och Desportes i olika genrer målade som dörrstycken 
m. m. i de k. slotten i Stockholm och på Drottningholm.

Omväxlande med björkar och andra löfträd, ja, till och 
med tyckes det helt enkelt med stenhögar, anträffar man frag
ment af bilder ur Jakobs historia, hvilken här drager förbi 
oss i en rad af fyra målningar. T vå  af dem hafva framställt 
Jakobs dröm  samt, såsom ett slags motstycke till Simsons kamp, 
Jakobs brottning med ängeln (Underskrifterna torde varit endast 
hänvisningar till resp. bibelställen i 1 Mos. 28: 12 och 32: 24). 
De öfriga två illustrationerna till Jakobs historia ses en på 
hvardera sidan om hörnet mellan västra och norra korsarmen. 
De röra berättelsen om f ö r s t f ö d s l o r ä t t e n .  Den ena skil
drar, huru Esan säljer sin förstfödslorätt. Underskriften: »Ja 
Jacob sanoi nijn: wanoo minulle tänäpänä ja hän wannoi hä
nelle ja myi Jacobille esicosudensa. (1) Mos. 25 v. 33» —  hvar- 
till kommer det sedvanliga »gåfvobrefvet»; »Lahjax Jacob Re- 
hulda Aho 1775.»



Ehuru ej alldeles oskadad är målningen ganska represen
tativ. Esau, klädd i något slags romersk krigaredräkt och med 
båge under armen, har emottagit det fyllda fatet med gryn
välling. Såsom underskriften ger vid handen, ser man ock på 
bilden Esau lägga sin högra hand på Jakobs till bekräftelse af 
köpet, därvid den förres mörka spetshund uppmärksamt be
traktar sin herre —  ett af Toppelius ej sällan användt sätt, då 
han ville uttrycka sitt löje öfver eller sitt beklagande af mänsklig 
dårskap och svaghet, uppfattad äfven af vår trofasta följeslagare, 
den intelligente hunden, eller af den, Kristus symboliserande, 
mytiska enhörningen. I det rum, hvari scenen här är förlagd, 
är golfvet inlagdt i rutmönster af olika färgade stenplattor —  
med mindre synes Toppelius ansett det ej kunna gå för sig i 
hans interiörer. Rummet får en hemtreflig anstrykning genom 
en af kolonner omgifven hällspis —  en ännu i dag bibehållen 
anordning i nordligaste Finland —  och på hällen ångar en 
gryta på elden.

Den sista bilden, hörande till Jakobs historia, är följande: 
Isak välsignar Jakob. Det här anförda bibelspråket är i  Mos. 
27:28, hvarunder läses: »Lahjoitettu Joh. Jussilallda W uona 
1775.» Äfven här ser man ett rum med stengolf i rutor, vidare 
en dörröppning med förhänge samt en baldakin eller kanske 
en paulun med en sittplats, hvarpå den gamle blinde Isak sitter 
barbent och med en mantel kastad öfver sin äfven för öfrigt 
nakna kropp. Med upplyftade händer välsignar han den knä- 
böjande Jakob, hvars handleder äro omlindade med djurskinn. 
Bakom honom ses fatet med grynvällingen. Rebecka lurar glad 
in bakom dörrförhänget. Dessutom ses ett fragment af den 
hemvändande Esau. En icke oäfven komposition.

Med förbigående af några bildrester —  en knäböjande 
kvinna med uppsträckt hand samt en, vid fönstrets utvidgning 
i två fragment afskuren framställning af K risti himmelsfärd  
med hänvisning till Apost. Teoks. 1:9  — äfven de omgifna af 
enstaka björkar och molnpartier —  komma vi till den gam
maltestamentliga målningen: Elias med korparne, med under
skrift: »Ja Carnet weit hänelle leipää ja liha, huomeltain ja 
ehtona: ja hän joi ojasta. 1 Cuning. K. 17 (v. 6) samt dessutom 
till minne af donatorn orden: »Lahjaxi Siimon Kurkelalta», utan

FIN SK A FORNM IN N ESFÖR EN IN G EN S T ID S K R IF T , XXIII. 133



134 E. N E R V A N D E R : M ICH AEL TO P P E L IU S .

årtal. Bilden är obetydlig. I närheten af en björk flyga fyra 
korpar med föda i näbbarne till profeten. Denne sitter på 
marken; han bär hvitgrå byxor och pjäxor, omsnörda vid fot
leden och framtill prydda med en rosett.

En enstaka björk utgör den enda färgprydnaden på såväl 
norra som södra väggen i östra korsarmen. Väggen mot sakri
stian är däremot fullständigt upptagen af målningar. Förutom 
den stora, figurrika och beaktansvärda midtbilden: Yttersta 
domen, om hvilken lämpligast skall ordas i sammanhang med 
Toppelii öfriga framställningar af ämnet, finner man här två 
små sidomålningar: Den korsfäste, en enstaka figur, som ej är 
den allra sämsta Kristus-gestalt, vår målare vågat sig på, äfven
som Kain slår ihjäl Abel, den förra bilden med bibelspråket 
Luc. 23, v. 46 och påskriften: »Annettu Ericus Uckolalta», den 
senare med citat af 1 Mos. 4. 8 och anteckningen: »Lahjoitetu 
Ericus Hätälältä.» Toppelius har haft urskillning att framställa 
de båda bröderne nakna med endast djurskinn kring länderna. 
Kains vapen är här en klubba, ej den traditionella åsnekind- 
bågen.

A f  det ofvanstående framgår, att icke mindre än fem af 
de nedre målningarne äro bekostade af allmogemän. Jag har 
tänkt mig att, i enlighet med tillgången vid rummålningar, T op 
pelius till först 1774 målade de öfre belägna bilderna, till hvilka 
vi nu skola komma, och först senare kompletterade bildsamlingen 
med de af honom såsom de viktigare bland de utelämnade an
sedda momenterna: Jesu dop, Nattvarden, Korsfästelsen, Him
melsfärden och dessutom de gammaltestamentliga framställnin
garna: Simson, Jakobs-cykeln, Elias äfvensom Kain och Abel, 
flera af dem utförda på anmodan af Haukipudas-församlingsbor, 
idel allmogepersoner, hvilket, äfven det, vittnar om den glädje, 
Toppelius med sina enkla, religiösa bilder beredde de djupare 
lagren af folket.

» H v a l f m å l n i n g a r n a » ,

så må den öfre raden af bilder i denna kyrka benämnas, då de 
hvarken äro tak- eller väggmålningar, utan utförda på det bräd- 
underlag, som förbinder stockväggarna med det plana taket.
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Bilderna bilda här en gammaltestamentlig serie i norra 
och västra korsarmen och en nytestamentlig i den östra och 
västra.

De ämnen ur gamla testamentet, hvilka man här anträffar 
i bild äro: »Evas skapelse», »Syndafallet», »Utdrifningen ur 
Paradiset», »Isak offras», fem scener ur »Israeliternas öken
vandring» samt »David och Goliat.» Nya testamentet represen
teras af »Jesu födelse», »Simeons lofsång» samt sju bilder ur 
»Kristi lidändes historia», bland hvilka en: »Gången till G ol
gata» upptar två större fält. Dessa bilder skola här hvar för 
sig omtalas.

1. Evas skapelse. Underskriften är 22 v. i kap. 2 af 1 Mos. 
Kompositionen håller sig öfver hufvud till traditionella före
bilder, bland hvilka Toppelius i alla fall förstått välja med god 
urskillning. Toppelius har endast på Treenighetsbilden i Kem
pele iklädt Gud fader mänsklig gestalt. Detta undviker han för 
öfrigt, så ock här, i det han i skyn anbragt den symboliska 
triangelfiguren, inom hvilken Jahvenamnet läses på hebreiska. 
Det är mot detta tecken Eva riktar sin första blick, i det hon 
sträcker sin ena hand upp mot detsamma, medan den andra 
instinktmässigt gör en svag åtbörd af blygsamhet.

2. Om Syndafallet (med citat af 1 Mos. 2: 16. 17) är, 
tyckes mig, ej annat att nämna, än att den reslige, smärte
Adams hår är ganska långt och att hans aptit på kunskapens
frukt synes rätt god, ty, i det han för till munnen ett äpple, 
emottar han af Eva ännu ett. I Eden ses för öfrigt blott en 
tjockbent miniatyrelefant och ett behornadt djur, som kanske 
skall vara en ren.

3. Utdrifningen ur Paradiset (med citat af 1 Mos. 3: 23). 
För ängeln i skyn med det flammande svärdet flyr det första 
människoparet. Skyld af ett hvitt lifskynke gömmer Adam
ansiktet i sina händer, medan Eva ser gladare tillbaka på den
förlorade lustgården, hållande sin hand på mannens skuldra. 
En liten enhörning vänder sitt hufvud efter de flyende. Den 
gamla legenden om enhörningen var således bekant för T op
pelius, som i Karlö kyrka varit i tillfälle att se det mytiska 
djuret i afbildning bland ornamenterna på de äldsta takmål
ningarna därstädes.
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4. Isak offras (med underskrift af i  Mos. 22: 18). Mål
ningen, hvilken enligt bibelcitatet skall hänföra sig till Guds 
löfte till Abraham som belöning för dennes lydnad, är något 
utplånad, men likväl ej så mycket, att man icke skulle kunna 
öfvertyga sig om, att den är utan intresse.

Bilderna, hvilka skildra israeliternas ökenlif, äro följande:
5. Gud uppenbarar s ig  f ö r  Moses i en brinnande buske. 

Det här anförda bibelspråket (2 Mos. 3: 4. 5) meddelar Guds 
första ord till Moses, som aftager sig skorna. Eldslågor upp
taga den mycket förstörda vänstra sidan af målningen. Moses 
i profil tecknade ansikte är karakteristiskt.

6. Moses fö r  folket utur lägret (med citat ur 1 Mos. 19:17). 
Äfven denna målning är skadad. Man ser här rester af läger- 
tält och flera hufvuden samt en nästan knäböjande, frodig man 
af sinnligt utseende. Han bär en hvit underdräkt samt ofvanpå 
den en kort rock med rödt lifbälte, vid hvilket en krokig sabel 
är fästad. Mannen kan väl ej gärna föreställa någon annan än 
Moses, ehuru kostymen och beväpningen är ovanlig, äfven om 
man tänker honom för tillfället såsom härförare.

7. Gud g er  lagens taflor åt Moses. Underskriften (2 Mos. 
19, v. 18— 19) berättar om naturfenomenen på Sinai berg, då 
Gud talade med Moses, hvilken här är framställd knäböjande 
och hållande i hvardera handen en af lagens taflor. Han är 
omgifven af lågor. Toppelius har äfven här antydt Guds mäktiga 
närvaro icke i personlig skepnad, utan medels eldslågor, en 
blixt och en basun.

8. Israels knorr. En fragmentarisk bild ur ökenlifvet 
med underskrift: »Ei täsä ole leipää eikä wettä ja meidän sie
lumme suuttu tähän huonoon ruocaan. Num. 21.5.» (4M0S. 21:5). 
A f  målningen synes numera endast bröstbilderna af två 
nakna gestalter med händerna stödda mot marken (plockande 
manna?).

9. Kopparormen i öknen. Underskrift: »Nijn Herra lä
hetti Cansan secaan tuliset kärmet jotca Cansaa purit, nijn että 
paljo Cansaa Israelista cuoli. 4 Mos. 21. 6.» Bilden går texten 
i förväg, ty den framställer kopparormen redan uppsatt. Moses 
och Aron äro kraftiga figurer, hvilka jämte den upprörda grup
pen af ormbitna gifva en god föreställning om Toppelii mål



ningar i Haukipudas. Härtill kommer att bilden är rätt stor 
och välbibehållen.

10. Här är ännu att omnämna den till gruppen af gam
maltestamentliga bilder hörande målningen: D avid och Goliat 
med underskrift; »Ja Philisteri sanoi Dawidille: tule tänne minun 
tygöni ja minä annan sinun lihas taivvaan linduille ja  kedon 
pedoille, i  Sam 17: 44.» Goliat är en i profil framställd ståtlig, 
mörklätt kämpe med spjut och krokig sabel samt plymascherad 
hjälm. Han bär en kort röd klädnad och ofvanpå den en brynja; 
benskenor och gula halfstöflar fullständiga kostymen. Den 
blonde, lille David är iklädd en lätt dräkt, och hans vapen ut
göras af stenslungan och herdestafven.

*

De nytestamentliga målningarna taga sin början i östra 
korsarmen med:

11. Jesu födelse. Bibelspråket utgöres af Luc. 2, v. 11. 
Kompositionen lämnar här likasom i Kempele rum äfven för 
herdarne samt dessutom för de tre vise männen, som på långt 
afstånd ses styra kosan till stallet. En af dessa små figurer 
synes bära en lappsk kostym. Marias enkla dräkt utgöres af 
en röd veckad liftröja samt kjol. Hon knäböjer med händerna 
sammanslutna på knäet. Barnet i sina röda lindor ligger på ett 
rödt underlag i krubban. Då den främste herden äfven bär röd 
dräkt och då herdarne för öfrigt ha röda band lindade från 
fotleden halfvägs upp mot knäet, saknas den färgen ej på 
denna målning, på hvilken dessutom gult och hvitt samt grått 
förekomma.

12. Simeons lofsdng. Underskriften utgöres af Luc. 2, 
v. 29. Bilden gör ett roligt, kanske rättare sagdt komiskt in
tryck genom de tjocka, illasittande dräkter, Toppelius paltat på 
Simeon, delvis ock på Maria. Hennes gröna, af en röd dok
mantel höljda yllekjol kunde man nästan kalla en stubb. Den, 
som det tyckes, barfota Simeons blaggarnsbyxor och röda mantel 
ofvanpå en gulgrå långdräkt ackordera ej tillsammans. Det är 
som om ett hedervärdt allmogepar från Pudas hade stått modell 
för dessa figurer.
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Emellan denna bild och den följande, som något oför- 
väntadt öfvergår till passionshistorien, är åter ett löfträd måladt. 
Ett glest och svartnadt träd förekommer ock på den senare 
målningen, hvilken framställer:

13. K ristus i Getsemane. Underskriften är tagen från 
Luc. 22, v. 40 och 41. Bilden är svag och dessutom mycket 
utplånad. Det fanns ett par bibliska motiver, hvilka Toppelius 
alltid hade mer eller mindre otur att i bild omsätta. Sådant 
var fallet med »Isak offras», så ock med scenen i Getsemane. 
Han fick ej korn på dem. Kristus är på nu ifrågavarande mål
ning framställd med kvinnligt vekt uttryck, och den ymniga 
blodsvetten på ansiktet och på den hvita dräkten hjälpa alls 
icke upp den förfelade stämningen.

14. K ristus förrådes, med bibelspråk från Joh. ev. 18: 12. 
Kristus håller armarne halft utsträckta; bakom honom står Judas, 
hvilken kysser mästaren på kinden. Den ganska liffulla scenen 
fylles af knektar och tjänare, bland hvilka en skyndar fram med 
rep och en annan med glädje, tyckes det, utsträcker sina armar. 
Här, såsom för öfrigt mer än en gång, har Toppelius gifvit 
Judas ett sinnligt uttryck.

15. Kristus gisslas. Underskriften utgöres af Luc. 19, 
v. i. Kristus, bunden vid en låg kolonn, står vänd med ryggen 
mot åskådaren, dock så att ansiktets profil är synlig. T vå 
kraftiga karlar, svängande, den ene i hvardera handen ett gissel, 
den andre ett taggigt ris, hudflänga sitt offer med all raskhet.

16. 1 södra korsarmen stanna vi till först framför den
långa räcka af figurer, hvilken gör Vandringen till Golgata till 
en af Toppelii intressantaste målningar. T ill underskrifter hafva 
användts Marc. 15: 20 samt Luc. 23, 32. Kompositionen är 
följande: Till höger för oss gå främst i tåget de båda röf
varne, bakbundna och nakna med skynken kring länderna. Den 
ene blickar ut mot oss, den andre kastar en blick på de kri
gare, som följa efter, hållande i repet, som binder de lifdömde, 
och bärande nödiga redskap till korsfästelsen. Efter dem går 
en båld knekt med fasces och hållande i det rep, som fängslar 
Kristus, hvars ädla gestalt är böjd under bördan af korset. 
Fotändan af detta har dock Simon redan gripit i. —  Där ser 
man ock två allvarlige borgerlige män och mera åt vänster an-



Vandringen till Golgata. Väggmålning i Haukipudas.

>



140 E. n e r v a n d e r : MICHAEL t o p p e l i u s .

föraren för bevakningen, en prydligare figur med en lång, örn
prydd stång. Ytterst i tåget följa tre kvinnor, alla med dok
kläde på hufvudet och i gråa dräkter; den främsta bär dess
utom en röd mantel. Med denna lilla skara af 14 figurer på 
den flera meter långa bildytan utan någon bakgrund har T op 
pelius lyckats åstadkomma en verkan, som tillfredsställer fantasin 
och åstadkommer en stämning, som ej strider mot den, som 
man tänkt sig såsom den historiska.

17. Nedtagningen frå n  korset, en större bild ofvanför 
altaret med underskrift af det kända bibelspråket: »Nijn on 
Jumala maailmaa racastanut o. s. v. Joh. ewang. 3, v. 16.»
Tre män, stående på två stegar, hafva löstagit Kristi lekamen 
från korset. Frälsarens bleka ansikte omslutes af bruna ring
lande lockar. Hans kropp emottages af Josef af Arimatia, som 
bär röd-hvit turban. Vid dennes sida står en yngre man med 
obetäckt hufvud, till vänster fyra heliga kvinnor, bland hvilka 
Jesu moder i hvit dräkt med dok och röd mantel. T ill höger 
ses en hjälmprydd romersk krigare och bakom honom frag
ment af tre hufvuden. Röfvarnes tomma kors stå ytterst på 
bilden.

18. De heliga kvinnornas vandring till K ris ti g r  a f. Under
skrift: »Ja cosca Sabbathi culunut oli, osti Maria Magdalena ja 
Maria Jacobi ja Salome hywän hajullisia woideita tullaxensa 
woiteleman händä. Marc. 16, v. 1.» Den ganska stora vägg
yta, hvarpå endast dessa tre kvinnor i tätt sluten grupp äro 
framställda, tar sig något tom ut, men deras raska, kraftiga 
gestalter väcka dock intresse, då de kunna sägas utgöra ett 
slags österbottnisk genrebild från 1770-talet. Det ligger något 
af högnordisk duktighet öfver de unga kvinnorna, hvilka ej låta 
oss märka något af den sorg, de måhända bära i hjärtat. Deras 
dräkter torde ej strida mot allmogebruket i norra Finland på 
Toppelii tid. Den främsta af dem —  med en blomsterkorg på 
armen -— bär grön kjol och rödt lif; bakom henne går en i 
hvit och den tredje i grå klädnad.

19. K risti uppståndelse utgör ämnet för den »hvalfmål- 
ning», som återstår oss att betrakta. Som underskrift tjänar 
Matth. 28: 2. A f  Kristi i liten skala tecknade figur synes ej 
mycket, där han högre upp till vänster på bilden höjer sig



ofvanom den mörka graföppningen i klippan. Uppmärksam
heten drages från hufvudpersonen af ängeln, som sitter på 
grafvens afvältrade dörr äfvensom af de fyra, dels flyende, dels 
ännu på marken liggande romerske knektarne.
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D e  e g e n t l i g a  t a k m å l n i n g a r n e

på den plana ytan af kyrksalens tak äro obetydliga och utgöras 
endast af en figur- och en ornamentsmålning, några rundlar 
och en mängd språkband med för det mesta verser ur Psal- 
taren.

Sålunda befinner sig i midten af kors-takens föreningsplan 
ett större ornament, bestående innerst af en blåmålad rundel, 
från hvars med metall öfverdragna medelpunkt flammande elds
tungor utgå. Omkring dessa läses en rundskrift, innehållande 
de lofsjungande verserna i och 3 i ps. 148 och omgifven på 
yttre sidan af ett fält, beströdt med kransar af blommor och 
bär samt utåt begränsadt af en symmetrisk, af halfcirkel- och 
vinkellinier sammansatt ram, omkring hvilken buktade språk
band äro på lika afstånd från hvarandra placerade. De upptaga 
lofsånger, hämtade från psalmerna 29, v. 2 och 148, v. 12; 11, 
v. 4; 48, v. 3 samt 134, v. 1 och 135. v. 2.

I midten af n o r r a  korsarmens tak ses följande figurmål
ning: inom en rundel står en halfnaken man med ett hvitt axel
skynke, som går honom öfver länderna. På hans högra hand 
synes sjustjärnan, ur hans mun utgår ett flammande svärd med 
spetsen utåt och bakom honom stå de sju ljusstakarne. 1 Till 
samma takmålning hör en sväfvande, vinglös gestalt, som fram
räcker ett språkband, hvarpå läses v. 8 i kap. 1 af Joh. Upp. 
»Minä olen A  ja O, Alcu ja Loppu» o. s. v.

I västra korsarmens tak ses numera endast en försilfrad (?) 
stjärna af metall samt ett språkband med orden: »Tähti nouse 
Jacobista ja  waltiaa tule Israelista. 4 Mos. 24: 17.» —  På motsva-

1 Det är samma vision, omtalad i Joh Upp. 1, v. 12— 17, hvilken 
Toppelius tidigare, sannolikt 1764, begagnat som motiv för en i Lapinlahti 
anträffad liten oljemålning (Se sidan 105 under »Stafflimålningar»).
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rande plats i ö s t r a  korsarmen märkas spår af en rund målning, 
och finnes där ock en metallknopp. —  I k o r e t  ses i taket en 
i gult målad solkrans med utgående eldslågor och 7 å 8 ba
suner. Bilden är mycket fläckig i följd- af takläcka.

Tilläggas bör, att draperier, målade i rödbrunt, bilda ett 
slags panel utefter kyrkans alla väggar, samt att taket i sakri
stian visar spår af en enkel dekorering, hvaraf under en senare 
hvitlimning ännu skönjes en af trä skuren gulmålad solbild inom 
en af kvistornament omgifven rundel.

4. Paltamo.
Paltamo kyrka, som är belägen omkring 12 kilometer i 

nordväst från Kajana, är byggd år 1726 och har således nu, 
1905, i närmare 180 år efter förmåga trotsat väder och vind.

Paltamo kyrkas inre dimensioner utgöra, enligt inventarie- 
förteckningarnes uppgifter, i längd omkring 32 meter, i bredd 
22 Va och i höjd i det närmaste 6 meter och erbjödo sålunda 
Toppelius ett frestande fält att få tillfredsställa sin glada lust 
att dekorera i stort, då han i sin fulla mannaålder —  årtalet 
är mig dock ej bekant, men torde böra sökas på 1780-talet, 
då Simon Appelgren var kapellan (1776— 1784) — erhöll upp
draget att utföra vägg- och takmålningar i den ljusa och trefliga 
landskyrkan.

Man kan gärna gifva Toppelius vitsordet, att han ärligt 
gjorde sitt bästa att såväl i dekorativt som artistiskt hänseende 
pryda Paltamo kyrka. Hans målningar fingo under många år
tionden kvarstå där i orubbadt skick som föremål för undran 
och till glädje för flertalet åskådare och kanske till begabbelse 
af någon främling, hvilkens lust var att öfva sig i en på orätt 
ställe använd, öfverdrifvet sträng kritik. Församlingsborna vande 
sitt öga snart vid de fromma, lättfattliga bilderna och de glada 
färgerna, men likväl ej vid anblicken af de rysligheter, hvilka 
framställts från helvetet på den kolossala målningen »Yttersta 
domen», hvilken upptog större delen af kyrkans västra vägg. 
Traditionen berättar om denna bild såsom ock om dess mot
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stycke i Haukipudas, att det händt, att kvinnor svimmat, då 
deras ögon fastnaglats vid de osaligas marter. Ja, det lär ha 
gått så långt,- att en och annan fattig syndig människa begärt 
och erhållit tillstånd att begå nattvarden i någon annan kyrka, 
där de ej tvungits att ha för sina ögon och samveten en så 
fasaväckande målning, som den, hvilken Toppelii kraftiga och 
outtömliga fantasi skapat i Paltamo. Slutligen tog församlingen 
steget ut och lät borttvätta de mest upprörande partierna af 
helvetesscenerna på bilden, lämnande dock kvar så mycket, att 
kompositionen i sin helhet förblef bestående. 1

Emellertid kunde de flyende decennierna ej föryngra, utan 
i mångens tycke allt för starkt förblekna Toppelii målningar, 
och då man höll af dem och ville se dem i klar färgskrud, föll 
man på det hjärtegoda orådet att 1851 kalla till sig en målare 
från Kajana för att uppfriska rosorna på de fromma figurernas 
kinder och kulörerna på de hundratals vackra, i skära färger 
glänsande tulpaner, rosor samt fyra- och fembladiga blomkalkar, 
som Toppelius inmängt i girlander och festoner kring sina mål
ningar. Och då man en gång var i farten var det ej stor konst 
att doppa de bibliska personernas kjolar och mantlar i en färg- 
kyp i afsikt att få dem att se nya och granna ut.

Och han kom —  den hedervärde plankstrykaren och målar
mästaren från Kajana. Det var ett lätt och muntert uppdrag, 
som honom gifvet var, och det fullgjorde han som en karl och 
gaf litet till på köpet. Sannolikt oombedd, men med veder- 
börandes goda minne, företog han sig att anskaffa åt en och 
annan af evangelisterne et komp. ny garderob, i det han till
skar och förfärdigade än en schlafrock, än en kjol eller tröja 
af hemväfda, vanliga tyger, sådana han med egna ögon sett 
användas i sin hemstad.

Att Toppelii målningar i Paltamo kyrka, oaktadt denna 
vandaliska framfart, stå på sig inför vår tid så pass bra, som 
de ännu det göra, intygar, att i dem ingå förtjänster, hvilka 
icke kunnat förintas. Visserligen är mer än en bild ända till

1 De utplånade partierna af helvetet befunno sig nederst till höger 
på målningen. För symmetrins skull borttvättades ock motsvarande del 
till vänster på bilden, men midtpartiet lämnades orördt så godt som ända 
ned till yttersta randen a f målningen.



Interiör af Paltamo kyrka.
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vämjelse misshandlad, men lyckligtvis förfor renoveraren ej all
tid konsekvent och tyckes stundom tolererat hvad han var 
kallad att förbättra.

Det gör på vår tid ett förunderligt intryck att i fantasin 
betrakta de goda paltamoborna på 1850-talet, vandrande belåtna 
omkring i kyrkan och skådande, huru ställningarna flyttades 
undan för undan till nya vandaliseringar samt fröjdande sig åt 
de bondgranna färger, som ersatte de forna, lätta, dämpade. 
Men ej rådde de ju för, att de ej »begrepo, hvad ingen män
niska förstod» på den tiden, åtminstone i våra aflägsna bygder.

Vi skola nu till först betrakta de på kyrkans tunnhvalf 
befintliga takmålningarna; därefter evangelistfigurerna i de oregel
bundna fyrkanter, må vi kalla dem lunetter, som förbinda kors- 
armarnes tunnhvalf med hvarandra, samt sedan —  lämnande 
väggmålningen »Yttersta domen» till längre fram —  genomgå 
de sammanhängande bildserierna ur det gamla och det nya 
testamentet. De sistnämnda målningarna äro utförda på nedersta 
ytorna af tunnhvalfven eller i jämnhöjd med dessa ytor på 
kyrkrummets plana g a f v e l  v ä g g a r .  De omgifvas af imiterade 
medaljongsramar, öfver hvilka nedhänga med hvarandra för
bundna blad- och blomgirlander och festoner. Rokokostilens 
anda har tydligen tryckt sin prägel på denna dekorering.

1. D e  e g e n t l i g a  t a k m å l n i n g a r n a .

Dessa äro till antalet fem och befinna sig en midt öfver 
korsarmarnes mellanrum och de öfriga i taket ofvanom hvar 
sin korsarm.

Den förstnämnda framställer en ring af små änglahufvuden 
bland skyar på himmelen —  dessa senare, här som öfver allt 
där dylika förekomma, renoverade till vidunderliga tunga klot. 
—  På sidorna af denna rundel uppbära två i skära slöjor höljda 
änglabarn hvartdera sitt språkband med inskrifterna, på det ena;

10
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»Joca korva on istuttanut, eikö hän cuule?», på det andra: »eli 
joca silmän loi, eikö hän näe. Psalm. 94. v. 9.» 1

I v ä s t r a  korsarmen ses i höjden en flygande örn med 
språkbandet: »Joita minua seurawat, näkewät walkeuden.» (Efter 
Joh. evang. 8: 12). Bild och text bilda här ett förträffligt helt.

I ö s t e r :  ett till hälften utplånadt större fragment, hvaraf 
man ser två svarta hästar, som bland molnen ila fram med en 
fyrhjulig char. Körsvennen är numera ej synlig, ej heller något 
språkband. Traditionen på orten benämner målningen »Elias 
himmelsfärd.»

I n o r r :  fyra små änglar flyga fram, bortbärande korset, 
till tecken af att Kristi lidande är slut och försoningen fullbordad, 
medan två änglabarn sväfva fram, det ena med törnekronan, in
skriften på korset samt en större spik, det andra med lansen, 
hammaren och några mindre spikar. Den älskliga bilden är en 
efterbildning af en af Taravals smärre plafondmålningar i slotts
kyrkan i Stockholm.

I s ö d e r :  två små änglar sväfvande fram med den sju- 
armade ljusstaken; en tredje flyger sysslolös vid sidan af dem.

A tt Toppelius hyste kärlek till barn, finner man af den 
pietet, hvarmed han alltid och icke minst på ofvannämnda tak
målningar i Paltamo, lyckades att i de små änglar, han målade, 
inlägga mycket af barnaårens lekfulla oskuld och omedvetna 
friska behag.

2. E v a n g e l i s t e r n a s  l u n e t t e r .

Figurerna äro utförda i något mer än kroppsstorlek. Reno
veringen har genom skrikande färger och många barocka till
tag öfverskridit dumhetens gräns. Må det vara nog att nämna 
det Lucas blifvit iklädd en lång, mörkblå schlafrock med ljusare 
ränder, på hvilka mörkare runda fasoner äro målade. Johannes’ 
mantel är upptill blå, nedtill röd, utan antydan om att den 
senare färgen utmärker fodertyget o. s. v. —  Evangelisterne

1 De simpla schablonerade stjärnblommor på kvistar, hvilka ses 
omkring målningens yttersta runda ram, blefvo 1851 dit påsmetade.
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äro framställda läsande eller skrifvande, utom Matheus, hvars 
bord dock är försedt med bokställ och skrifmaterialer.

Underskrifterna börja med: P. Ewangelista, hvarefter nam
net följer. Matheus saknar, åtminstone numera, underskrift. 
De äro barfota, utom Johannes, hvilken bär sandaler och fram- 
ställes ute i det fria; de öfrige inom hus, där man ser än en 
taburett med lindrigt buktade fötter, än en tämligen högkarmad 
stol, än ett bord med snirkelornament, allt i en allvarligt hållen 
rokokostil. Hvar och en af evangelisterne äger vid sidan sin 
symboliska figur. Örnen betraktar uppmärksamt Johannes, som 
i en ledig ställning doppar pennan i bläckhornet. Hans kropp 
skyles blott af mantel. Han skådar ut i rymden. Figuren på
minner om den unge, af någon vision upptagne Johannes
gestalten på den gamla predikstolen i Sotkamo.

3. B i l d s e r i e r n a .

De gammaltestamentliga målningarne taga sin början 
söderom altaret, fortgå sedan utmed östra korsarmens södra 
sida och upptaga slutligen södra korsarmen, slutande med »Moses 
och den brinnande busken.»

Därefter inleder »Bebådelsen» bilderna med ämnen från 
nya testamentet. I norra korsarmen börjar passionshistorien, 
hvilken fortsättes intill altaret, ofvanom hvilket målningen 
»Maailman synnit» är utförd. Midt emot, i andra ändan af 
kyrkan, korresponderar på västra väggen kolossalbilden »Yttersta 
domen» med förenämnda lilla målning.

Bilderna, i form af medaljonger inom imiterade gula rokoko
ramar, mäta i genomskärning 2 m. De förut omtalade girlan- 
derna äro fästade ofvanom ramen.

A) D e  g a m m a l t e s t a m e n t l i g a  m å l n i n g a r n e .

Den första af dem framställer:
1. E vas skapelse. Böljande ljusgult hår faller ned öfver 

ryggen på Eva, som med armarne korslagda öfver bröstet 
uppstår till lifvet. Gud synes ej till; i ställer ser man en oval



148 E . n e r v a n d e r : Mi c h a e l  t o p p e l i u s .

sköld med Jahvenamnet. Bakom den står ett träd i rikaste 
blom och frukt. I Paradiset är ett helt menageri: ren, räf, 
elefant, kamel, påfågel och struts, förutom två små fåglar, den 
ena flygande, den andra sittande på grenen af ett träd.

2. Syndafallet. Med afsikt har Toppelius här bortlämnat 
Jahvenamnet för att beteckna, att syndafallet borde tillskrifvas 
endast människosläktets första representanter. På bilden gör Adam 
en afvisande gest, då Eva räcker honom äpplet. En hund 
blickar med klok uppsyn på Eva. A f  djur ses här ett lejon, en 
häst, en ko och ett får, alla igenkänneligt tecknade, vidare en 
misstecknad apa och längst bort en svan. Bortom Edens fagra 
lustgård har Toppelius tänkt sig ett nordiskt landskap, vid 
renoveringen fullklottradt med schablongrannlåter och blom
buskar såsom på målargesälls-fönsterskärmar.

3. Utdrifningen ur Paradiset. Jahveskölden synes här 
åter, men utan den hebreiska påskriften, hvilken renoveraren 
sannolikt ej mäktat återgifva. Ängeln med svärdet visar med 
handen ut det första människoparet, hvardera med skörten af 
löf. Adam, som betäcker sitt ansikte med händerna, tilltalas af 
Eva, i det hon med fladdrande hår skyndar framför honom 
förbi en ödla och en vid hennes fötter ringlande orm. Ett 1851 
tillsatt träd skymmer delvis det ödsliga vinterlandskap, hvilket 
utbreder sig bakom Eden. I bakgrunden tycker man sig se en 
liten hund —  i hvilken Toppelius kanske tänkt sig de utvisades 
följeslagare i det okända land, som skall emottaga dem.

Bilderna 1— 3  hafva blifvit illa medfarna vid renoveringen, 
som däremot lindrigare berört bilderna 4— 6.

4. Kain slår ihjäl Abel. En svagare bild, som kunde 
anses såsom en replik af målningen med samma ämne i Hauki
pudas (se sid. 134). Mordvapnet är här den traditionella åsne- 
kindbågen. Kain griper i strupen den baklänges fallne Abel, 
hvilken söker afvärja slaget.

5. Syndafloden. Noaks ark i bakgrunden. Hufvudper- 
sonen är en naken ung man, som sitter på grenen af ett träd, 
dit en liten apa, följande exemplet, klättrat upp på en högre gren. 
Flera människor och djur, tecknade i liten skala, ses drunknande 
eller redan drunknade i vattufloden, andra ännu sökande undgå 
döden i det de skynda uppför ett berg. Figurernas ringa stor



lek och en ovanligt matt fantasi hos målaren gör intrycket af 
bilden ganska obetydligt.

6. Noak lämnar arken. Han håller armen under sin 
hustrus och går lifligt talande främst i en grupp af sex per
soner. Djur, ej illa tecknade, uttåga parvis ur arken eller hålla 
på att sprida sig i omnäjden. Svärmar af fåglar i luften.

7. Isak offras. Bilden är renoverad. Den skiljer sig 
föga i kompositionen från Toppelii andra framställningar af 
ämnet.

8. Jakobs brottning med ängeln. En, att döma af dräkten, 
manlig ängel har fattat Jakob om axeln och högra knäet, hvil
ket han upplyfter, medan Jakob söker skjuta honom bort från 
sig. Fonden är ohyggligt tillsmord, men girlanden, oftast 
ytterst osmakligt renoverad, är här det i ringa grad.

9. Gud talar ur den brinnande busken till Moses. Allt 
är här »renoveradt», utom, lyckligtvis, Moses själf, som blott 
fått färgen på sin mantel uppfriskad. Han befinner sig vid sidan 
af sina får och löser med en ledig handrörelse upp skobandet. 
Till höger antyda lågor den brinnande busken.
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B) D e n y t e s t a m e n t l i g a  m å l n i n g a r n e .

Serien af dessa bilder börjar, som nämndes, med:
10. Marie bebådelse. Situationen är den vanliga med 

blomvasen emellan Maria och ängeln, hvilken på denna målning 
ej bär blomsterstängel. Hans blick är djupt allvarlig. Den 
antikt hållna dräkten är med en knapp uppfäst, så att benen 
äro synliga. Maria, som ej ser illa ut, sitter med armarna 
stödda mot ett bord och synes vara i beråd att sammansluta 
händerna till bön. Från dufvan utgår ett sken öfver henne.

11. Jesu födelse. Josef står med händerna hoplagda till 
bön, och den ljuslätta Maria sitter med armarna utsträckta mot 
det med röda bindlar omlindade barnet, som ligger på en halm
bädd. Vid renoveringen har Marias ena kind blifvit rödsminkad, 
hennes vänstra hand misstecknad o. s. v., men barnet har läm
nats i fred.
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12. Jesus tvär lärjungarnes fötter. Scenen är återgifven
i det ögonblick, då Petrus med öfver bröstet korslagda händer 
svarar frälsaren, som tvår hans fötter. Den unge Johannes be
finner sig häpen och bäfvande vid mästarens sida. I bakgrunden 
ses de öfriga io  lärjungarne med Jacobus den yngre i midten, 
flera af dem inbegripna i inbördes samtal. Vid färgläggningen 
1851 har man här gått fram med större hänsynsfullhet än 
vanligt.

13. K ristus i Getsemane. Uttrycket hos den blodbestänkte 
Kristus är nedslaget. Toppelii framställning af detta för honom 
ominösa ämne torde väl ej varit af större värde, men hurudan
bilden än var före 1851, så igenkänner man numera på den
intet spår af hans pensel.

14. Petrus förnekar Kristus. Den figurrika och någor
lunda lifliga kompositionen uppvisar ännu rätt mycket af Toppelii 
diskreta färger. Man ser här invid en stockeld en grupp af 
människor, bland hvilka främst Petrus och öfversteprästens piga. 
Tuppen sitter uppflugen på ett plank. För öfrigt ses ett tiotal 
figurer. Målningen vittnar visserligen ej om någon framstående 
förtjänst hos Toppelius såsom genremålare, men höjer sig dock 
öfver dussinfabrikationen.

15. K ristus inför Kaifas  och 16. K ristus inför Herodes 
äro obetydligare variationer öfver ungefär samma motiv. Den 
ene höge herren bär öfversteprästerlig dräkt, den andre krona, 
och Kristus införes som en brottsling till dem hvardera att 
dömas. Detaljerna äro olika, men af föga vikt.

17. Kristus gisslas. Ungefär enahanda komposition som 
på motsvarande bild i Haukipudas. Här är det dock tre karlar, 
där två, som hudflänga Kristus —  här med gissel och klubb
lika störar.

18. Pilatus tvär sina händer. Den något långt utdragna 
och ointressanta serien af domstolsundersökningar slutar här, i 
det Pilatus doppar sina händer i det framräckta handfatet och 
tvår sig fri ansvaret för den rättfärdige mannens blod. Scenen 
är utanför en byggnad med stadsfond, och kompositionen alls 
icke oäfven, om också icke originell.

Bilderna 14— 18 äro jämförelsevis lätt berörda vid reno
veringen. Desto svårare misshandlad är följande bild:
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19. Kristus bär sitt kors. Här såsom i Haukipudas före
trädes Kristi gång till Golgata af de två röfvarne. Tåget går 
genom en af porthvalf och tornbyggnader upptagen stadsdel. 
Kristus, öfver hvars hufvud en fin ljusgloria sväfvar, är törne- 
krönt och iklädd en skär dräkt. Han bär på sin vänstra skuldra 
öfre ändan af korset, hvars nedre del omfattats af Simon af 
Cyrene. Med handen hvilande på bröstet kastar Kristus på 
Simon en lång blick, som af denne mötes. Knektar och grå
tande kvinnor jämte Petrus afsluta den på bilden synliga delen 
af tåget. —  Renoveringen af denna, af Toppelius med verklig 
pietet komponerade bild är kanske det banalaste kludderi, som 
nu sårar ögat i Paltamo kyrka, och det vill, sannerligen, ej 
säga litet.

20. K ristus på korset. Om man af det, som här återstår 
ofördärfvadt af Toppelii arbete, försökte sluta till, hurudan 
denna bild ursprungligen varit, skulle man tycka, att ett medel
måttigt vitsord vore tillräckligt. Efter renoveringen emottogo 
Paltamoborna en vidrig karrikatyr af denna målning, den döde 
Kristus med kinder påstrukna med rödockra och med en aln 
långa, i luften hängande blodströmmar ur såren -—  och icke ens 
detta öppnade ögonen för den vandalisering, som här bedrefs.

21. K risti grafläggning. Bilden är fullständigt renoverad. 
A llt hvad Toppelius här måladt är öfversuddadt, och den mål
ning, som nu yfves här uppe i själfva koret, är en gesäll-orgie, 
hvars like man länge får söka.

22. K risti himmelsfärd. Änglar utpeka för apostlarne 
den högt ofvan jorden mot himlen uppfarande frälsaren, hvilken 
är framställd i så liten och späd gestalt, att man kunde för
växla den med ett barns, ehuru Toppelius nog ger oss bilden 
af honom såsom fullvuxen. Petrus sträcker sina kraftiga armar 
mot synen i höjden. Inramningen är rikare än den vanliga. 
Renoveringen lika beklaglig som den föregående bildens.

23. »Mailman synnit» är en ofvanom altaret befintlig 
bild, en af de älskligaste och mest poetiska vi äga af Toppelii 
hand. Jag har benämnt målningen som ofvan efter de ord, 
hvilka läsas på ett papper, hvilket uppbäres af två änglabarn, 
medan en högre upp i skyn sväfvande ängel ur en kalk häller 
Kristi blod öfver pappret för att sålunda utplåna »världens
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synder.» Betraktad som motstycke till den midt emot befintliga 
»Yttersta domen» är kompositionen af utmärkt verkan. 1 —

„Maailman synnit“ och Evas skapelse. Takmålningar i Paltamo.

Låtom oss vända blicken från renoveringen, erinrande blott, 
att blodets färgs förvandling till svart ej torde vara Kajana- 
mästarens skuld, utan bero af färgstoftets syrsättning.

5. Bildskrudar i några andra kyrkor.
Sedan nu de bildskrudar, hvilka i Österbottens kyrkor 

fullständigast bevarat intill våra dagar minnet af Michael Top-

1 Ä fven om idén till denna bild vore lånad, hvilket jag ej kan af 
göra, är kompositionen i alla dess detaljer en så kännspak frukt a f T op 
pelii konstnärskap, att lånet ej förringade dess själfständiga värde. —  Jag 
vill dock nämna, att Per Hörberg i förteckningen på sina arbeten upptar: 
»Ett emblem om försoningsblodet», hvilken benämning leder tanken till 
ifrågavarande målning i Paltamo kyrka. Det Hörbergska emblemet är mig 
fullkomligt obekant och kunde äfven varit en imitation, ej främmande för 
den svenske målaren.



pelius såsom kyrkomålare och dekoratör, blifvit skildrade, åter
står att nämna några ord om dekorativa målningar af honom, 
hvilka dels ännu bibehållits, dels blifvit utplånade i kyrkorna i 
Pieksämäki, Ilmola, Jalasjärvi och Kauhajoki.

Om de väggmålningar af Toppelius och Daniel Hjulström, 
som funnits i P i e k s ä m ä k i  kyrka, men år 1875 öfvermålats 
(se sid. 40), lämna sägner på orten så sväfvande och osäkra 
uppgifter, att här med ledning af dem ingenting kan anföras 
rörande ämnena för bilderna eller dessas konsthistoriska värde. 
Ej stort mer erfar man ur en i tidningen »Suometar» för 1847 
införd uppsats, hvarpå professor J. R. Aspelin benäget gjort 
mig uppmärksam och som utgöres af en längre, af R. Polén 
skrifven reseberättelse: »Pari kuukautta matkalla Savossa ja 
Karjalassa.» På tal om Pieksämäki socken nämner han, att 
kyrkan där var, såsom i gamla kyrkor brukligt är, prydd med 
allehanda religiösa målningar, bland annat med bilder af forna 
tiders troshjältar (»muinaiset hengelliset urohot»). De upplys
ningar, man af det ofvanstående erhåller om beskaffenheten af 
kyrkans bildskrud, äro således ringa, dock har jag, i samma 
ögonblick detta ark skulle tryckas, haft fördelen erhålla del af 
ett bref af den 21 januari 1905 af kapellanen V i k t o r  B e r n e r  
i Mäntyharju, hvari meddelas hans barndomshågkomster af ifråga
varande kyrkomålningar, af hvilka anteckningar man kan sluta 
till hvilken del Toppelius och Hjulström haft i det gemensamma 
arbetet. Därom måste dock redogöras i »anmärkningen» till 
denna sida. 1
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1 Ofvanför nämnde minnesgode auktoritet på den fosterländska forn- 
forskningens område har i fråga om målningar i den år 1882 uppbrunna 
kyrkan Uleåsalo erinrat mig om J. W . Calamnii uppsats: »Muinais-tiedus- 
tuksia Pohjanperiltä» (i Suomi, Toinen Jakso, 7 osa 1868), där förf. egnat 
några ord äfven åt ifrågavarande målningar. Calamnius berättar, att den 
lilla kyrkans tak och väggar voro fulla af otympliga religiösa bilder, bland 
hvilka man äfven såg allegoriska framställningar a f »dödssynderna», alla 
försedda med latinska underskrifter, såsom: Ira, Ittvidia o. s. v. Denna 
uppgift väcker ovillkorligen en tanke på de stela allegoriska bilder af de 
mänskliga dygderna, med hvilka Toppelius 1756 prydde kortaket i den från 
Uleåsalo-landet blott af ett hafssund skilda kyrkan på Karlö. Äfven där 
voro underskrifterna affattade på latin: Fides, Spes, Caritas o. s. v. Att
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Kort före julhögtiden 1780 fullbordade Toppelius, efter 13 
veckors arbete, den bildcykel, hvarmed han prydt väggar, tak 
och »hvalf» i I l m o l a  kyrka. Enligt 1836 års inventarieförteck
ning voro dessa målningar —  i limfärg på stock- och brädytor 
—  följande: ofvanom dörrarne, i s ö d e r :  Det på hälleberget
byggda huset; i n o r r :  Såningsmannen  och i ö s t e r :  Den f ö r 
lorade sonen. Midthvalfvet dekorerade han med en rundel, 
inom hvilken han framställde endast en af molnskyar öfver- 
dragen himmel. I »lunetterna», där korsarmarnas takpartier 
stötte tillsamman, utförde han de egentliga bibliska målningarne: 
i nordöstra hörnet, ofvanom predikstolen: Jesu födelse; i det 
nordvästra: Jesu dop; i det sydvästra: K risti förklaring  samt 
i det sydöstra, ofvanom den där belägna altartaflan, K risti upp
ståndelse. —  På »orgelläktarens frånsida», såsom det heter, 
målade han dessutom åtta änglar, hvilka föreställdes »instämma 
i en himmelsk sång.»

Ilmola kyrkas bildskrud var således ej ens så rik som den 
i Kempele. Till Toppelii vanliga motiver hade här tillkommit 
endast: »Det på hälleberget byggda huset», hvilken bibliska
liknelse (i Matth. 7: 24 — 27) sannolikt ej inspirerade Toppelius, 
som ju ej var landskaps- eller genre-målare i nämnvärd grad.

Församlingen var belåten med hans arbeten, och man an
såg, att kyrkan genom dem blifvit »vacker nog och prydelig.» 
Emellertid lät man dem under tidernas lopp allt mer förfaras, 
och 1857— 1858 blefvo de mer än 75-åriga bilderna öfvermålade, 
hvarför numera af dem intet spår är öfrigt.

Såsom tidigare är nämndt (se sid. 100), målade Toppelius 
1805 för J a l a s j ä r v i  kyrka två altartaflor af obetydligt värde. 
Möjligen var det vid samma tillfälle han där —  skrifver K. K. 
Meinander (Finskt Museum 1900 n:o 3) —  »säkerligen mera på 
eget bevåg gaf luft åt sin lust att dekorera.» Hans målningar 
i denna kyrka kvarstå ännu, dock har jag ej varit i tillfälle att 
se dem, hvarför jag  hämtar ur ofvannämnda källa följande: »I

ett samband förefanns mellan målningarne i dessa tvenne kyrkor synes 
mig påtagligt. Själf upptar Toppelius i sin vandringslista beträffande Uleå
salo kyrka, att han målat »Salon Klåckstapel med Predikostol: m:» Hos 
honom var detta »med mer», hvilket den sista bokstafven: m, skall an
tyda, mycket rymligt och kunde omfatta vägg- och takmålningar.
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taket synas fyra keruber, bakom predikstolen två väldiga basun- 
blåsande änglar, medan två andra sväfva öfver altartaflan. På 
sidorna om denna ha målats Aron och Moses, två gestalter, 
som nog äro gamla bekanta från andra målningar af Toppelius. 
Slutligen finnes öfver sakristiedörren i öster en bild af den för
lorade sonen, men det vore svårt», yttrar förf., »att i denna 
hårdt och tungt utförda målning igenkänna Toppelii lätta pensel.»

Vid pass samtidigt torde han i det närbelägna K a u h a 
j o k i  målat »kyrkans västra kors», enligt hvad räkenskaperna 
för åren 1805— 1806 gifva vid handen. Traditionen berättar, 
att han där framställt »Yttersta domen», ett ämne, som han 
förstod sig på att utlägga i gripande form. Hvad Toppelius 
än månde hafva målat i Kauhajoki, gick det allt förloradt under 
den beryktade mordnatten i Kauhajoki 1808, då ryssarne där 
uppbrände äfven kyrkan.

IX. Y ttersta domen, framställd i bilder af M. Toppelius.
Dylika framställningar af Toppelius finnas ännu i behåll, 

nämligen: i P i e l a v e s i  en troligen på 1760-talet i olja på väf 
målad stafflibild, samt vidare de delvis utplånade kolossala vägg
målningarna i limfärg i H a u k i p u d a s  och P a l t a m o  kyrkor, 
den förra signerad 1779, den senare från obekant tid.

Erinrande om den väggmålning, föreställande nu ifråga
varande ämne, hvilken Toppelius lär ha målat i K a u h a j o k i  
år 1808 uppbrända kyrka, skola vi betrakta de tre förstnämnda 
bilderna.

1. Yttersta domen i P i e l a v e s i ,  målad i olja på väf, 
mäter i höjd 124 och i bredd 72 cm. Färgen är af ålder och 
vanvård spräckt i små flisor, hvilka lossna vid beröring. Taflan 
är ej signerad, men ger sig tydligen tillkänna såsom ett verk 
af Toppelius.

På denna tafla ses Kristus sittande öfverst i skyn med 
världsklotet till fotpall. Han är en representant af målarens 
kännspaka Kristustyp, och kännspak är ock den ljusgredelina 
färgen på manteln, som fladdrar kring hans gestalt. Hållningen
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är, med hänsyn till stundens upprörda stämning, ganska lugn. 
Höjande högra handen skådar världsdomaren ut i rymden.

De saliga upptaga en mycket mindre del af målningen än 
de till fördömelse hemfallna. Kristus omgifves af en skara 
änglahufvuden, hvilken jämte en lägre ned befintlig krets af 
nästan uteslutande yngre uppståndne omgifva midtpartiet. Där 
ser man ock ett antal små oskyldiga, litet nyfikna människo
barn, af hvilka de främsta och tillika de minsta hålla hvarandra 
omslutna. Motivet var ju ej nytt. Barnen höra ju himmelriket 
till, heter det i skriften, och detta ihågkoms mycket ofta af de 
gamle mästarne, men icke desto mindre verka de på denna 
framställning af Yttersta domen såsom något nytt och vackert.

De osaliga, som upptaga tre fjärdedelar af duken, skiljas 
från de saliga medels en i gulaktig färgton uppdragen krets. 
Djäfla-gestalterna äro mångahanda. Ingenting saknas i deras 
tillbörliga utstyrsel, hvarken hästfoten, vingarna, den i vädret 
stående svansen eller de hvassa sågtänderna på låren och de ur 
munnen utgående eldslågorna, ej heller spjuten och de tregrenade 
gafflarne. Några äro svarta, andra i gestalt af megäror med 
vidt uppspärrade ögon. Där finnas gapande och slingrande 
odjur och framför allt eldslågor i massa. Hemskast verkar må
hända ett ur eldsdjupet gloende stort öga. Detta kroppslösa 
öga talar till fantasin. Humorn hos Toppelius tar dock äfven 
här någon gång ut sin rätt, i det han utrustat en svart »dum 
fan» med mule och öron af en åsna.

I fråga om de osaligas marter utvecklade målaren all önsk
värd bravur. Deras förtviflan och häpenhet är framställd med 
dramatisk kraft. Från alla håll formligen genljuder det af 
skrik och tandagnisslan i högre grad än man kunde vänta 
från en duk med så litet utrymme för stora scener som denna 
stafflibild.

Slutligen må nämnas, att Toppelius ej försummat att, efter 
lofliga föredömen af celebra föregångare på detta område, ge 
ett synbarligen porträttlikt utseende åt en af de fördömde, en 
medelålders skäggig man, hvars identitet numer ej kan utredas. 
Denne —  sannolikt på den tiden ännu lefvande —  »vederdelo- 
man» har han godmodigt placerat emellan de två största 
djäflarne på taflan.
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2. Yttersta domen i H a u k i p u d a s .  På denna väggmål
ning ge sig de fördömdas kval och plågor något mindre hög- 
ljudt luft än på den nyss omtalade bilden. De uttryckas åskåd
ligt nog i dessas förvridna ställningar och likasom förstelnade 
anletsdrag. Toppelius synes hafva haft starka nerver och hafva 
förutsatt sådana hos åskådaren. Att anblicken af de hårresande 
gräsligheterna i helvetet verkade menligt på svagare naturer 
är redan omnämndt, såsom ock att man i Paltamo kyrka lät 
utplåna någon del af därvarande framställning af »Yttersta do
men.» Hörsägner om helvetesscenerna på Toppelii målningar 
i dessa två aflägsna landskyrkor hafva fortlefvat ända till våra 
dagar såsom ett slags myter, uppblandade med lögn och sanning.1

Yttersta domen i Haukipudas kyrka är onekligen en stor
artad komposition, vittnande såväl i sin helhet som i synnerhet 
i sina starka, växlande detaljer om en ovanligt rik fond af fantasi 
hos Toppelius.

Högst uppe i skyn sitter Kristus på världsklotet, utbre
dande med en lugn gest sina armar. Hans anlete är blekt och 
uttrycket passionsfritt. Den i hvitt och blått skiftande manteln 
på hans axlar lämnar bröstet bart. I närheten af honom stöta 
två änglar i väldiga dombasuner. Ofvanom och på sidorna om 
denna midtgrupp ses en stor skara serafhufvuden och änglar 
i skära höljen och bland dem ärkeängeln, som med ett blixt
knippe i handen vänder sig mot de osällas boning.

Till vänster för åskådaren hvila de saliga i himmelens ro
—  en ro, som ej störes af basunernas ljud, hvilka väcka de

1 Om målningen i Haukipudas berättade Sara Wacklin på sitt be
kanta, färglagda sätt sålunda: — »Längre ned föreställdes helvetets brasa 
så friskt och lifligt brinnande, att mången bondgumma dånade vid an
blicken af de hiskeliga ormar, hvilka här togo svafvelbad och tuggade 
käringar och gubbar, medan unga djäflar med långa klor grepo ungdomen 
i lufven och Belzebub själf drack, grinande af fröjd, hela sällskapets skål 
i finkel. Små änglar tittade ned från sin himmel, skrattande åt detta upp
träde.» — I samma skiss skref hon, att rödbrusiga änglar dansade polska 
i himmelen. Författarinnan hade synbarligen ej sett målningen i Hauki
pudas, men möjligen hört berättas lik t och olikt om enahanda bild i Paltamo.
— Egendomligt är, att en i tryck, stundom allvarligt meddelad tradition 
förtäljer, att helvetesscenerna på bilden i H a u k i p u d a s  blifvit utplånade. 
De finnas nog kvar, såsom fotografier i Statens Historiska Museum, tagna 
1896, kunna bestyrka.
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döda till domen. Lugna sitta de utkorade med palmkvistar i 
händerna på ljusa, i gredelint skiftande moln.

På samma sida framställer hela den nedra delen af mål
ningen de saligen aflidnas uppstigande ur sina grafvar och upp
farande till himmelen. Hufvudskallar och benknotor ligga 
strödda på marken, och ur en halft öppen graf, med åt sidan 
skjuten häll uppstår en yngre man med kraftig, något judisk 
profil. En gosse framskymtar vid sidan af mannen, som ut
sträcker sin högra hand mot en ung kvinna, som med öppna 
armar ilar emot honom.

På grafhällen läsas psalmorden: Ylösnousemus onellinen
Suo Jesu meille armollinen! Ä lä syndij silloin muisteles armostas 
andex andele. W : K: 387. v. 7.

Måhända var det Toppelii mening, att denna bönesuck 
föreställes komma från den ur denna graf uppstigande mannens 
bröst. —  På samma grafhäll har målaren vidare tecknat in
skriften: A:o 777() maala(ttu) Mich. Toppeliuxelda d: j o  octobris. 
(Se anm. till denna sida).

Ofvanom grafstenen och omskyggad af två lugnt leende 
änglar befinner sig en grupp af omkring 12 uppvaknande barn 
och yngre personer. Vidare ser man en kvinna med ett barn 
på armen, två uppåt sväfvande större kvinnliga gestalter, en 
fullvuxen person, höjande armen mot himmelen och en grupp 
af omkring sex äldre och yngre personer, hvilka ännu röja 
ovisshet om sitt öde. Nederst ligger i sin svepning en ännu 
ej uppvaknad kvinna i sin graf.

Motsatta delen af målningen framställer de osaligas mar- 
terande, under det de störtas ned eller likasom sugas mot eld
gapet. Djäflarne äro för det mesta framställda i skepnad af 
ormar, somliga kolossala, andra smala och korta. Några hafva 
mänskliga drag, men med tycke af vilddjur. Bland dem är en 
bevingad och försedd med ett infernaliskt vilddjurshufvud. Mest 
skrämmande är en dödsskalle med benstumpar till armar, hvil
ken fått tag i en af de fördömde, i hvars nakna bröst han 
prässar sina stora tänder, så att blodet framspringer. De kval
fulla, vettskrämda blickarna tala här som oftast om fullkomlig 
hopplöshet, om ohyggliga minnen. Endast här och där låter 
målaren ett förtviflans jämmerrop ljuda ur vidöppna gap.



—
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3. Yttersta domen i P a l t a m o  har ursprungligen varit 
den största väggmålning, Toppelius veterligen utfört. Den har 
från tunnhvalfvet sträckt sig antagligen ända ned till ingångs
dörren i väster. Såsom redan nämndt är (se sid. 143) hafva

Yttersta domen. Väggmålning i Paltamo.

de nedersta, förnämligast sidopartierna blifvit utplånade, obekant 
när, sannolikt före renoveringen 1851, hvilken lämnat den intres
santa målningen fö r  ö f r i g t  o v i d r ö r d  —  om man frånser 
några i färgen uppfriskade mantlar.

Kristus intar sin traditionella plats öfverst på målningen. 
Hans anletsdrag äro ädla och lugna och hans gestalt är manlig, 
där han med ett blått lifskynke och en vidt fladdrande röd 
mantel omkring sin nakna kropp sitter i skyn och med den
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framsträckta högra handen gör en inbjudande rörelse. I den 
vänstra håller han en ljusgnistrande krona. På molnen invid 
honom ligga salighetskronor. Ofvanom honom sväfva som skyar 
serafhufvuden —  man kan urskilja ända till 25 af dem.

Domens väldiga änglar flyga på vackra gråhvita vingar i 
rymden och blåsa i sina basuner. En af dem slungar blixtar 
mot de till osalighet dömda. På sidorna ses stora grupper af 
saliga. Bland dessa kunde de fyra främsta till höger anses 
vara porträttfigurer, så individuellt framträda de. Ännu andra 
sådana kunde man tro sig upptäcka bland mängden. Bland de 
öfriga märker man Moses med lagens taflor —  han förekommer 
också på »Yttersta domen» i Haukipudas —  äfvensom en sam
ling nakna gestalter i tillbedjande ställningar.

I midtpartiet sitta äfven här på molnens bäddar —  lika
som på stafflibilden i Pielavesi —  små barn, hvilka här leka 
med palmkvistar och lifsens kronor. Några af dem betrakta 
med stora ögon hvad som tilldrar sig i helvetet, medan de 
andra hviska sinsemellan och peka upp mot' höjden och Kristus. 
Denna lilla grupp af lugna, oskyldiga barn midt i den föreställda 
slutakten af mänsklighetens stora drama verkar rörande och 
mycket älskligt. 1

Strax nedanom barngruppen börja rök och eldslågor från 
afgrunden fylla nedre delen af målningen, hvaraf midtpartiet 
skjuter nedåt betydligt lägre än resterna af de delvis utplånade 
sidopartierna. A f  de alster af Toppelii kraftiga, naturfriska 
fantasi, hvilka man tolererat såsom mindre skrämmande, kan 
man sluta till, att de uppskakande scenerna varit foster af en 
inbillningskraft, hvilken i rikedom och styrka väl ej haft sin 
like inom våra landamären.

Hufvudgruppen: skökan på vilddjuret är troget och ganska 
tamt framställd i enlighet med den i kap. 17 i Uppenbarelse
boken omtalade krassa visionen, många gånger ännu mer brutalt 
afbildad i äldre biblar. Man ser den stora staden Babylon,

1 Det är påtagligen denna barngrupp på målningen i Paltamo som 
Sara W acklin roat sig med att förflytta till Haukipudas såsom änglar, hvilka 
på den yttersta dagen dansa polska och skratta åt Belzebub och hans 
finkelglas. Hon hade något »amerikanskt» i sig, den goda Sasa W acklin, 
såsom hon i förtroligt tal benämndes i Uleåborg.
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»som rike hafver öfver jordens konungar.» Det väldiga odjuret, 
som reser sig på bakbenen, har sju halsar, hvarje uppbärande 
ett krönt mänskligt hufvud, af hvilka flera än ett individuali- 
seradt af Toppelius till något slags porträttlikhet. Kvinnan, 
en yppig figur, sitter på vilddjurets rygg och har gjort stor 
toalett. Hon bär blå kjol och utanpå den en polonäs med det 
ej mycket urringade lifvet pärlbesatt. Det blonda, måttligt upp
satta håret prydes af en liten krona med instucken plym och 
halsen af ett pärlband i två hvarf. 1 Hon håller i handen en 
prydlig »kalk», enligt bibeln, »full af styggelse och sitt boleris

Detalj från Yttersta domen. Paltamo.

orenlighet.» »Och på hennes panna var skrifvet ett namn: 
Hemlighet», fortsätter visionären Johannes, hvars tankegång 
artisten kanske sökt följa, i det han gifvit kvinnans ögon en 
sned blick och sminkat hennes läppar röda. Det måste lämnas 
oafgjordt, om äfven hennes utseende skulle erinra om någon, 
af Toppelius icke-ärad samtida, men nog står hon ensam för 
sig bland målarens många kvinnliga typer.

Toppelius har, åtminstone på det område af helvetet, hvil- 
ket numera är synligt, icke —  såsom fallet är på Pielavesi taflan 

upprört åskådaren medels de fördömdas skräckinjagande 
skrik och tandagnisslan. Han har här lagt an på deras syn-

1 Denna kostym närmar sig så mycket den 1778 införda »svenska 
dräkten», att den okända uppkomsttiden af denna målning skulle, med akt- 
gifvande af modernas uleåborgska horisont, utan större felräkning kunna 
noteras till början af 1780-talet, således något senare än »Yttersta domens» 
i Haukipudas utförande.
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sinne, i det hans fantasi med otrolig lätthet skapat de vidunder
ligaste missfoster af djäflar, människor och djur, hvilkas blickar 
och rörelser uttrycka list eller rå styrka och städse ohyggliga

passioner. Där är en flygfisk, som spyr 
eld och hör till det otäckaste man kan 
få se; här en annan fisk och en uggla 
med människohufvuden. Där springer 
en långbent fågel för pinkära lifvet efter 
sitt offer, och här yfves i sin gemena 
nakenhet en »naispiru», som bilden 
här benämnes, en vederstygglig vax
gul käring med borstbetäckta och 
behornade bröstvårtor och glesa tän
der, som skramla i hennes vidöppna 
mun o. s. v. Otvifvelaktigt porträtt
tycke har en äldre manlig djäfvul 
med korta horn, hvilken håller i de 
utbredda benen på en kvinna, som 
han sänker i den brinnande svafvel- 

pölen. Intet af vidundren på Paltamomålningen går dock upp i 
rysvärdhet mot det ofvanför omtalade blodsugande benranglet 
på helvetesscenen i Haukipudas. På Paltamo-bilden ses, jäm
förelsevis, ej många fördömda människor; ormar och eldslågor 
upptaga största delen af utrymmet.
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Jakob (Larsson Toppila?) köpman, f. omkr. 1620.
Mikael, tullskrifvare - 1650 f  1698. Jakob, skeppare *1652.

S t a m t a f l a  öfver släkten TOPPELIUS.

Mikael T o p p e l i u s ,  tullvisitator * omkr. 1676. Jakob T o p p e l i u s ,  köpman " f  1736. Margareta *}• som ung 1714? Gift med M a r i a  Z e b u l o n  -j* 1765.
Jakob, arbetare. Kristofer, tullförv. * 1703 -f- 1760. Johannes, porslinsgjutare i Stockholm. Kristina, Margareta, g. S ö d e r b e r g  Beata, g. m. Margareta L i t h o v i u s  *  1695 -f- 1782. g. G a r d b e r g .  i Stockholm. g. W e i s s e .

Mikael, prost Petrus,* 1751 i* 1810. skräddare Zakris, köpman M i c h a e l ,  k y r k o m å l a r e  *  1734 f  1821 Gabriel Kristofer, Susanna Maria — och Margareta, * 1733 *}* 1782. gift med M a r i a  M a g d .  O c k l a v i t z .  död som tullnär den ena af dem gift med kaptenbarn. * 1737. N o r i i n  i Sverige,
Jak. Alex., kyrkoh. Henr. Kristofer, Joh. Petrus, Mikael, köpm. Kristof., köpm. * 1781 f  1836. krigare * 1789. krigare * 1794. * 1773 + 1808. * 1776 + 1809. Zakris, skomakareålderman * 1769 f  1838.

Jakob Fredr., vicelandtmät. * 1806 f  1847. Zakris, sockneadjunkt Gustaf, skomakare * 1798 f  1868. * 1806 f  1872.
Karl Mikael Joh. Gabriel, ka- Z a k r i s  T o p e l i u s ,  Gustaf, stadsläk., * 1765 -f 1827. pellan, * 1767 Prov. läkare, professor, * 1786 f  1808, gift med * 1781 t  1831, f  1864. Gift med Anna Krist. gift m. Kat. Sofia Maria 

F o r s m a n .  C a l a m n i u s .  C a l a m n i u s .

Sex döttrar och en son, af hvilka fyra döttrar dogo ogifta och till åren komna, de öfriga i späd ålder.

Gustaf, Johan Zakris, Lydia stadsfiskal, auditör, Johanna, * 1849. * 18511 1885. folkskole- lärarinna, * 1843.
Frans Mikael, brukspredikant * 1801 f  1836.

Zakris, stadsråd, Gust. Viktor, Oskar Aug., * 1818 -f- 1898. gen. major, lektor * 1828 * 1825. f  1904.
Zakarias, pro- Lydia Elisabet, Aina Katarina, visor, * 1844. folkskolelärarinna folkskolelärarinna * 1848. * 1851.

Joh. Nataniel. prov. läkare, * 1835. Gustaf Fredrik, kapten, Herman Oskar Torsten, kontorist, * 1861 f  1901. * 1870.
Ernst, med. kand., Vilhelm Joh. Fredr. kapten- Leopold Ludvig, kontreamiral Alexander, löjtn., * 1819 f  1891. löjtnant, * 1814 + 1850. * 1821 f  1890. * 1822 + 1867. Fredrik, verkl. statsråd, Paul Karl, kontreamiral, * 1828 f  1891. * 1826 f  1900.
Julia Alina Sofia, blomstermålarinna, * 1852. Georg Alexander Leopold, hofråd. * 1856. Wladimir Teodor, kapt. Nikolai, student, * 1858. * 1861 f  1883.

Karl Gust. Mikael, apotekare, Elin Maria, lärarinna i barnträdgård, Arnold Werner, läkare, Wilhelm Waldemar, v. häradshöfding,* 1860. * 1863. * 1866. * 1868.
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Michael Toppelii af honom själf uppgjorda Vandringslistor.
I.

Min vandrings lista. 1748 vid åren afreste iag med min 
dräng Samuel Girs hemma från Idensalmi till Idensalmi Probsten 
Helsingius och där blef jag wäl emottagen och stadnade wid 
målningsarbete med Bildmålningar, som ännu förwaras i Iden
salmi moderkyrcka. Sedan blef jag recommenderad genom Herr 
Probsten Helsingius till Stockholm huus då varande Kongi, hof- 
målaren Herr Johan Pach till widare förkofran i konstmål. och 
ritningar 1751 efter den stora Eldbrand i Stockholm på norr 
och söder. Jag blef hos min afledna Farbroder Johan Toppelius 
och stundom hoos min Faster Margareta Toppelius [och| hennes 
man Söderberg konungens Färjekarl på Tyska boten, wilken 
war mera bekant med Herr Joh: Pach, där jag med egen kåst 
a 3 styfver om dagen lefde i Stockholm frisk och sund och 
med andra lärgåssar feck arbeta i Kongi, slåttet med mera. 
Sedan om hösten 1752 hade jag  låf at till winter resa till Fin
land hem med min broder Zachris Toppeljus sent om hösten 
på nya lilla scheppet Ijo Probstinnan och handelsman Anders 
Björckholm tillhörig och led skepsbråt på Pyhäjöki åmynne där 
hela skeppet förlorades.

II.

Min vandrings lista.
1748 vid pas målade åtskilliga målningar i Idensalmi moder

kyrkan (till Probsten Helsingius) och sedan till Stockhålm 
med mera.



FIN SKA FORNM IN N ESFÖR EN IN G EN S T ID S K R IF T , X X II]. 167

An: 1751 åm sommaren reste jag på W acklins schep Gamla 
Maija kallad till Stockholm och blef antagen till malare- 
läran huus Kongi. Hofin|ten]denten och hofmålaren Herr 
Joh: Pachie.

1752 om hösten afreste hem till Uleåborg och led schiepsbrådt 
vid Pyhäjoki åmynne. Nästa såmmar derpå åter till 
Stockholm igen —  åch åter hem. Sedan reste jag till 
Kemi att

Nom. 1. måla Klåckstapelen som var nyss färdig blefwen af 
Byggmestaren Zachris Bonge |i| Probst Ervasts tid.

» 2. 1753. Målning på Ijo klåckstapel. (Blef gift de åren)
i Idmans tid. I den tid blef gift.

» 3. Uleåborgs Klåckstapel blef öfver målad i Kiörkherr
Juneli och Probsten W igeli tid. N3  samt taket i Kikovi tid.

» 4. Idensalmi sockens Klåckstapel jemte en hoper målningar
i Kyrkan i Probsten Helsingi tid.

» 5. På Leppä virda Predikostoln med mera.
» 6. Pielavesi Kyrcka Predikostolen jemte alttare taflan i

Kappelan Kostians och Probsten Fårselii tid dito.
» 7. Kii(u)ruvesi Predikostol med mera i Pastor Lyras tid.
» 8. Kuopio Predikostol i Körckher Porthans tid med mera.
» 9. Blef jag kallad af Probsten Krogius till Piexamäki Kyrk

mål: och Conterfait mål: en hoper med mera.
» 10. Carlö Klåckstapel d:o och i Kyrckian Predikostolen

med mera.
» i i . Lumijoki klåckstapel och i Kyrkan med mer i tvänne 

tider särskilta.
» 12. Kembele kyrkan och klåckstapelen. Sammaledes i

Uleåsalön Predikostoln, Klåckstapel.
» 13. Törnava klåckstaplen.
» 14. Sijkajoki muder Kyrkan i Probst: Ravanders tid.
» 15. Pijppola Predikostolen med mera.
» 16. Pukkila dito dito.
» 17. Fratzila Predikostolen med alttareväggen.
» 18. Salön Klåckstapel med Predikostol: m:
» 19. Kallad till Kijdes församling [ij Probsten W inters tid.
» 20. Dito af Gabriel Walenius till Kides Körkan|s] hela m.
» 21. till Ilmåla Kyrkmål. af Probst: Haneljus.



168 E. n e r v a n d e r : M ICH AEL t o p p e l i u s .

Nom. 22. tili Kauhajoki | . v jse p astoren j 0h. Gabriel Toppeli tid.
» 23. till Jalasjarvi I 1' J
» 24. tili Ylicannus.
» 25. tili Toholamppi [? möjl. Tohmajärvi] af Tohmajervi

Befalningsm. Gabr. Walenius.
» 26. till Låhtea.
» 27. Idensalmi Klåckstapel jemte Predikostol.
» 28. Haukipudas Kyrka och Klåckstapel 2:ne resor.
» 29. Kimingi Kyrk. Predikostol i neder Kimingi.
» 30. Pudasjervi Klåckstapel.
» 31. Har jag  1752 arbetadt med förgylning i Kongi. Slåts

kyrkan med marmorering och förgyldning på Prediko
stolen.

NB. Besökt stora Koppar grufvan i Fahlund nedersta båten. 
Dito Salbergs silfver gruffan i yttersta båten med mera 
och warit befulmächtigad för Innattivara Koppar Bruket.

Bref från Michael Toppelius till hans son provineialläkaren  
dr Zakris Topelius 1807— 1820.

Med hänvisning till hvad i företalet och för öfrigt i förra 
delen af denna skrift är sagdt om dessa bref, meddelas de här 
in extenso, efter verkställd, ytterst lätt korrigering af brefskrif- 
varens svenska ortografi samt äfven i fråga om det för vid pass 
ett sekel tillbaka använda skrifsättet i finskan. De metriska par
tierna på det sistsagda språket äro här ej sammanskrifna såsom 
i originalbrefven, utan särdelade för att lättare falla läsaren i 
ögonen. De ord, som för sammanhangets skull någon gång 
tillsatts eller såsom svårlästa varit i behof af försök till uttyd- 
ning, äro inneslutna inom klammer. Fullkomligt oläsliga ställen 
anmärkas medels streck.



i. Uleåborg d. // decembr. i8oy.
Bästa son, älskade Zakris!!!
Jag och de mina ha haft den hugnaden att inhändiga [dina 

bref| af den 17 nov. senast samt från Kråksund förut. W i äro, 
Gudi äran, vid hälsan, endast jag  besväras af rosen i ansiktet. 
Reformen har likasom förbytt sig till ros. —  Professor Ståhl 
ordinerade 1 skedblad kremotartar hvar morgon och senapsdeg 
under fotsålan. —  Lilla Gust. är frisk och hästen äfvenså. W i 
ha fått välbärgadt hö hem, 7 lass af egen äng, samt köpt 4 
skrindor —  af pastor W ijkar 1 skrinda —  men icke af Ahu- 
kainen eller Olilla gästgifvaren.

Härjämte följer Joh. Gabr:s bref, som hit kom efter din 
afresa. Gud hjälpe honom till hälsan! G if honom bästa råd. 
Nu vet jag icke något om honom och har icke bekommit un
derrättelse ifrån Ilmola på lång tid. Kära son, om din tid 
tillåter att skrifva, innan afresan sker till Lund, så låt oss få 
veta därifrån och huru Gustaf mår. W i ha icke hört af honom. 
Gud låte honom vara vid hälsan!

Bästa Zakris, om Gud hjälper dig tillbaka ifrån den långa 
resan, önskade jag få beställdt eller köpt eller på kredit en 
6o:kanns järngryta, väl gjuten, med eller utan bröst, lika hög 
som bred samt rör vid bottnens sida att tappa drank och vatten 
ifrån grytan; att med första fartyg hemföras. Detta är mödan 
värdt och skall betalas jämnt. Om pengar räcker, vore nödigt 
få ett p. engelskt blyhvitt —  här kostar det 16 sk. ti. God 
sorts berlinerblått och ljus ockra vore ock af nöden. Denna 
tiden är jag utan kontanter.

Emellertid önskar jag försynens nådiga vård om dig! Med 
kärligaste hälsningar framlefver min kära sons trogne fader.

Mich. Toppelius.

Kanske att Gust. kommer till Stockholm, så är du så god 
och lämnar [detta? medföljande?] till honom. Jag tror, att detta 
må hinna fram. Adieu. I går bekom jag bref af Joh: Gabr: —  
han har blifvit bättre.

Här har inkommit betyg ifrån Pulkkila Frosterus, så ly
dande (i afskrifter): Till åtskilliga personer vid denna Pulkkila 
kapellförsamling, behäftade med venerisk smitta, har provinsial
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medici medhjälparen herr Zakris Toppelius på medicinalfondens 
räkning gifvit fria medikamenter, intygas Pulkkila den 9 juni 1807.

Jac. Frosterus. 
Kapellan i Pulkkila.

det andra:
Till fattiga sjuka i den härstädes gångbara smittande febern 

har provinsial medici medhjälparen hr Zak. Toppelius gratis 
utdelat läkemedel vid denna Pulkkila församling. Intygas Pulk
kila d. 9 juni 1807.

Jac. Frosterus. 
Kapellan i Pulkkila.

2. Uleåborg den 4 m artii 1808.
Min älskade kära son!
W i hade nöjet att uppbryta kära bref af den 6 febr. ifrån 

Lund, 17 dagar på vägen hit, äfven ifrån Stockholm af den 30 
jan. näml. Norlins. —  Landshöfdingen har äfven strax fått sina 
bref, han bad mig hälsa, då jag skrifver.

Nu vill jag berätta, att vi samteliga äro, Gudi lof, vid 
hälsan. Rosen i mitt ansikte börjar småningom att torka. I 
dag hade jag Mangen med hästen till Kempele och bekom en 
skrinda hö af Ahukainen; förut bekom äfven af gästgifvaren 
Olilla —  —  drygare än en skrinda, hvarför jag skall godtgöra 
för resten.

Här är man i bekymmer och fruktan för ryssarnes anfall, 
man vill säga, att de vore öfver gränsen i Lovisa och Borgå, 
men mera fredligt. I magasiner samlas här; bröd bakas också 
till arméns behof. Rågen kostar 13 rdr tunnan; kornet 9: 32 sk. 
Assessor Carger skall resa med. Krigsfolket är ännu här. Öf- 
verste Silfverhjelm har afrest åt Helsingfors. Äfven general 
Klingspor reste i förra veckan genom staden. Unga doktor 
Carger säges ock resa samma väg. Professor Ståhl vill ock 
resa till Sverige alltså blir det tomt på läkare. Vår häst är 
hos Iru Florin och mår godt på kondition. Döden har bort
ryckt mycket folk i synnerhet i Muhos och Törnävä i Kello. 
Med längtan och väntan önskar man din återkomst. Gud låte



dig väl må! Låt oss närmare få veta, huru och på hvad tid 
din kära återresa skall ske. Kristofer är magasins skrifvare.

Greta reser på stund till Siikajoki på några dagar. Det 
säges, att Joh: Gabr: mår bättre till sin hälsa. Han har skrifvit 
den 15 jan. Jag väntar bref af honom, ty jag har underrättat 
honom om eder.

W åra öden äro i försynens hand. Hon vårde oss svaga! 
Täällä ollaan liikunnassa ja tuumassa, sekä leivästä että särpy- 
mestä ja kruunulle ostetaan mitä saadaan ja kurerit kulkevat. 
Gud låte dig vara vid hälsan! Joh: Gabr: önskar visst din åter
komst genom Ilmola. I går var organisten Blom här och sade, 
att penningar uppbäres, och han har betalt x rdr till din resa. 
Med kärt nöje förblifver min käre sons förtrogna fader

Mich: Toppelius.

N. B. Dahlgren med en öfverfältläkare och 2:ne under
läkare reste härigenom i förledne vecka. De voro bestämde 
till Finland. —  I Stockholm må alla våra öfriga vänner bra, utom 
fru Hallman; vid sista underrättelsen var hon ganska skral. 
Om du tror, att ditt bref vid påsktiden kan hinna hit ty det 
dröjer vanliga 9 dygn på vägen —  så torde det vara bäst att 
adressera det på Stockholm, emedan jag sannolikt den tiden 
kommer att inträffa där.

Adieu.

(Adressen var: Till v. provinsial medicus herr Zacharias 
Toppelius i Lund).

3. Uleåborg den 25 aprilis 1808.
För några veckor sedan skref jag till dig och lämnade 

brefvet till professor Ståhl att med honom få brefvet fram till 
dig eller till Gustaf, ty han sade sig vara resfärdig till Sverige, 
men han åtrade sig och blef kvar och lofvade med posten 
skicka det dit.

Lisette bekom det kärkomna af den 1 apr., hvaraf jag 
finner, att mina 2:ne bref icke kommit fram. Nu ville jag till 
underrättelse nämna, att vi äro vid hälsan, men i förväntan på
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afgörandet af vårt öde eller segern inom kort tid, ty slagfältet 
tyckes blifva vid Temmesbron i Limingo, där arméerna troligen 
taga ihop. Bataljer ha träflfat vara i Siikajoki och Pyhäjoki 
förut, långfredagen i Pyhäjoki och andra dag påsk i Siikajoki, 
där bittida på morgonen början skedde med första kanonkulan, 
som gick genom prostens byggning, där ryska generalen skulle 
frukostera, hvilken genast flydde därifrån, och salvorna började 
kontinuera. Kyrkan sköts i kras med mera, och fienden blef 
tillbakaslagen. Dödade blefvo 2 å 300, fångna 250, däromkring, 
dessutom blesserade 30 eller 38. Fångarne blefvo i går till 
Sverige aflförda med eskort.

Matvarorna stiga högt. Råg 15 rd. tunnan, i proportion 
allt annat.

Mat och fourage drages hvar dag till Limingo, där hög
kvarteret är. I Frantsila är ock postering, kanoner sägas vara 
planterade på kyrkbacken med mera.

Fienden torde draga sin stora armé tillsammans att rycka 
fram med sin styrka. Nya kompanier rekryteras immerfort al 
våra finnar. Manskapet är ungt och frodigt och har nit om 
fäderneslandet. De yttra sig vilja hämnas på fienden, endast 
officerarne låta dem framrusa.

W i ha haft inkvartering, först 4 man, sedan 10 dito, 3 
underofficerare, en lieutenant Hoffstedt ifrån Torneå, hvilken 
legat sjuk 14 dagar. Den 19 kom assessor Fohre, en beskedlig 
läkare; har två underläkare, men icke i kvarter hos oss.

I Pulkkila säges fienden vara. Den andra truppen har 
genom W asa och andra städer till Brahestad marscherat.

Söta söner, Gud låte eder ännu lyckligen och väl hem 
anlända. Min och vår hjärteliga önskan vore också denna; adieu.

Jag hörde berättas i dag, att ryssarne gjort försök att be
storma Sveaborg, sedan genom löfte om 60 tunnor guld, om 
portarne skulle öppnas. Sedan ryssen trodde sig vara säker 
och kom närmare på isen, då portarne voro öppnade eller stodo 
en tid öppna, så marscherade fienden med musik, men då de 
kommo på skotthåll gafs eld, så att 15 tusen skulle hafva stupat. 
Således berättas men fordras bekräftelse. Bedröfliga tider. 
Försynens milda nåd förskone oss till lif och lem i denna usla 
världen. Döden blänker för våra ögon alla dar.
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W i ha haft ganska kall vårtid. Gatorna börja litet smälta 
af snö. Föret försämras ändteligen.

Här är stor brist på tobak. Socker: i rd.; kaffe: i  rd. 
å 4 plåtar. Tusendetals folk af allmoge och krigsfolk i rörelse.

Brännvin en kanna: 4 å 5 plåtar. Önskeligt vore, ja, högst 
nödigt att ifrån Sverige få spannmål, annars dör allt folket i 
hunger i år och nästa år, ty om man får åkrarne sådda, så 
torde krigare, häst och folk nedtrampa [grödan], och så följer 
otvifvelaktigt döden. Svält afhöres af de flesta lands-åboer, 
Gudi vare ära, som hittills hulpit. Han är allsmäktig att förese 
oss härefter, om vi af allt hjärta älska och vörda Hans heliga 
regering här i världen.

Framlefver med hjärtelig ömhet och välvilja kära Sons 
bästa Z:

förtrogna.

Om Joh. Gabr. veta vi icke vidare än att han varit illa
mående, och att Wästi-Haneles —  kyrkoherden än är i civil 
arrest. —  Lieutenant Borgeman har varit hos oss och torparen 
Abraham, som är soldat. Äfven öfverstelieutenant Meurman är 
i näjden. Adieu. Gud låte dig väl må.

Landshöfdingen har fått sina bref. Här äro många skjul 
för sjuka och blesserade [?] här är sjukhus och många andra 
ställen.

27 apr. Nu fördes stora metallkanoner ifrån löten åt 
Torneå. Herren Gud af nåde hjälpe oss. Bed för oss och 
för dig. Herren hörer sina barns suckar, om de gå af troget 
hjärta! Om det är möjligt, så skrif ännu en gång. Ryssarne 
äro, kan tro, ifrån Åbo till Siikajoki. Förposterna hafva [synts] 
vid Korinkanta, hör jag sägas. Man posterar på flera håll, på 
Salo-udden, i Kello med mera.

I går a ffö rd es metallkanoner till Haaras dito är
6 pundiga ligga på löten, utom på torget järnkanoner.

- Kristoffer är magasinsskrifvare och »Blomma» med. Hästar 
gripas med våld af dragonerna till transporter. W i ha hemma 
vår. Många hästar af allmogens skola ligga vid vägarne. —  —  
såldes på auktion för några riksdaler stycket. Egarna hafva 
bortflytt.
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Söta du, skrif åt Gustaf om oss, ty jag vet icke, om han 
är mera i Upsala eller ej. Kanske att posterna stanna när 
ryska väldet stiger in, om Gud så behagar.

4. Uleåborg d. 14 sep t. 1808.

Min älskade käre son, min gulle Zakris, Gud låte dig 
må väl!!!

Dina kärkomna bref hafva till vår tröst riktigt kommit; 
det sista ifrån Stockholm af den 15 aug. sistl. och förut från 
Furusund på Galeasen v. Höpken jämte penningarna 50 Rd. 
och sedermera 2:ne reverser. För dessa goda välgärningar af- 
lägger jag hjärtelig tack samt önskar och beder den Högstes 
nådiga åtanka att vakande vara öfver dina vägar till önskeligt 
mål! Hvad oss angår, så äro vi friska och arbetande. Herr 
landshöfdingen har ofta efterfrågat, huru snart du skulle hem
komma. Han ligger sjuk. Här äro 2:ne ryske doktorer, som 
sköter stadens sjukor, och gamla assessor Carger —  den unge 
Carger är till Kuopio armén. Önskeligt vore om Försynen 

—  ville leda dig hit på hemorten med lif och hälsa! Ju 
förr ju bättre. Nog är här göra. Kyrkklockorna ringa hvar 
dag. Lagman Holmberg är ock i evig hvila. För par månader 
dog Michel T[oppelius|.

Jag har icke vetat, hvart jag skulle adressera brefven - -  
nu skall jag efter anvisning göra det till herr Grip i Stockholm. 
L ill’ Gust. Petterson är hos kronomagasins föreståndaren sekter 
Synnerberg. Han har bestått nya kläder åt honom. Förut, i 
vår somras så tog assessor Fohre honom, men han rymde ifrån 
Brahestad ifrån sin herre, för det denne ville aga honom till 
folk. Annars är han af lömskt sinne —  otacksamt ämne. 
G ustafs- mor skref mig till om honom, jämte det hon hegärde 
honom hem till sig. Jag gaf brefvet åt honom och åtvarnade 
honom att skrifva äfven till sin förra husbond. Joh: G: torde 
vara i Herrans hvilo. Afskedsbref skref han till oss med allra 
ömmaste ordalag. Mitt hjärta är så tungt af sorg och saknad 
af hans ljufva umgänge. Gud låte honom få hvila i fröjde-
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boningar i Guds rike —  där vi må omfamna hvarandra i glädjen! 
A f den 18 aug [?].

Greta beder, om tillfälle och råd vore, att få ärter med 
skepp hem. Jag har ånyo murat Karja köksspiseln, men saknar 
murgryta af 60 kanns rymd. som förr blef lofvad af dig 
men nu ömt att omnämna. Emellertid har jag insatt gamla 
grytan till vintern. Gud har välsignat vårt Kankapelto med 
härligt korn. som nu i går blef skuret. På Tihinen hade vi 
litet råg. Här kostar rågen 15 å 16 rd. tunnan. På åkrar har 
det väl växt, annars dyr tid.

Gustaf har ock varit ganska beskedlig och skrifvit ifrån 
Stockholm, samma tid som ifrån Furusund. och skickat kaffe 
och sirap. Gud beskydde honom på hans resa! Jag väntar 
äfven bref!

Joh: Gabr: har ock flytt till skogstorpet med sina små 
barn och hustru —  och mått allt värre efter det 3:ne döttrar 
efter hvarann som blomster hafva dött i rödsot. Om han än 
lefver eller är död, veta vi icke. Jag lefver i fruktan. Ryssar 
hafva grymmeligen framfarit i Kauhajoki, mördat den gode 
Gustaf Inberg, brännt upp stora Knuutila —  som fången bort
fört gamle Inberg, dito Alcenius med mera i Wasa. Vår Herre 
Gud förskone oss arme! Gud styrke vår konung och armé! 
Fienden hotar, det är Guds ris för landsens synder! Din sör
jande fader

M: T:

Olis paljon sanomista vaan ei tohdikkaan kaikkia kirjoittaa. 
Hevonen ja kääsit ovat vielä tallella, ovat olleet vaarassa pois 
otettaa. Minä rukoilin maaherraa, joka sitten sinun tähtesi, niin 
paljon kuin mahdollista oli. säilytti. —  Voita tulee Savosta vielä 
ja maksaa 5 riksiä enää leiviskä. Joh. Franzén on kräämäkatu- 
puodissa. En Björkrothia minä vielä ole saanut käsihini. Pelko 
on venäläisistä täällä. Suuri Jumala sinua siunatkoon!

IAdressen var: Till uppbörds läkaren vid arméns flotta 
Herr Zachris Toppelius. På Galeren von Höpken. Om egaren 
till detta skulle vara i Stockholm bedes om rekom.)
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5. Uleåborg d. 19 januari 1809.
Mina älskade kära söner, Gud låte eder må väl!!!
Jag hade bref af Gustaf ifrån Stockholm i höst, utan datum 

det senaste. Med innerlig fägnad genomlästes de af våra flickor. 
Nu är en lång tid sedan förliden. Hoppas att erhålla än när
mare om eder lifsbärgning och hvarest varelsen kunde nu för 
tiden vara. Posti ei nyt enää saa kulkea Stockholmiin. Wi 
lefva ännu. Joh: Gabr: är afsomnad i sin Herres och vår nå
dige frälsares vård! och är efter sin ordination med sina älskade 
saknade 3:ne döttrar i en grop lagd, hvilka inom 2:ne veckor 
förut aflidne voro. —  Fru Borgeman kom hit för 14 dagar sedan 
att uppsöka sin älskade lieutenant, som legat länge sjuk hos 
Forsman här i staden, och nu äro afresta till Ilmola.

Här är ganska dyr tid efter bröd, man får icke för pengar. 
Min och fleres rågbrodd äro ännu bara för boskap och vilddjur. 
De äro uppbrända både staketet med mera. Tvenne rior för 
oss uppbrutna och en lada. En död häst ligger i rian, och 
halmen är bortförd dels af egne, dels af ryssar.

Bästa söner, jag vet, att ni älskar oss. Låt oss ock få 
veta, hvarest I ären. Dödsens lie tar bort så mycket folk, både 
unga och gamla här i landet. Det vore vidlyftigt att omnämna 
—  inom kort tid afledo 5 rådmän. W i skulle önska, att än en 
gång få er hit, om Försynens vilja vore så af nåde! Kyllä 
täällä olis työtä ja förtjänstiä.

Gustaf Petterson är hos oss i mat och passar upp herr 
Joh. Frantzén i krambodan och mår väl. Hälsa hans mor. - 
Mina ögon skulle behöfva glasögon. Om jag  kunde på något 
vis erhålla sådana, som vore åt en gubbe af 75 års ålder pas
sande, vore det en god sak. Herr lagman Unonius skall afresa 
härifrån i dag —  få se, om jag får dessa rader med öfver 
Kemigräns. Gud gifve friden! Tusende hälsningar med detta.

Mina älskade söner —  om endera skulle erhålla detta vore 
väl. Förblifv. eder förtrogna fader.

M: Toppelius.
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6. Uleåborg d. 2 oct: 1809' om natten.
Min kära älskade son!!!
Med hjärtelig längtan väntar jag underrättelse om mina 

käraste söner —  — , om de lefva eller om de äro afsomnade, 
som ock kunnat ske i dessa bedröfliga tider. Min söta Zakris, 
skrif mig till, om du är vid lif. Jag vet, att du är så goder, 
och Gustaf ock, om han är vid lifvet. —  Jag skulle längta eder 
hem, om det kunde vara möjligt. I hafven förvärfvat nog 
kunskaper, nödiga att kunna lefva här den förgängliga korta 
tiden, utan att ytterligare våga på denna förgängeliga banan —  
världenes haf.

Ett bref af den 24 jan. 1808 ifrån Stockholm gladde mig 
och de öfriga. Ack, om jag än finge taga eder i mina armar, 
hvad jag vore tillfreds och glad —  men nu är allt utan hopp! 
Här är ganska dyr tid. Rublar cirkulera ymnigt, tjufverier be
gås ovanligt. —  Pellon aidat on meiltä varastettu ja poltettu 
ja muilta kanssa läheltä kaupunkia.

Söta du, hälsa min käraste —  svåger Elias Noriin Capt: 
jag bekom hans ärade bref af innehåll att höra efter om en 
ung fänrik Andersson, dess släkting, hvilken icke här varit —  
ej heller har jag kunnat skrifva därom. Gust. Petterson är i 
vår mat och står i kramboden hos Joh. Frantzen hemma, mår 
väl. Frantzen är nu på andra året i vår krambod. Här är 
många marketentare i flere bodar. —  Min kära svärdotter An: 
Kristina längtar få veta, om ni lefver. Joh: Gab. sofver i frid 
med sina 3:ne döttrar i en grop. Gud låte ock oss hädan- 
skiljas i lika frid, när vårt lif utslocknar!

Mina älskelige söners älskande fader M: Toppelius.
1 kanna linolja kostar 6 rd. och finns icke. Terpentin

finnes icke en fingerborg. 1 Lit smör 4 rd., dito talg 4 rd.
Rågen har kostat 30 rd., nu för 20 rd. 1 L ti hö 16 sk. och mer.
Här är brist på sirap många andra behofver. Kära sons
goda häst bortstals under höbärgningstiden från stadsbete inom 
ett dygn och fås ej veta, hvar den är. Jag gick till Limingo 
att söka, men hade icke lyckan att ernå.

W i samteligen äro vid hälsan och önska, att detta må 
träffa dig vid välmåga. Gud uppehälle eder, mina älskade söner,
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om I ären till. W i måste nu vara det, vi icke velat vara. 
Himlen förjage fienden. W ar hälsad!!!

[Adress: Medicine doktoren Herr Zacharias Toppelius i 
Stockholm .1

7. Uleåborg den 10 oct. 1809.

Min käraste son!!!
Med mycken längtan väntar jag att höra af dig och äfven 

af Gustaf, om ni lefver eller icke i detta förgängeliga lifvet. 
Jag har skrifvit flera bref, men dessa tider äro osäkra; för några 
dar sedan ett litet bref med källarmästaren Oberg, hvilken tänkte 
fälas eller med sitt skepp till Stockholm. För handlanderne är 
det osäkert att komma fram för sjökapare med mera. Det för
kunnades fred i kyrkan förleden söndag, men hurudan den är, 
veta vi icke eller huru länge den må vara.

Grannas Höckert sade sig resa till Stockholm, hvarför jag 
nu skrifver detta. Gud låte eder må väl! Jag och dina syskon 
äro vid hälsan, Gudi lof; önskar detsamma af den, som har 
lifvet i sitt våld!

I höbärgningstiden bortstals din goda häst från stadens 
strand, och jag sökte genom Limingo och Temmes och sådde 
lysningar omkring. Omsider i förgår söndags afton kom en 
bonde med hästen i godt hull till vår stora glädje. Gustaf 
Petterson står i vår handelsboda hos herr Joh. Franzen, som 
bor nu på andra året där. Kristofer är gift med Orres dotter 
och eger Tervo Toppels gård och har byggt en ny byggning. 
Den 7 oct. kristnades en liten dotter åt honom. För lång tid 
sedan fingo vi bref från Ilmola af Anna Kristina, hvilken längtar 
storligen att få veta om eder båda. Hon är visst bedröfvad 
med sin kärenda son —  de 3:ne barnen ligga med fadern i en 
grop. Om ni lefva, så låt dem veta af eder, det vore dem en 
glädje. Jag hade gärna rest dit, men både häst och allt annat 
förhindrade. Här sker stölder rätt ofta, gärdesgården klareras 
om nätter och dagar. Vår Tihisenpelto är i linda. Endast 
gamla rian är kvar. Orikaari är sådd med råg till nästa år.
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Framlefver med hjärtelig hälsning och önskan till allt godt 
af Gudi! Den allsmäktige uppehälle och bevare eder för allt 
obehagligt! Förbiifver min kärälskade sons förtrogne fader

Mich. Toppelius.

Oi jospa vielä kerran saisin nähdä teitä minun rakkahia 
poikasiani! Janne Gabr. on pois

Ei täällä ole olevata pysyvätä
tässä turhassa tilassa,
etsi muuta elantota, olentota
pyri taivahan taloon
siell’ on ilo rikkahampi, runsahampi
siell’ on ilo loppumatta etc.

Hälsar min käraste herr svåger kapt. Noriin: jag har fått 
hans bref af den io  marti 1809, men att svara därpå har varit 
omöjligt i dessa tider. W i måste sjunga Ruski visan. — Rege
mentspastor W egelius är nu vår goda prost. Elfving vald till 
kappelan. En ny landshöfding berömmes. Kamrer T  - -  är 
rest till Åbo att vara viktig embetsman. Adieu!

|Adressen: Medicine doktoren Högädle herr Zacharias
Toppelius i Stockholm.)

8. Uleåborg d. 27 februarii 1810.
Bäste Zakris.
A tt mina älskade kära söner lefva än! att Högtlofvade 

Försynens milda hand bevarat mina käraste i världen för olycka 
till kropp och lif i dessa vådeliga tider, dem jag tänkt med 
allone vara borta. W redes moln hafva betäckt våra länder med 
hotande undergång, men Gudi vare evig ära, som oss bibehållit 
intill denna dag! I går afton hade vi förnyad glädje: bref- 
bäraren Wänman inlämnade 2:ne bref från Stockholm, utom 
de förra, det ena dateradt d. 25 dec., och det andra d. 12 dec. 
förlidet år.

Först aflägger jag min hjärteliga tacksägelse för glasögonen, 
som äro de bästa af dem jag har; varorna, nämligen socker,
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kaffe, porter, äro riktigt framkomna. Hvad färgerna angår, så 
äro de orörda tillsvidare i brist på linolja, som jag måste köpa för 
6 rd. kannan, terpentin 16 sk. för en jumfru eller 32 plåtar kannan. 
Hvad den beställning angår, som jag anmodade J. Wijkman om, 
betalte jag  genast 5 rd. 16 sk., som stod på räkningen kvit- 
teradt, af den 27 nov. 1809. Jag mente, att han med sina egna 
pengar betalt. I förleden höst, då vi undfingo de omnämnda 
varorna, så sökte vi efter en ny vargskinnspäls hos Hortulan; 
den var fullkomligt stor att genast afskickas och det genom 
natten med Hataja till 1 —  och var insydd i en ny 1 — säck och 
tillika bref, som Kristofer skref. Detta lämnades till handels
man Homen, och 1  på säcken skref jag: Till doktor Zakris
Toppelius i Stockholm. Men bedröfvelig händelse: en stark 
storm, hvars like sällan händer; efter par veckor dref skeppet 
på Karlö strand med folk och godset, så att ej lif, utan några 
döda kroppar hittades och de flesta voro blandade med issörja. 
—  Hvad, som än kan hittas i nästa sommar . . . .  Ståhle, Sa- 
lander, Hedman, Hofrensson, Celsius, som varit [på] skeppet 
med mera äro allt borta.

Kristoffer dog  d. 1 jan. 1810. En liten dotter lefver hans.
Nu vill jag  nämna min kära sons begäran att öfver hafvet 

sända bräder; men det ser ut, att våra Stockholms resande 
ogärna antaga expeditioner, knappt nog bref, utan resa bort i 
stillhet lönligen, som skett med flera. Zakris Frantzen afreste, 
jag såg honom i portgången och visste icke, hvartåt det skulle 
bära af. Posten har ock varit osäker. W i lefva i mörker.

Jag skall höra efter hvad trätolften kostar och om det 
vore görligt att få transport härifrån till Stockholm och skall 
låta veta om den saken framdeles, om jag kan få bref dit.

Hvad förmånligt arbete beträffar, så är nu allt kaikki loppu. 
W åra åkrar äro nu utan gärdsel, på Tihisenåkern är icke en 
enda stör; allt bortroffadt jämte lilla ladans tak och dörr sön
drade. Rågbrodden uppbetad och halmen bortstulen. Öfriga 
rior och lador sönderslagna, dörrlås och gångjärn stulna. Endast 
i Orikaari åkern är råg sådd. Ifrån vår äng bortstals den bästa 
höstacken med mera. Tiggeri hvar dag. Fader- och moder

1 Svårlästa ord.



lösa barn vandra tjockt omkring i staden. D yr tid och svält 
tvingar den fattiga allmogen nu för tiden. Somliga blifva rika . . . 
Rågtunnan kostar 18 å 20 rd., smör 4 rd., hö 10, 12 å 20 rd., 
ett lass ved, en 3;dje dels famn eller litet lass 2 rd. Alla 
plackor [plank? plankor?] omkring staden uppbrända för fattiga 
inbyggare, blott tullporten står kvar. Man ser med kikare på 
afstånd gärdesgårdar. Skogen är aflägsen.

De försända varorna äro till en del sålda, men större delen 
väntar på priserna. Gud välsigne dig, som så väl gjort till att 
lindra dessa tiders vedermöda. Jag må väl vara nöjd och 
tröstad, att Herren Gud skänkt mig så goda söner, som hafva 
omsorg om allt väl! Lisette med de andra flickorna hafva den 
egendomen om händer. Får se, huru de kunna hushålla.

Jag undfick bref af min kusin, kontraktsprosten Mich. 
Toppelius på Tokowa. Han låter hälsa och lofvar komma i 
vinter hit. Han är ledamot af kejserl. ekonomiska sällskapet i 
Petersburg. Hans äldste son Jakob Alexander är kyrkoherde 
vid tyska församlingen i Kronstadt. Hans mågar 2:ne doktorer, 
professorer med mera.

Min kära son lofvar att ännu vara till hjälp. Vår bränn- 
vinsredskap, näml. slangen, som måtte vara felaktig, ty intet 
godt brännvin har jag hela vintern fått smaka. Om så vore, 
att man kunde få byta med gammalt koppar och få nya släta 
koppar pösorf?] i ställe. Vi saknar också en järngryta med rör 
i sidan, om det vore möjligt att i nästa sommartid få den hit. 
Piparna bör vara af stadigt koppar med slag lodlöda af 2 V2 
alns längd. Man skulle nu förtjäna mera med brännvinshand- 
tering än annars, också för drankens nytta i denna dyra hö
tiden: ett lispund hö kostar 24 sk., minst 16 sk.; det drar om året.

Ännu ett bekymmer må jag  omnämna. W åra fönsterglas 
tarfva ofta reparation, dels söndras de af storm, dels af männi
skor. Svårligen skär jag med flinta glas, men hade jag  demant- 
sten att skära med, så kunde jag spara många plåtar utan att 
gifva åt glasmästare med mera. Om så vore, att kära son hade 
tillfälle och lyckan att träffa på auktioner sådant, vore det en 
kostelig sak. Jag vill med all välvilja skaffa den betald, endast 
den vore duglig. Hvad färger angår har jag till lång tid —  
undantaget mönja, cinober, mengel och linolja.

FINSKA FORNMINNESFÖRENINGENS TIDSKRIFT, XXIII. 181



182 E. n e r v a n d e r : MICHAEL t o p p e l i u s .

Din kära svägerska Anna Kristina med sin Frans Mickel 
längtar få höra af sina kära svågrar, huru de må! Jag har hört 
talas om, att mag. Granlund tänkt fria till henne, som nu torde 
ha lägenhet.

Jos Jumala rauhaa lainaisi ja terveyttä, vielä minä joukun 
kirkkoa kaunistaisin vanhanakin, vaan nyt on aivan vähän för- 
tienstiä — pitää odottaa.

Förblifver mina älskade söners troförbundne och älskande
fader.

Mich: Toppelius.

9. Uleåborg den 26 april 1810.
Käraste son!!!
Emedan traktör hr Öberg skall i denna kväll afresa till 

Stockholm och han lofte att taga med sig några rader, ehuru 
jag med flere resande skrifvit till kära son —  för en tid lånte 
guldsmeden hr Strömer en liten bok om Biåsröret. Som den 
nu är förkommen, beder han, Strömer, att hr Öberg vid åter
resan skulle betala och hit hämta, om min son ville vara god 
och gifva rubriken på en sådan bok. Han skulle åstunda 2:ne 
exemplar af densamma. Annars är den förkommen af dina 
böcker, ty jag kom till att låna på en kort tid åt guldsmeden 
Strömer. W i äro alla man vid hälsan, Gudi äran. Önskar, 
att dessa rader måga träffa dig vid samma höga förmån. Min 
sons goda häst är ock frisker, men något mager. Hö är ganska 
dyrt. W i ha full vinter ännu, endast solen fräter bort snön 
om dagarna.

Gud låte dig må väl! Hälsa Gustaf också. Flickorna 
längta dig hem, kanske förgäfves. Oi joska wielä kerrankin 
saisimme sen ilon että syleillä toisiamme. Gustaf torde och 
borde, om Gud behagar, komma i sommar hit. Må väl!

Hälsa släkt och vänner och var själf hälsad hjärteligen. 
Framlefver käraste sons förtrogna fader

Mich: Toppelius.

S. P. Det ömmar mig att besvära dig, kära son, med kom
missioner, men hvad vill man göra: nu på timmen reser Öberg. 
Farväl.
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io. Uleåborg den /y  ju lii 1810.
Älskade, bästa son!
En lång tid har jag varit såsom i dvala, dels utomhus dels 

på landsbygden —- i Siikajoki hos prosten Carp, i maj, juni 
till början af juli i arbete med byggningsväggar med mera 
inom rummen, så att jag icke haft tid tillsätta att skrifva till 
mina högt älskade söner. Gudi äran, frisk har jag varit till 
denna dag. Min högsta fägnad har varit, att mina älskade söner 
lefva. Jag har bekommit bref af den 14 maj i år, hvaraf för
nimmer, att hälst ett bref framkommit af mina. Med kapt. 
Junelius skref jag ock till min son om ett och annat. Med detta 
aflägger min hjärtel. tacksägelse för din godhet och välvilja 
både emot mig och dina syskon. Jag är bekymrad, huru 
systrarna kunna redogöra för de förskott, som äro betrodda 
under deras förvaltning i denna dyra tiden. De vilja själfva 
hushålla med saken. Nu följer med salig Kristofers enka 1 
tunna smör, omtrent 16 L#, som flickorna mig säga, och Va 
tunna graf lax, 2 fjärdedels tunna dito lax. Påmärkt med röd 
färg: Z. Toppelius.

Jag har förgäfves eftersökt att igenfinna ibland andra vrak
kläder med mera den förolyckade stora vargskinnspäls, som i 
förleden höst med Homen blef skickad till dig. Nu påstår 3:dje 
resan ting på Karlön. Notarius W acklin är domare där till
förordnad. Småningom hittas ett och annat därstädes. —  Hvad 
de färger angår, som min son var god och skickade, äro (de) 
än i behåll för brist af linolja, som här varit dyr å 5 rd. för 
kannan, sedermera nu än 4 rd., hvarför allmogen minst låtit 
göra. Hvad den beställning angår, som Wijkman och jag be
talte — som han bort där betala —  har jag åter tagit —  till 
lax 8 rd. att köpa har jag lämnat åt flickorna, men återstoden 
skall jag ej glömma att betala med det första. Särskildt för 
de öfrige färgstofter, men det går så långsamt till. Hvad 60 
kanns-grytan angår, ehuru man kan behöfva, så måste man 
umbära för dess höga pris. Diamanten, om det kunde vara 
drägligt pris, så vore den ganska nyttig; kanske för 5 å 6 rd. 
eller litet öfver.
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Frans Michel ifrån Ilmola har redan skrifvit 2 bref åt mig 
med egen hand. Gud signe barnet. Hälsa min Gustaf, och 
nu hinner jag ej mer för denna gång. Gud förvare din själ 
och kropp för allt ondt i dessa bedröfl. tider. Hästen din 
är i Korpi. Tihinen i Keto |linda|, Kangaspelto i rågsådd, Mantin- 
pelto i torka, Kuokkamaa dels i korn, dels potates. Framlefver 
med kärt nöje älskade kära sons förtrogna fader

Mich: Toppelius.
Tack för glasögona; de äro goda. Tvenne dylika har jag 

förlorat. Endast jag kunde erhålla bara glas af dylik sort, vore 
väl för att bespara pengar —  man måste så hushålla. Gust. 
Petterson betjänar Fransener, mår bra, bara han ville arta sig. 
Man bjuder till att förmana honom till allt det, som godt är. 
Hans mor hälsar. —  Brännvin har hit inkommit flere tusende 
kannor och spannmål, malt och gryn, så att priserna hafva 
fallit. En tunna råg gäller 12 rd., en kanna brännvin 1 rd. 
I våras kostade 1 L ti hö 24 sk., 32 sk., nu vet man icke hvad 
härefter sker. Adieu.

IAdress: medicine doktoren högädle herr Zacharias T op 
pelius i Stockholm, boende på apoteket en Svan|.

11. Uleaborg d. 27 maii 181
Bästa son, ädla min sons maka!!!
Som man längtar dagen, längtar jag att komma till att 

besöka eder därstädes.
Jag håller på med åker-såning med mera, min kärra eller 

resetyg |är] under arbete samt tillstötande arbete och nödiga 
omsorger, som hindra mina afsikter, men så snart jag  får i 
ordning det nödigaste, tror jag mig få den glada stunden få 
fägna mig personligen.

Med unga komminister broder Nyberg, som nu på stället 
skall afresa härifrån, medföljer magnetpåsen och G. M. Schwartzs 
Mineralogi, hvilka torde vara till någon nytta där. Flickorna 
håller på med potates-såning på åker och i kryddgården med 
mera. Jag har icke häst eller dräng, bara kosacker. W i äro 
alla vid hälsan, Gudi äran; önska detsamma!!



FINSKA FORNMINNESFÖRENINGENS TIDSKRIFT, XXIII. 185

Jag längtar Gustaf hit på en skuttresa, som han yttrat i 
Stockholm. Får se, om han kan komma här. Herren uppe
hälle eder i god välmåga. Framlefver med all kärlek och öm
het, bästa sons och ädla sonahustrus förtrogna fader

Michael Toppelius.

|Adress: Medicine doktoren herr Zachris Topelius. Ny 
Carleby|.

12. Uleåborg den 19 sept. 1814.
Min älskade kära son!!!
Ära och tack för min därvaro och undfägnad! Sedan jag 

afreste, kom jag lyckeligen och väl till Lochteå prästegård om 
söndagskvällen. Där blef jag väl undfägnad och hvilade öfver 
natten. Om måndagen till Kalajoki prostegård. Där hade jag 
åtskilliga göromål samt hos kapt: Roos. Efter par veckor till 
Korinkanta. Där åter några dagar och sedan hem.

Jag har bort före detta skrifva, men så snart jag hem 
anlände, hade |jag] ej tid till detta göromål, måste ofta mar
schera på åkern och efterse bärgningen. Torkan har gjort, 
att vi knappast fått utsäde af korn; men väger det litet bättre. 
Men allra wärst är, att stängslet på flera ställen är bristfälligt 
hos flera delegare, som är svåraste saken.

A f  Gust. Toppelius, ifrån nära Strömstad, bekom jag bref. 
Han ber om sin kärliga hälsning. Han nämner, att han har 
skrifvit ifrån Alken, där hans värd bevist honom mycken god
het och välvilja; v. Pir, så heter han.

Hos prosten Carp var jag öfver 2 nätter. Jag hörde pro
stinnan klaga öfver den saken, att du, kära son, blifvit förledd 
genom H: att ordinera för afledne Carl Carp i tanke han skulle 
haft fransk smitta, som dock ej hade annat än en bröstböld. 
Casa Cristin sade sig hafva all den upplysning skriftl., som hör 
till saken.

Terpentin kostar 1 rd kvarteret här. Låt anstå, tills man
kan transportera hit, om det låter sig göra.

W i samtelige äro vid hälsan. Gretu hushållar, Brita Karin 
handlar, men jag  är illa utkommen, svinen fördärfvar rågbrodden.
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Sådan andras efterlåtenhet här i staden. Mag. Keckman reser 
snart, i morgon. Måste sluta med kärligaste hälsning till dig 
och kära svärdotter, Lisette Beber [?] och flere närmast an
höriga. Förblifver käraste sons förtrogna fader

Mich: Toppelius.
För smör betalas 16 Va plåt. Potatisen kom icke för ut

säde. Torkan skadade allt. Höet är för dyrt, 5 å 6 rd. skrin
dan, och veden blir för dyr.

13. Uleäborg den 14 mars 1814.
Älskade kära son!
Med glad rörelse erhöll jag  kära sons kärkomna skrifvelse 

af den 27 jan. af innehåll, att den Högsta behagat lyckligen 
förlossa min kära svärdotter ifrån en svår barnsbörd med en 
välskapad son. Gud uppehälle både modern och sonen med 
önskelig hälsa och sundhet.

Miehiä tarvitaan, ei ainoastaan tässä elossa, vaan tule
vaisessa elämässä. Jumalan sanat soivat: »Niin minä tahdon 
sanoa Pohjaselle: Tuo tänne, ja Etelälle: älä kiellä, tuo tänne 
minun poikani ja minun tyttäreni hamasta mailman äärestä!» 
Niin se suuri Luoja vatii ijankaikkiseen elämään lapset ja van
hemmat.

Tack skall du hafva för skrifvelsen. Jag har varit ständigt 
sysselsatt med mina göromål, att ej minsta tid att skrifva haft rum.

Jag har haft bref af Gustaf ifrån Stockholm. Han lofvar 
komma hem i vår eller i maj månad, kanske Åbo vägen hit; 
hemväntas af många med längtan. Brita Karin sade sig hafva 
skrifvit till dig. om de öfriga, rom, vin med mera.

Om jag lefver, och Gud vill i nästa sommartid besöker 
jag Kalajoki. Jag kom att lofva prosten därstädes, och så, om 
man lefver, till Kudnis att hälsa på min lilla söta sonson Emil.

Mina kära döttrar torde vara eder till tunga. Månne de 
vänta med Gustaf att komma hem eller när de vela det. För 
öfrigt var hälsad. Hälsa min bästa svärdotter med mera kära 
anhöriga och lilla Emil. Framlefver med nöje och oaflåtelig 
kärlek, kärälskade sons förtrogna fader

Mich: Toppelius.
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14. Uleåborg d:n 28 december 1820.
Minun rakas poikani!!!
Kaikki sanomat ympäri mailmaa antavat tietä, että mailman 

ilta on käsissä ja seuraavaisesti ijankaikkisuus oven edessä.
Hyvä elämä tarjona ja ijankaikkinen kuolema peljättävänä. 

Minä kuulen, että kuolema kourii sinua. Se on armotoin vieras, 
ei säästä tohtoria, eikä tyhmää. Gustaf kukoista kuin kaunis 
kukkainen, Kalle katsoo mitä kaapissa löytyy. Tyttäret työstä 
murhetta pitävät.

Minä kansa kaaputtelen 
Päivän töissä parahiten.

Ei ole vielä vierahaksi tullut kowan kuoleman kourat, 
vaan repii, ryöstää poikani parahat. Edellä on mennyt Joh. 
Gabriel, Kristofer, kolme kaunista tyttöä.

Siell’ on monta, siell’ on muita,
Ja mamm’ kanssa kaunihisti 
Mennyt pos minulta.
Zakarias, aimo poika,
Riisu päältäs repalehet,
Pue päälles purppura vaate 
Kuningas käskee kaunihisti 
ett’es alastoinna

*valkiain vaattehen puuttehissa 
lykkeäisi oven taa 
itkuhun ijäisehen.
Elämän kuningas kutsuu sinua, 
kutsuu minua, kutsuu kaikkia 
häihin julkisen Jumalan eteen!
Siell’ on riemu, rikkahampi, runsahampi,
Siell’ on ilo loppumatta, lakkaamatta,
Siell’ laulat lapsinesi lankoinesi 
voiton virttä lakkaamatta, väsymättä.

Vielä mä soisin näkeväni kerran kesken kuoloa, ja  jos olisit 
luonani, itkisin iloissani.
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Siunatkohon suuri Luoja 
vuoden lopun laupiaasti!
Uuden vuoden tultuessa 
Suokohon selviset sanomat!

Terveiset, toivotukset sanon näillä sanoilla:

Miniälle mieluiselle 
Zakarille pikkuiselle 
ja vielä pikku pakallekin 1 
muille kanssa kaikille 
ja sairahalle Zakarille, 
että vielä eläisi 
muille kanssa mieluisille 
uuden vuoden siunaukset 
toivottaa totisesti 
kiitoksella lausuu

M. Toppelius.

Några noter till Michael Toppelii bref från åren 1807— 1820.

Sid. 170 L an d shö f dingen. —  Vid den tiden, mars 1808, var Jakob Daniel 
Lange landshöfding i Uleåborgs län.

» » Assessor Carger. —  Kristian Herman Carger, född i Greifswald
1734, b lef provinsialläkare i Uleåborg och dog 1817.

» » Öfverste Silfverhjelm . — Carl Göran f. 1754. Öfverstelöjtnant vid
Österbottens regemente 1794. Öfverste i armén 1795, då han ock 
erhöll Svärdsorden. Dog 25 nov. 1808 i Uleåborg.

» 171. Organisten Blom  i Uleåborg. —  Joh. Kristofer 1745— 1814.
» » F ru  H allm an i  Stockholm . — Sannolikt Brita Helena Orraeus,

dotter till e. o. bataljonspredikanten vid Savolaksfotfolket, nyss 
gift med fältväbeln O. G. Hallman f. 1785, d. 1809.

» 172. Siika jo ki prostens byggning. —  Esais Ravanders.
» 173 Ofverstelieutenant Meurman, Otto Reinhold (1750 -1815).
» » —  fr å n  löten =  betesmarken.
» » —  och Blom m a med —  organisten Blom (Se ofvanför).

1 Smeknamn för alldeles små (knubbiga) barn, ett ännu i omnejden 
af Toppila sundet ej alldeles okändt ord (ung. »lilla rultan» på svenska).
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Sid. 174. — dog M ichel T. —  handlanden och källarmästaren Mikael T op
pelius (1773— 1808), brorson till kyrkomålaren.

» 175. —  den gode G u sta f Inberg. — Joh. Gustaf Inberg, egare af Knuutila 
gård i Kauhajoki.

» 176. —  H err J 0I1. Frantzen, sannolikt skaldens bror, sedermera kom
merserådet Franzén (1784— 1849). Deras fader tecknade släkt
namnet: Frantzen.

» » —  herr Lagm an Unonius, Israel (1770— 1824), slutligen tull- och
postförvaltare i Grisslehamn. Han följde med Klingspor, då denne 
var Norrlands t. f. generalguvernör. Far till skriftställaren Gust. 
Unonius.

» » ÖJver K em i gräns. Ö ster-och W esterbotten stötte där tillsamman.
» 177. min käraste svåger E lias Noriin, Capt. i Sverige. Gift med någon

dera a f kyrkomålarens systrar. B ref från honom omnämnes i 
början af det andra af dessa bref.

» » min kära svärdotter An. Kristina, enka efter Johan Gabriel T op 
pelius.

» 178. Grannas Höckert, troligen kommerserådet Höckert 1749— 1835 
eller dennes son Karl Erik (1776— 1817).

» » K ristofer Toppelius, målarens broder; gifte sig med handl. Lars
Orres och Brita Tervos dotter, afled redan 31 dec. 1809.

» 179. Regementspastor W egelius är nu vår gode prost. Teol. doktorn 
Henrik W egelius, född 1766, pastor vid Österbottens regemente. 
Pastor i Uleåborg med fältprostetitel.

» » E lfv in g , Karl Gust., var kapellan i Uleåborg 1808— 1814.
» » E n ny landshöfding berömmes. —  Karl Henr. Ehrenstolpe (1754—

1825). Erhöll afsked 1820.
» » Kam rer T ----------- landskamreraren, kammarrådet Erik E. Tulind-

berg (1761— 1814) blef medlem af regeringskonseljen, chef för 
finansexpeditionen.

» 180. —  d ref skeppet på Karlö strand. På denna olyckshändelse syftar 
sannolikt nedanstående vers, skrifven på ett inhäftadt blad i en 
finsk psalmbok från 1810, som förvaras i Karlö kyrka och på 
hvars pärm är tryckt inskriften: »Tillägnad som sorgligt minne
Carlö kyrka af Brita Udelius» — sannolikt en af de sörjande.
Versen lyder:

Uti det tysta mörker gömt 
En son och syster lyckligt hvilar, 
Sen de af storm från lifvet dömt 
Ur Hafvet och till jorden ilar.
I denna kyrkogård är Lagdt 
D er jorden deras kropp bevara 
Och själarne i himlaprakt 
Får hos sin Jesu lycklig vara.
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Sid. 182. M agister Granlund, Jonas Reinh, f. 1779, kapellan i Alahärmä 1809.
» » — guldsmeden hr Ström er, Metrus Stromer, farfader till sångerskan

Emmy Ström er-Achté.
» 183 Prosten Carp, Jakob Arndt, 1753— 1820. Tidigare konrektor i 

Uleåborgs skola, 1801 pastor i Siikajoki, prost 1806, teol. d:r 1817 
Gift med Katrina Kristina Toppelius, brordotter till kyrkomålaren. 
Deras dotter Maria Kristina Carp gift med kyrkoherden i Muhos 
Karl Jak. Frosterus.

» » Kapten Junelius, troligen densamme, som 1819 i slup förde
Alexander I öfver Uleåträsk.

» 184. Unge kom m inister broder Nyberg, Johan Niklas, f. 1786. Predikant 
i Lehtimäki.

» 185. Lochteå prästegård. Pastor var i denna socken 1802 1820 Anders
Törnudd, f. 1748.

» » K alajoki prostgård. Prost var där denna tid teol. doktorn och
religiöse skriftställaren Johan Erik Frosterus (1751— 1832), fader 
till professorn Benjamin och biskopen Robert W alentin F.

» » Kapten Roos, Lars, vid Österbottens regemente, f. 1763, d. 1824
på Manttila i Kalajoki.

» » A flidne Carl Carp (1760— 1811), medlem af regeringskonseljen -
eller kanske en son till denne ämbetsman.

» 186. Mag. Keckman. Troligen Karl Niklas, ehuru denne blef magister
först 13 okt. 1815, och brefvet är skrifvet 19 sept. 1814.

» 188. —  Zakarille pikkuiselle —  sonsonen Z. T.

Anmärkningar.

Sid. 1. D et rinner karelskt blod sam t ock en droppe judeblod, såsom  
Z . T. uttryckte sig, i  den Toppeliuska släktens ådror. Jag har ej själf varit 
i tillfälle att göra bekantskap m edZ. Topelii dagboksanteckningar, utan stöder 
ofvanstående uppgift på hvad Eliel Aspelin ur dem inhämtat, då han höll 
»bouppteckning öfver skaldens arf från fädrens tid» 1 —  Emellertid har 
nyligen aflidne doktor Oskar Toppelius, sonson äfven han såsom Zakris 
Topelius till kyrkomålaren Michael, förklarat, att han aldrig förnummit 
något om släktens karelska härstamning. V i hafva således här på ena sidan 
ett plus i form af en autobiografisk anteckning a f en poet, hvars fantasi 
någon gång försatte honom i bryderi, på den andra sidan ett bleklagdt 
minus a f en vän af fakta.

Då Z. Topelii dagbok ännu ej framträdt i dagen, håller jag  för bäst 
att här meddela efterföljande utdrag ur Eliel Aspelins referat af skaldens 
anteckningar. Han skrifver:

1 I föredraget: „Z. Topelii minne“ — vid Porthansfesten den 9 nov. 1998.
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»Släkten är hemma från Limingo socken, hvars inbyggare ursprung
ligen äro a f karelsk stam. Där fanns fordom ett hemman, hvars egare 
enligt karelsk sed hade ett särskildt släktnamn, Toppinen. Därifrån begaf 
sig under 30-åriga krigets dagar en yngling, Jakob Toppinen, till Uleåborg, 
hvarest han först blef bodbetjänt och sedan själfständig handlande. Redan 
denne släktens stamfader skall ha gifvit namnet latinsk ändelse. Jakob 
Toppelii efterkommande lefde sedan i nämnda stad i mer än hundra år 
såsom anspråkslösa handlande och tulltjänstemän. Efter hand kom den 
från bönder härstammande nya »ståndspersonsfamiljen» i släktskapsförhål
lande till flera dåtida uleåborgska familjer, men till karakteren förblefvo 
Toppelierna, som de varit, sträfsamma, praktiska, redliga, utan att ådaga
lägga ovanligare anlag. —  Så berättas det i den bortgångnes efterlämnade 
anteckningar. Han har ej ens försökt att förklara den senare i släkten 
framträdande konstnärs- och skaldebegåfningen genom den karelska här
stamningen, såsom man gjort det med hänsyn till F. M. Franzén, hvilken 
likaledes var af karelsk och uleåborgsk härkomst. Antagligen skulle Top
pelius ej underlåtit att anmärka denna likhet, så mycket mera intressant 
som hvardera släktens yppersta representant varit en sällsynt begåfvad 
lyrisk skald, i händelse han ej haft att ange en annan och sannolikare för
klaring på släktens konstnärliga anlag.»

Förf. öfvergår härefter till den »droppe judeblod» som med Maria 
Zebulon kom i släkten, hvarom längre fram i texten äfven i denna skrift talats.

Sid. 33. »Prinsessan af Wasa» i »Fältskärns berättelser.» Den rykt
bare författaren af detta arbete, sonson till Michael Toppelius, förlägger 
början af nämnda underäfdelning af verket till sommaren 1751, till Adoll 
Fredriks och Lovisa Ulrikas första år på Sveriges tron och till 44:de året 
af Linnés odödliga lif.

En tillfällighet, som ser ut som ett framskymtande minne —  något, 
som ofta spelade en roll i Topelii dikt och saga, —  förlägger Linnés elev 
den unge finske gossen Erik Ljungs återfärd till sitt hemland ombord på 
»den gamla skopan» skeppet Hoppet till samma sommar, kanske till och 
med samma dag 1751, då en annan finsk yngling, Michael Toppelius, om
bord på »Gamla Maja» landade vid Skeppsbron i Stockholm. Michael hade 
godt kunnat vara med om invigningen af det till Lovisa Ulrikas ära upp
förda lustslottet China på Drottningholm. Läsaren erhåller af Topelii 
färgrika, ljusa skildring af den omgifning, hvari den i Sverige passerande 
delen af berättelsen framträder, en god spegelbild af den svenska rokoko
tidens lätta drag och kan efter behag föreställa sig den 17-årige målar- 
svennen röra sig i folkvimlet och inom den stora under inredning varande 
slottsbyggnaden i Stockholm, där han ju ofta måste varit i tillfälle att se 
konungen-svarfvaren och hans snillrika stolta gemål Lovisa Ulrika.

Sid. 67. För att ej störa sammanhanget i texten genom att där eller 
såsom not lägre ned på sidan införa nedanstående anekdot, berättad af 
Sara W acklin och angående renoveringen af en förmögen uleåborgares 
porträtt, måladt i dennes ungdom, skall jag på detta ställe anföra densamma. 
Mannen, hvars dopnamn: Kristian stod tecknadt på nedersta randen af
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duken, var i allmänhet allt för strängt bedömd, men i grunden en aktnings
värd människa. Han hade dock en gång råkat i tvist med sin granne, just 
Michael Toppelius, om flyttandet af ett plank, som skilde deras gårdar, och 
hade tack vare penningens makt tvungit den medellöse målaren att gifva 
efter. De lefde sedan som goda grannar, men Toppelius glömde ej den 
orättvisa han lidit. Då han nu fick i uppdrag att renovera porträttet af 
sin vederdeloman, målade han oförmärkt på den mörka grunden ordet 
»tyrann» efter egarens namn.

Förtjust öfver sin föryngrade ungdomsbild lät egaren hänga upp 
konterfejet i sitt förnämligaste rum, utan att märka målarens tilltag, samt 
visade det skrytsamt för vänner och bekanta, af hvilka slutligen en på om
vägar frågade honom, om lian äfven som ung hette Kristian Tyrann. 
»Tyrann!» upprepade vår Kristian, berättar Sara W acklin, och bleknade då 
han b lef varse den ditsmugna underskriften på bilden. I ögonblicket gaf 
han befallning, att taflan skulle bäras upp på vinden, hvarefter man aldrig 
mera såg till den.

Sid. 153. Pieksämäki kyrkas forna, år 1875 med oljefärg öfvermålade 
bildskrud skall, enligt meddelande af kapellanen i M ä n t y h a r j u  Viktor 
Berner, 1 varit ungefär följande:

På det med hvit färg öfverstrukna mellantaket sågos ljusa moln, ur 
hvilka framstucko åt alla håll basuner samt Gud lofprisande bibelspråk, 
hvilka tillsammans bildade långsträckta figurer. Rundtomkring voro målade 
änglar, framställda dels flygande och hållande språkband i händerna, dels 
stående o. s. v. framräckande hvita taflor, på hvilka bibelspråk voro teck
nade. Bland dylika påskrifter, alla med hänvisningar till resp. bibelställen, 
var den från Efeserbrefvet 5: 14 hämtade maningen: »Heräjä sinä, joka 
makaat.» 2

Flera takmålningar —  utom det ofta i våra kyrkor återkommande 
Jahve-namnet på en solskifva —  erinrar sig herr Berner icke hafva sett 
i denna kyrka. »Enkelit», skrifver han, »olivat maalatut tosin naivisesti, 
vaan ei kuitenkaan epämiellyttäviksi, ja muistan miten lapsena, jolloin en 
vielä kyennyt saarnaa käsittämään, vietin jumalanpalvelukseni noita kuvia 
katsomalla ja  lauseita lukemalla. Siitä on muodostunut minulle vakaumus, 
että näistä kuvista, erittäinkin Raam. lauseista oli kirkonkävijöillä, liiaten- 
kin lapsilla todellista hyötyä.»

På väggarna funnos icke målningar, om icke måhända något slags 
draperier samt på fondväggen i koret några pelare med en dem förenande

1 Kapellanen V ik to r B e rn er (född i Mäntyharju 1856) är son till framlidne prosten Axel 
Emanuel Berner, som var kyrkoherde i Pieksämäki från 1863 (ditflyttad 1865), hvilken tjänst han 
innehade till sin död 1884. Kapellanen Berner var således i tillfälle att ända från sina pojkår 
betrakta Pieksämäki kyrkas bildskrud och har nu, intresserad för våra gamla minnen och på an
hållan ytterst af statsarkeologen J. R. Aspelin benäget lämnat skriftlig uppgift på målningar i sagde 
kyrka, reserverande sig dock för något mindre minnesfel i sin beskrifning, hvilken måste anses 
som den riktigaste, som numera torde kunna erbållas.

2 „Waka upp du, som sofver!“ I herr Berners på finska skrifna meddelande är detta 
bibelspråk anfördt på finska, sannolikt i enlighet med hvad fallet öfver hufvud torde varit med 
inskrifterna på Pieksämäki-bilderna.



svängd båge äfvensom på sidorna om fönstren på midtväggen bilder af 
Moses och Aron med dessa mäns vanliga attributer. Målningarna voro 
mycket urblekta —  såvida de ej från början varit hållna i särdeles ljus, 
svagt i rödt stötande färg.

Kännare a f Daniel Hjulströms och Michael Toppelii kyrkliga målningar 
torde ej ett ögonblick tveka att efter denna beskrifning tillskrifva den förre: 
dekoreringen a f taket i Pieksämäki kyrka med dess molnskyar, basuner, 
änglar och språkband, erinrande om hans enahanda målningar t. ex. i Ny- 
karleby kyrka Toppelius synes däremot hafva utfört de statyartade, en
staka, i svaga färger målade bilderna af Moses och Aron, äfvensom troligen 
hvad för öfrigt af dekorativt arbete förekom på väggarne.

Herr Berner omtalar vidare, att bland en mängd gamla papper i 
sakristian funnits äfven räkningar af M. Toppelius.

Slutligen beskrifves i herr Berners benägna meddelande utförligt 
den framställning af »Yttersta domen», som hängt i koret a f kyrkan och 
hvaraf äfven jag sett några slarfvor, al hvilkas färgspår och målningssätt 
jag  slutit, att Toppelius ej haft att skaffa med denna bild. H err Berners 
beskrifning a f taflan bekräftar detta antagande.

Taflan, målad i olja på väf, torde varit 5 alnar hög samt 7 å 8 alnar 
bred. Öfverst på den sågs Kristus, och på sidorna om honom lästes 
hans bekanta ord till »Herrans välsignade» samt till de förbannade. —  
Nederst till vänster för åskådaren var platsen för grafvarne, ur hvilka de 
ur dödens sömn uppväckta höjde sig. Där stod ock en klockstapel, hvars 
vindflöjel var märkt med årtalet: 1775 (1773?). —  För öfrigt saknades där 
hvarken den smala vägen, ledande till Petrus vid himmelens port, eller 
den breda väg, som förde till de ur ångerns boning uppstigande elds
lågorna, där en stor, svart, infernaliskt skrattande djäfvul inväntade de 
anländande, nakna gästerna, röda om kroppen, som om de kommit ur 
badstuhettan. De utvalde däremot buro hvita dräkter och palmblad i 
händerna.

A f  ormar, behornade vilddjur och djäflar i full rustning skall det ha 
funnits tillräckligt. »Muistan» heter det, »miten käärme puri siellä erästä 
vaimoa nisästä ja  miten toinen käärme tunkeutui erään vatsallaan makaavan 
raukan peräreikään.» Då starkare vindpustar från springorna i kyrkans 
väggar bragte duken i rörelse, skola eldslågorna förefallit verkliga och 
injagat fasa hos mången. Vid kyrkans upputsning 1875, togs den stora 
duken ur sin ram och hölls afsiktligt ytterst vårdslöst i något förvarings
rum, tillgängligt för bypojkarnas ofog, i följd hvaraf det ej mer kom i fråga 
att upphänga den i kyrkan. Tidigare hade biskop Schauman yrkat på 
taflans borttagande, efter det bilden helt och hållet stört hans andakt under 
en gudstjänst, men då hade Pieksämäki-gubbarne styft satt sig däremot, 
menande, att mången kyrkogångare kunde behöfva en väckelse a f star
kare slag.

Hållen i så godt som medeltidsstil, såsom denna »Yttersta dom» 
synes hafva varit, kan den anses fullkomligt främmande för Toppelii artist
lynne. Ej heller skulle jag tro, att Hjulström varit dess upphofsman. Att
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den var från 1773 eller 1775, torde årtalet på den ofvanför omtalade vind
flöjeln angifvit.

Sid. 158. A:u 7779 maala[ttu] Mich. Toppeliuxelda d: jo  octobris. Må
hända Michael Toppelius med sin rika och poetiska fantasi och sin drag
ning till det mystiska och öfversinnliga, vid tecknandet a f sitt namn 
på grafhällen tänkt på sin egen uppståndelse på den yttersta dagen och 
skisserat en bild af sig själf, då han framställde den ur samma graf upp
stigande mannen med den judiska profilen, ett arf, som kanske tillfallit 
honom efter hans farmoder Maria Zebulon, hvilken ansiktsbildning fram- 
trädt äfven hos några af hans sonsöner, äfven hos skalden Z. T., märk
barast på dennes 1843 vid 25 års ålder a f Maria Prytz tecknade porträtt. 
Denna gissning kunde bekräftas eller utdömas, ifall tillgång funnes till ett 
porträtt af Michael Toppelius, men något sådant skall icke existera —  ej 
heller a f hans hustru Maria Magdalena Ocklavitz. Troligen gå hennes drag 
någonstädes igen på hans målningar; kanske kunde vi söka den just i 
bilden af den unga kvinna, som med utbredda armar ilar mot den upp- 
ståndne mannen vid grafhällen.

Det må tilläggas, att af Michaels barn, födda före 1779, endast ett 
tvillingspar, en gosse och en flicka, hvilka sågo dagen 1774, afledo som 
barn —  hvilket år, uppger släktregistret icke. Om brodern afled före 
systern och före dateringen på grafhällen, kunde gossen, som står invid 
denna, måhända bevara minnet af den första ur familjekretsen brutna länken.

Sid. 184. —  —  bara kosacker. —  Måhända härmed menades mili
tärer, men ännu användes vid Toppila sundet, såsom ock annorstädes, be
nämningen: kasakka allmänt i fråga om i gårdens tjänst anlitade tillfälliga 
arbetare.



Referat.
E. Nervander'. Michael Toppelius und seine Kirchenmalereien.

Der Inhalt dieser Schrift verteilt sich auf zwei Hälften, 
deren erstere (S. i — 69) das Leben und W irken des finnischen 
Kirchenmalers Michael Toppelius schildert, deren letztere (S. 
7 1 — 162) ein geordnetes deskriptives Verzeichnis aller seiner 
bisher bekannt gewordenen W erke, seiner Malereien an Kanzeln 
und Emporen sowie seiner Altargemälde, kleineren Staffelei- 
bilder, Portraits u. s. w. bildet, worauf dann ausführliche Be
schreibungen seiner Wand- und Deckengemälde in verschiedenen, 
grösstenteils auf dem Land im Norden der Landschaft Öster
botten und zwischen dem 64. und 65. Breitengrad gelegenen 
Holzkirchen folgen. —  Der Schluss des Aufsatzes —  von S. 165 
an —  umfasst eine Stammtafel des Geschlechts Toppelius, eine 
Anzahl von dem alten Maler in seinen letzten Lebensjahren 
geschriebener Briefe, die uns überkommen sind, sowie andere 
Beilagen, Anmerkungen u. a.

Michael Toppelius wurde am 10. Juli 1734 in der Residenz- 
und Handelsstadt Uleåborg geboren, wo er den 28. Dezember 
1821 in einem Alter von 87 Va Jahren starb. Sein Vater war 
Zolleinnehmer in der kleinen Stadt und betrieb daselbst auch 
als Gewerbe die Malerei, um seiner zahlreichen Familie ein 
Auskommen zu ermöglichen. Michael war also früh Gelegen
heit geboten mit Pinsel und Farbe umzugehen, und dies um 
so mehr, als der Unterricht in den allernotwendigsten Zweigen 
des W issens seine Zeit nicht in erwähnenswertem Grade in 
Anspruch genommen haben dürfte.

Michaels natürliche Anlagen für Malerei im höheren Sinn 
wurden durch einen Zufall entdeckt, als er ungefähr 14 Jahre 
alt war, und mit 17 Jahren begab er sich nach Stockholm, um 
dieselben auszubilden. Hier wurde er bei dem zu seiner Zeit
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sehr bekannten Hofmaler Johan Pasch (siehe Portrait auf S. 25) 
als Lehrling und Schüler angenommen. Pasch leitete nicht 
nur seine W erkstatt, sondern auch die wichtigeren Dekorations
arbeiten in dem nach einem Brand wiederaufgebauten könig
lichen Schlosse.

Der junge Toppelius durfte nun an den Arbeiten von 
nebensächlicherer A rt wie Marmorierung und Vergoldung von 
Verzierungen teilnehmen, und zwar hauptsächlich in der Schloss
kapelle, w o Pasch selbst —  wahrscheinlich grösstenteils nach 
Entwürfen des verstorbenen, sehr hervorragenden französischen 
Meisters Taraval —  Plafondgemälde ausführte. Hier erwachte 
vermutlich in dem finnischen Jüngling der Sinn für die A us
schmückung der Holzkirchen seiner Heimat.

A ls Toppelius 1751 nach Stockholm kam, machte sich 
dort gerade, dank den französischen Künstlern, besonders Tara
val, die mit der Dekorierung des Schlosses beschäftigt waren, 
der Rokokostil geltend. Der Uleåborger Knabe übernahm un
bewusst den Geschmack dieses leichten, gefälligen Genres, dem 
er dann bis in seine letzten Lebensjahre mit Vorliebe huldigte.

Nach allem, was sich erschliessen lässt, erhielt Toppelius 
seinen bescheidenen künstlerischen Unterricht in der sogenann
ten königlichen Zeichnerakademie, die von den ins Land geru
fenen jungen französischen Malern und Bildhauern ursprünglich 
zu ihrem eignen Nutzen gegründet worden war, zu der je 
doch auch einheimische Schüler Zutritt hatten. Hier lernten 
sie zeichnen und nach der Natur modellieren. Der geringe 
Fond in der Malerei, den er sichtbarlich erhalten hat, ist ihm 
aller Wahrscheinlichkeit nach in der Atelierwerkstatt des Lehr
meisters zuteil geworden, wo auch Luxuswagen und dekorativer 
Schmuck gemalt wurden.

Toppelius’ Aufenthalt in Stockholm von Johanni 1751 bis 
spät in den Herbst 1753 wurde durch längere Winterbesuche 
in Finland unterbrochen. Seine Lehrzeit kann daher nur zu 
ungefähr 20 Monaten berechnet werden, —  eine allzu kurze 
Zeit, um mehr als eine knappe Ausbildung zu gewinnen. Den
noch fand er in Stockholm Gelegenheit dieses und jenes von 
Kunst zu sehen, besonders Kupferstiche nach den grossen 
Meistern. Seine schnelle Auffassung, sein Fleiss und sein ju-



gendlicher Eifer Fortschritte zu machen verschafften ihm doch 
Vorkenntnisse in seinem Fach, die er in der Heimat auf eigne 
Faust zu vermehren und zu verbessern hoffen konnte.

Nach seiner Heimkehr liess er sich in Uleåborg nieder 
und begann da seine 68-jährige Wirksamkeit als Künstler und 
Maler von Beruf in einer Person. Er hat selbst ausgerechnet, 
dass er während dieser Jahrzehnte »40 Kirchen gemalt», viel
leicht richtiger ausgedrückt, diese Anzahl Kirchen mit den Er
zeugnissen seines flinken und fleissigen Pinsels geschmückt hat.

29 Jahre alt geworden, verheiratete sich Toppelius mit der 
ungefähr 17-jährigen M arie Magdalen Oklavitz (richtiger Okolo- 
witz), der Tochter eines in Österbotten ansässigen alten Leut
nants in schwedischen Diensten, aber von polnischer Herkunft. 
Die Liebe der jungen Leute bestand das Leben. Aus der Schar ihrer 
Kinder haben acht ein reifes Alter erreicht. Drei von den Söhnen 
wurden besonders tüchtige, für das Vaterland arbeitende Männer. 
Der hervorragendste war Dr. Zakris Topelius —  er und seine 
Nachkommen schrieben den Familiennamen mit einem p. Durch 
seine Sammlungen alter finnischer Volkslieder wurde er auf 
diesem Gebiete der nächste Vorgänger Elias Lönnrots, unseres 
unsterblichen Herausgebers des Kalevala-Epos. Er war der 
Vater des weit über die Grenzen seines Vaterlands bekannten 
edlen Dichters, historischen Novellisten und Märchenerzählers 
Z. Topelius (des Jüngeren), geboren 1818, gestorben 1898.

Der Zeichnung des Lebens und W irkens von Michael 
Toppelius geht ein Überblick über sein interessantes und reich 
begabtes Geschlecht voraus. Ein eigentliches Referat der ziem
lich reich illustrierten zweiten Abteilung des Aufsatzes,1 in der

1 Die Illustrationen, Paschs Portrait mit einbegriffen, belaufen sich 
im Ganzen auf 32, und zw ar finden sich darunter: Kanzelgemälde auf S. 
74, 77—80, 82 und 84; Emporengemälde auf S. 87; Altarbilder und Details 
aus solchen auf S. 90, 92, 94 und 95 sowie die Kreuzigung in der Kirche 
von Lochteå in Farbendruck vor dem T ext; Interieurs aus den Kirchen 
in den Kirchspielen Lochteå, Kiiminki und Paltamo auf S. 97, 102 und 144; 
Staffelei- und Portraitbilder auf S. 105, 109— 113 und W and- und Decken
gemälde in den Kirchen von Kempele, Haukipudas und Paltamo auf S. 
125— 127, 131, 137, 152, 159, 161 und 162 — die drei zuletzt angeführten 
aus einer der sehr bekannten Toppelius’schen Darstellungen des »Jüngsten 
Gerichts.»
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alle von ihm bekannten Malereien abgehandelt werden, kann 
hier nicht in Frage kommen, vielmehr soll im Folgenden zu
sammengefasst werden, was sich über Michael Toppelius als 
Maler und Mensch aus der Arbeit ergiebt.

A ls Künstler war Toppelius ein Sohn seiner Jugendzeit, 
wie er das auch in anderen Hinsichten war. Er war und blieb 
der einzige Vertreter des Rokokostils bei uns während der 
Blütezeit dieser Kunstform im Norden und noch weit darüber 
hinaus.

Die Diener der Kirche gehen oft aus den Häusern der 
Armut hervor, und wir finden auch unseren Rokokomaler im 
Dienst der Kirche. Sein Talent neigte besonders der Deko
rierung grösser Flächen zu. Niemals scheint er mit grösserer 
Lust ans W erk gegangen zu sein, als wenn es galt, Decke 
und W ände einer ganzen Kirche mit Malereien zu schmücken. 
Da vermochte er in erstaunlich kurzer Zeit bis zu 50, 60 hübsch 
und stilvoll eingerahmte Gemälde von ziemlichem Umfang zu
wege bringen. In den entlegenen Gegenden bildeten dieselben 
sozusagen »Toppelius-Gallerien.» Genugsam zeugen diese, wie 
fast alle seine Malereien, von seiner mangelhaften künstlerischen 
Vorbildung, nicht selten zugleich von einem keineswegs be
sonders tief religiösen, meist aber poetisch veranlagten Sinn, und 
man findet, dass er sich nicht mit stärkeren Gefühlen zu brüsten 
versuchte, wenn sie ihn nicht von selbst ergriffen. W o  dies 
geschah, wie bei seinen Darstellungen des »Gangs nach G ol
gatha» und teilweise in denen des »Jüngsten Gerichts», erhob 
sich sein Gefühl reich und schön.

Spöttisch verhielt er sich als Künstler den Grundlehren der 
Bibel gegenüber niemals, obwohl es seiner humoristischen, nicht 
wenig originellen, aber gesunden Natur nicht anstössig erschien 
sich mit Eva oder Noah oder den drei W eisen aus dem Morgen
lande einen kleinen Scherz zu erlauben, zu welchen letzteren 
er einen Zauberer und Seher aus Lappland gerechnet hat! 
(Siehe z. B. Noahs Bild auf S. 84).

Das Volk verstand diese Seite des beliebten Malers sehr 
wohl, der von dessen Angehörigen nicht selten Bestellungen



FINSKA FORNMINNESFÖRENINGENS TIDSKRIFT, XXIII. 199

auf kleinere religiöse Bilder erhielt, —  eine Liebe zur Kunst 
in diesen entlegenen und armen Gegenden, die nicht übersehen 
werden darf.

Toppelius hätte mit seinem volkstümlichen Sinn das Zeug 
zu einem Wirklichkeitsmaler auf religiösem Gebiet gehabt. In 
seinen jüngeren Jahren versuchte er sich auch darin. Diese 
Versuche fielen, so interessant sie waren, in vielen Hinsichten 
mangelhaft aus (vgl. die Abbildungen auf S. 90 und 92). Hätte 
er, selbst mit seinen schwächeren Kräften, eine Bahn in dieser 
Richtung weiter verfolgt, so hätte er gewiss einen denkwürdi
geren Platz in unserer Kunstgeschichte errungen als den, auf 
welchen er jetzt Anspruch machen kann. —  Hiermit hängt 
Toppelius’ Vorliebe für das Kraft- und Lebensvolle wie auch 
sein nicht unbedeutendes Vermögen Charakterköpfe darzustellen 
zusammen.

Die Altarbilder in Öl und auf Leinwand nehmen unter 
Toppelius’ Malereien die erste Stelle ein. Er verwendete auf 
sie mehr Sorgfalt als auf die schnell hingeworfenen Wand- 
und Deckenbilder; man kann bei einigen von ihnen nicht umhin 
die Anziehungskraft zu konstatieren, die Rubens auf den be
scheidenen finnischen Maler ausgeübt, der hin und wieder sogar 
in seinen Kompositionen den Einfluss des grossen Meisters er
fahren hat. (Siehe das Bild in Farbendruck). —  Unter T op 
pelius’ Wandgemälden ragen hervor »Mariä Verkündigung», 
»Simsons Kampf mit dem Löwen» sowie die kleine Kindergruppe 
im »Jüngsten Gericht» in der Kirche von Paltamo. (Siehe die 
Abbildungen auf S. 127, 131 und 161).

Michael Toppelius war unleugbar mit einem schönen Beob
achtungsvermögen, gutmütiger Erfindung, lebhafter Phantasie, 
Farbensinn und jugendfrischer Geschmeidigkeit gegenüber den 
Aufgaben, in die er einzudringen und die er zu lösen hatte, 
ausgestattet, —  Eigenschaften, die aus ihm ein wirklich künstle
risches Talent, wenn auch keinen grösseren Künstler hatten 
machen können, denn Spuren eines echten Künstlerdrangs sind 
in seinen W erken nur selten zu entdecken. Mit seinen Feh
lern und Schwächen war er ein finnischer IVJpler und zugleich 
das letzte und begabteste Glied zwischen den naiven Kirchen
malern Finlands im 18. Jahrhundert und der Zeit, die mit
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der Erkenntnis des Daseins der Kunst um ihrer selbst willen 
einsetzte.

*

A ls Mensch war Michael Toppelius ein edler, rechtschaf
fener, für seine und des Volkes Aufklärung und Bildung eifrig 
tätiger Mann. Künstlereitelkeit war ihm fremd, denn seine 
Mängel als Maler waren ihm selbst kein Geheimnis. Er führte 
ein stilles, geregeltes und wirksames Leben. Er fürchtete sich 
nicht den Leuten, w o es nötig war, freimütig, aber in einer 
scherzhaften und gemütlichen W eise die W ahrheit zu sagen. 
Dieser kerngesunde, altväterliche Nordländer liess, als er zur 
Ruhe ging, bei Hoch und Niedrig ein lichtes und gutes A n
denken zurück.

Michael Toppelius’ Enkel, der Dichter Z. Topelius, hat 
in seinem Tagebuch mit des Grossvaters vielseitiger, auch poe
tischer Begabung und seinem Interesse für das finnische V olks
lied vor Augen, über ihn geäussert, er sei gerade hundert Jahre 
vor dem Kalevala geboren und als finnischer Dichter hundert 
Jahre vor seiner Zeit gekommen, wie er in der Malerei hundert 
Jahre vor dem finnischen Kunstverein erschienen sei. »Es sind 
das solche Lichtstreifen am Horizont», fügt der Dichter hinzu, 
»die lange vor dem Aufgang der Sonne den grauenden T ag  
verkünden.»

Nach Michael Toppelius’ Hingang 1821 erhielt sich ein 
schwaches Interesse für den »originellen» Uleåborger Maler, das 
jedoch mehr dem Menschen galt als seinen W erken, unter de
nen seine Darstellungen des »Jüngsten Gerichts» natürlich am 
längsten traditionsweise genannt wurden. Seitdem die Finnische 
Altertumsgesellschaft im Sommer 1896 und 1899 die bis dahin 
angetroffenen, teilweise von der Zeit und durch Verwahrlosung 
halb zerstörten Gemälde von Toppelius hat aufsuchen, abbilden 
und beschreiben lassen, hat unser Maler in unserer älteren, ärm
lichen Kunstgeschichte einen Platz gewonnen, dessen dieser 
bescheidene Repräsentant der Rokokozeit in Finland nicht mehr 
beraubt werden kann.
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GLIEDERKETTEN
IN FINLÄNDISCHEN F U N D E N
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d r  H JALM AR APPELGREN .



Erklärungen:
Hist. Mus. N:o =  Historisches Museum zu Helsingfors, Katalog N:o. 

Kruse Neer. =  Fr. Kruse, Necrolivonica. Asp. Ant. =  J. R. Aspelin, Anti- 
quités du Nord finno-ougrien. R. K. =  Katalog der Ausstellung zum X. 
archäologischen Kongress in Riga 1896. Norwegischer Jahresbericht =  
Föreningen til Norske fortidsmindesmaerkers beväring; Aarsberetning. 
S. M. Y . aik. =  Suomen Muinaismuisto-Yhdistyksen aikakauskirja (Helsing
fors). Mbl. =  Kongi. Vitterhetshistorie och antiqvitetsakademiens månads
blad (Stockholm). MaT. apx. Pocc. =  MaTepiajibi no apxeojiorifi Poccifl (Petersburg). 
MaT. b o c t .  ry6. =  Marepiajm no apxeojiorifl b o c t o m h u x i  ryöepnifi Pocciä (Moskau). 
MaT. apx. I ia B K . =  Marepiajibi no apxooaoriä löuntaaa (Moskau). Jlp. K aM . Mvyi. =  
A. A. CnngtiHt. ApemiocTH KaMcnoä My^n.



Die vielreihigen silbernen Gliederketten in finländischen
Funden.

»Finskt Museum» vom Jahre 1894 enthielt einen Artikel 
mit der Überschrift »Ett silfverfynd från Hauho», in dem die 
Herren A. Hackman und Arthur Hjelt über eine mit morgen- 
und abendländischen Münzen geschmückte silberne Halskette 1 
Bericht erstatteten, die im Jahre 1855 auf dem Grund und Boden 
des Gutes Lehdesmäki im Kirchspiel Hauho, Län Tavastehus, 
gefunden wurde. Später hat man mehrere Schmuckgegenstände 
von derselben Art geborgen. 1895 fand man auf Linnaniemi 
bei Tavastehus eine ähnliche unversehrte Kette, 2 in demselben 
Jahr in dem Hacksilberfund von Nikkilä, Kirchspiel Nousis, 
Teile einer solchen,3 und ein ähnlicher Fund auf dem G e
lände des Gutes Anttila im Kirchspiel Lieto (schwed. Lundo) 
enthielt Stücke einer ähnlichen K ette .4 Die beiden letzter
wähnten hat man etwa 40 km von einander im Län Åbo ge
funden.

Die Kette aus Hauho versuchte man damals, als sie noch 
die einzige ihrer A rt bei uns war, bald für morgenländische, 
bald für schwedische Arbeit zu erklären. Den ersteren G e
danken finden wir im »Litteraturblad för allmän medborgerlig 
bildning» vom April 1863 S. 180 vertreten, und später hat 
Magister Otto Alcenius in seinem Artikel »Fyra anglosachsisk- 
tyska myntfynd i Finland» in der Zeitschrift der finnischen 
Altertumgesellschaft, Heft XX I, dieselbe Ansicht ausgesprochen; 
mehr davon am Schlüsse dieses Aufsatzes. Ein Vertreter des 
letzteren Gedankens ist Magister Hackman in dem obener
wähnten Artikel, wo er die Kette ihrem Ursprünge nach für 
eine nordische, eher schwedische als finnische ansieht, obwohl

1 W ird im Münzkabinett der Universität auf bewahrt. 2 Hist. Mus.
N:o 3090. 3 Hist. Mus. N:o 3132, 3579. 4 Hist. Mus. N:o 3574, 3630.
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auch er nicht ganz leugnen kann, dass sie »arabischer 
Import sei.»

Da ich meinerseits die Auffassung der genannten Forscher 
von der Sache nicht gutheissen kann und da durch die späteren 
Funde neues Licht über diese Schmuckstücke verbreitet worden

Abb. i. Halskette, in Hauho gefunden.

ist, finde ich es ratsam sie einer nochmaligen Untersuchung 
und einem umfassenderen Vergleich zu unterwerfen.

Die wichtigsten Kennzeichen der genannten Ketten sind 
folgende: Sie sind vielgliederig; als Glied dient ein Ring, dessen 
Enden umeinander gewunden sind; ein oder häufiger zwei bis 
drei nebeneinander liegende lange und hohle, aus Silberdraht 
geflochtene netzartige Röhrchen bilden das Zwischenglied. An
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den Ringen hängen arabische Silbermünzen und anderer Schmuck, 
und ausserdem sind an der Mittelpartie der beiden unversehrten 
Ketten abendländische Münzen und andere Anhängsel tragende 
Kettchen befestigt. Der hiermit geschilderte Tei^ bildet die 
Vorderseite der Kette. An zweien, nämlich den Exemplaren aus

Hauho und Lieto, bemerken wir noch den einer unabgeteilten 
Schnur ähnlichen Nackenteil, der ebenfalls, obwohl auf andre 
Art, aus Silberdraht geflochten ist.

Ich gebe hier die beiden Ketten im Bilde wieder, die ziem
lich wohlerhalten sind, nämlich die in Hauho und die bei Tavaste-
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hus gefundene; jene (Abb. i) ist dreireihig, diese (Abb. 2) 
zweireihig.

Versuchen wir den Ursprung der Ketten zu bestimmen, 
so haben wir hauptsächlich vier Momente im Auge zu behalten: 
1) den allgemeinen Bau der eigentlichen Kette in typologischer 
Hinsicht, 2) das darin zu Tage tretende technische Verfahren 
oder die Netze bildende Flechttechnik, 3) die ursprünglichen 
Anhängsel und 4) die später hinzugefügten. W ir wollen jedes 
von diesen Momenten einzeln betrachten.

1. Der Hauptteil der Kette (abgesehen von der Flechttechnik) 
gehört einem Kettentypus an, bei dem jedes erste Glied ein 
Ring und jedes zweite ein an beiden Enden mit Ösen ver
sehener länglicher Gegenstand ist, der entweder aus Metall
draht gedreht, in eine Stange gegossen oder aus Metalldraht 
geflochten ist; und an denen solche langen Glieder nicht nur 
eins, sondern zwei bis drei nebeneinander an demselben 
Zwischenglied vorhanden sind. In Finland haben wir vielerlei 
Ketten mit eingliederigen Zwischengliedern, die gewöhnlich 
s. g. Stangenketten, meistens aus späteren Zeiten (XII— X IV  
Jahrhundert); die vielgliederigen dagegen sind älter. Ketten 
der letzterwähnten A rt hat man in den Kirchspielen H vittis1 
und N yk y rk o 2 im Län Åbo in Brandgräberfeldern aus der 
ersten Hälfte der jüngeren Eisenzeit gefunden; beides zwei
reihige Exemplare, von denen wir die aus dem letztgenannten 
Kirchspiel (Abb. 7) hier abbilden. Die langen Glieder bestehen 
aus Eisenstäbchen, die so gebogen sind, dass sich an beiden 
Enden eine Öse bildet; um diese Stäbchen ist spiralförmig 
Bronzedraht gewunden. Ähnliche Kettenglieder findet man oft 
einzeln in unseren Brandgräberfeldern, und es ist sehr wahr
scheinlich, dass sie ursprünglich zu vielreihigen Ketten gehört 
haben, obgleich sie durch Verrosten der Ringe von einander 
getrennt worden sind.

W enn wir dem Ursprung der vielreihigen Gliederkette 
nachzuspüren versuchen, ist erstens zu beachten, dass solche 
Ketten, wie mir Dr. O. Almgren in Stockholm mitgeteilt hat, 
in Schweden nicht Vorkommen. Im schwedischen National

1 Hist. Mus. N:o 3574: 254. 2 N:o 2550: 93.



museum giebt es wohl 6 oder 7 mit Bronzedraht umsponnene 
Kettenglieder der Art, wie sie Abb. 7 zeigt, aber da man sie nebst 
deutlich finländischen Gegenständen (runden, mit Tierfiguren 
versehenen Scheibenfibeln) in ein und demselben Grabe gefun
den hat (Björkö N:r io 4), sind sie gewiss aus Finland dorthin 
gekommen und beweisen keineswegs schwedischen Ursprung. 
A uf Gotland ist man auf eine Kette mit 21 langen Zwischen
gliedern, jedes aus Bronzedraht gewunden, gestossen, und unter 
den von Montelius abgebildeten (Svenska fornsaker Abb. 623) 
grossen baltischen Brustketten findet sich ein Stück einer sol
chen Kette, aber beide sind jüngere einreihige Bildungen des 
besprochenen Typus und ausserdem baltischer Import.

Nach einer Angabe des Konservators H. Kemke fehlen 
solche Ketten gänzlich in den Sammlungen des Prussia- sowohl 
als des Provinzialmuseums in Königsberg, also auch in ganz 
Ost-Preussen. Abbildungen von Beispielen aus dem übrigen 
Mittel-Europa sind mir auch nicht begegnet. Ebenso bemerken 
wir, dass dieser Typus nebst seinen Vorgängern auch in den 
östlichen Teilen Europas, an der mittleren und unteren W olga 
und Kama vergeblich gesucht wird.

Dafür aber giebt es im nordwestlichen und mittleren Russ
land Gebiete, aus denen sich uns wichtiger Vergleichstoff darbietet.

In den Ostseeprovinzen, besonders in Estland und Liv
land, finden wir ziemlich häufig vielgliederige Ketten sowohl 
als Brustketten wie als Gehänge der Messerscheiden. 1 W ir 
rücken hier als Probe eine auf Osel gefundene dreireihige Stan
genkette ein, deren Zwischenglieder mit Bronzedraht umwic
kelt sind (Abb. 3). Von dort stammt meiner Ansicht nach auch 
ein dreiteiliger Kettenschmuck (Abb. 4), der in der Nähe von 
Vardöhus in N orw egen2 nebst anderen Gegenständen bei einem 
Leichnam gefunden wurde. A ls Glieder haben wir da Ringe 
aus Bronzedraht, deren Enden (wie an den finnischen Ketten) 
umeinander gewunden sind und deren Zwischenglieder zwei aus 
ähnlichem Draht gedrehte lange, parallele Stücke bilden. Die 
dreifache Verzweigung dieses Kettenschmuckes von einem Ring

1 Kruse Neer. Taf. 11: 5, 16: 2a, 5b. Asp. Ant. Abb. 1964, 1967, 2017, 
2087. R. K. Taf. 27: 13. MaT. apx. Pocc., N:o 20, Taf. XIII: 3. 2) Norwegischer 
Jahresbericht 1856, Abb. II: 1; Asp. Ant. Abb. 1678.

Z E IT S C H R IF T  D. FINNISCHEN A L T E R T U M S G E S E L L S ., XXIII, N :o  2. 7



8 HJ. A P PE LG R E N . V IEL R E IH IG E G L IE D E R K E T T E N .

aus kommt auch bei den baltischen Gegenständen vor, was wir 
ausser an den obenerwähnten Gehängen der Messerscheiden an 
gewissen livländischen mehrteiligen Ketten mit Klapperblechen, 
Tierfiguren und dergleichen mehr bemerken. 1 Da die übrigen 
bei Vardöhus zusammen mit der Kette gefundenen Gegenstände 
(u. a. eine zerbrochene s. g. Doppelkreuznadel,2 die an einer 
aus grossen Bronzeringen bestehenden Kette hängt) deutlich

Abb. 3. Von Ösel in Livland. Vs Abb. 4. Aus der Gegend von 
Vardöhus in Norwegen. V3.

1 Kruse Neer. Taf. 16: i F , ^ a ;  R. K. 28: 12. 2 A ls ich im Sommer
1904 in dem Museum zu Kristiania Gelegenheit hatte den genannten Fund 
in Augenschein zu nehmen, bemerkte ich, dass die zw ei kreuzähnlichen 
Gegenstände, die sowohl im »Jahresbericht» des norwegischen Vereins 
von 1856, II Abb. 2 und 4 als in Asp. Ant. Abb. 1679 und 1680 als zw ei 
verschiedene Gegenstände abgebildet sind, eigentlich zw ei Stücke ein und 
desselben zerbrochenen Doppelkreuzes darstellen, das in unversehrtem 
Zustand den K opf einer gewöhnlichen estnischen Doppelkreuznadel ge
bildet hat.
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estnische sind, sind wir berechtigt den ganzen Fund als einen 
aus Estland dorthin gekommenen zu betrachten; der erwähnte 
Kettenschmuck ist also geeignet unser baltisches Vergleichs
material zu vergrössern.

Ketten von demselben oder einem diesem nahestehenden 
Typus finden wir weiter in den Gebieten der Merjanen und 
Mordwinen in den russischen Gouvernements Kostroma, Vladi
mir und Rjäsan. 1 Auch deren lange Glieder sind zuweilen mit 
Bronzedraht umsponnen.

Alle bisher erwähnten Ketten sind der jüngeren Eisenzeit 
oder der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends unserer Zeit
rechnung zuzuzählen (mit der grössten Wahrscheinlichkeit 700— 
1000). Und in den genannten Gebieten giebt es ebenso wie 
in Finland sowohl viel- als einreihige Ketten, unter welchen 
die vielreihige, mit spiralförmig umsponnenen Gliedern ver
sehene A rt auch dort ohne Zweifel die älteste ist. Aber sie 
ist schon an sich eine so hoch entwickelte Form, dass man 
bereits aus der äusseren Gestalt schliessen kann, dass sie eine 
Geschichte und Vorgänger gehabt hat.

Die erklärenden Urformen finden wir denn auch in den 
früheren und heutigen Wohnsitzen der Mordwinen in den 
Gouvernements Rjäsan und Tam bov in den Gräbern der älteren 
Eisenzeit oder der ersten Hälfte des erwähnten Jahrtausends. 
Man hat nämlich in diesen eine besondere A rt Schmucksachen 
gefunden, die zwar keine direkten Vorbilder, aber dennoch 
typologische Voraussetzungen für die oft genannten Ketten- 
formen sind. Ich meine die vielreihigen Hals- und Armbänder, 
die aus auf lederne oder wollene Schnüre aufgereihten bronzenen 
Spiralröhrchen und Perlen hergestellt sind; die ein zu einem 
platten Ring zusammengedrückter, auf der Vorderseite oft mit 
runden Buckeln geschmückter Bronzedraht oder Blechschmuck 
in längeren oder kürzeren Zwischenräumen abteilt, und die 
ferner an den Teilungsstellen noch allerlei Anhängsel und Ringe 
tragen (Abb. 5, 6).

Aus dieser A rt Halsbänder sind meines Erachtens die 
vielreihigen Ketten in der folgenden W eise entstanden: da man

1 Asp. Ant. Abb. 969, 970, 972, 973, 906. MaT. b o c t .  ryö, III, KocTp. Kypr. 
T af. 2; 15 .
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das Halsband zur Erzielung grösserer Haltbarkeit ausschliess
lich von Metall machen wollte, musste man anstatt Schnüren 
Metalldraht, am liebsten doppelt gebogen, durch das Spiralrohr 
fädeln. Zugleich aber wurde es notwendig durch Herstellung 
von Gliedern allzu grösser Steifheit vorzubeugen. Da die 
Glieder aus runden Ringen angefertigt wurden, an die sich die 
zwei- bis dreireihigen Zwischenglieder mit Ösen an beiden 
Enden anschlossen, hatte also die neue Kette in der Haupt
sache dasselbe Aussehen wie früher das Halsband. A ls Be
weis dafür, dass die vielreihigen Schmuckketten wirklich in 
dieser W eise entstanden sind, dienen uns die auf mordwinischem 
Gebiet gefundenen Metallketten dieser Art, an welchen als 
Reminiszenz an die vorausgehende Entwicklungsstufe als Zu
satz 1 noch Perlen verwandt worden sind, wie auch der Um
stand, dass die langen Glieder von dergleichen Ketten aus den 
Ostseeprovinzen wie aus Finland gleichfalls oft mit Bronzedraht 
umsponnen sind (Abb. 3, 7), was mit Sicherheit auf ostfin
nischen (mordwinischen) Ursprung hindeutet. Zu dieser Ketten
gruppe gehören auch unsere zwei- und dreireihigen Silber
ketten, die sich in typologischer Hinsicht von den gewöhn
lichen Ketten der Gruppe sonst nur durch das Netzgebilde der 
langen Zwischenglieder unterscheiden, und besonderes Gewicht 
ist darauf zu legen, dass jener Kettentypus damals, als die 
Silberketten angefertigt wurden, in seiner ursprünglicheren Form 
in unserem Lande bereits bekannt war und daher auf die Bil- 
gung der Silberketten einwirken konnte. Ein Blick auf die 
typologische Serie, die die Abbildungen 5, 6, 3, 7, 8 und 9 
darstellen, ist geeignet den eben geschilderten Entwicklungs
gang zu erklären. Die späteste Entwicklungsstufe präsentiert 
sich selbstverständlich in der einreihigen Kette, war sie nun 
eine geflochtene Röhrchenkette oder eine gegossene Stangen
kette.

2. Die vierkantigen netzartigen Röhrchen der Kettenglieder 
sind folgendermassen geflochten: ein Silberdraht geht in einer 
mehrere Schichten von Maschen bildenden Kreisbewegung der 
A rt vorwärts, dass immer eine Masche jeder unteren Schicht in die

1 MaT. apx. Pocc., N :o  10, I V :  10.



Abb. 6. Hals- und Arm bänder aus den Gouvernements Rjäsan und Tambov
in Russland. V1.

Abb. 7. Aus Nykyrko im Län Åbo. Vi.

Abb. 9. Teil von der in der Nähe von Tavastehus gefundene Kette. 1 1.
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entsprechende Masche der oberen Schicht greift. Diese Maschen
reihe schreitet spiralförmig von dem einen Ende des Röhrchens 
nach dem anderen fort. Während der Herstellung hat man 
in der Röhre ohne Zweifel eine hölzerne oder metallene Form 
gehabt, um dem Gegenstände das gewünschte Muster zu geben, 
die aber herausgezogen wurde, ehe^man das Ende der Röhre 
verschloss. Solche bronzene Formen erkennen wir noch in 
ebenso hergestellten, in Russland gefundenen Armbändern 
(Abb. io). Das Flechten selbst veranschaulicht Abb. n .

Abb. xo. Aus dem Gouvern. Tobolsk. Vi. Abb. n  (vergrössert).

In Finland kommt nach dem Ausweis der bisher gemach
ten Funde die Netztechnik zuerst an diesen unseren Silber
ketten vor. Aber später, am Ende der Periode, finden wir, 
dass sie auch bei der Verfertigung anderer Gegenstände in 
ausgedehntem Masse üblich geworden ist. So hat man, wie 
Magister Hackman richtig bemerkt, in karelischen Gräbern aus 
dem XII— X IV  Jahrhundert Kopfschmucke für Frauen und in 
den nämlichen Gräbern auch eine unabgeteilte Halskette ge
funden, 1 die genau dieselbe Arbeit aufweisen und die nach 
allem zu urteilen einheimische Erzeugnisse sind.

Dieses Netzgeflecht finden wir zuweilen auch anderswo 
als in Finland. In Schweden hat man einige in dieser Art 
angefertigte Gegenstände und Stücke von solchen gefunden,

1 Th. Schwindt. S. M. Y . aik. XIII. Abb. 185 u. 224.



aber sie sind dort im Allgemeinen selten, und meines W issens 
giebt es nur ein Fragment, das mit den Gliedern der be
sprochenen Kette verglichen werden könnte.1 Da aber dessen 
Gebrauch oder Zweck fraglich ist, und da es in mehreren 
grossen schwedischen Hacksilberfunden keinen sicheren Über
rest solcher Ketten giebt, ist es höchst unwahrscheinlich, dass 
sie schwedischen Ursprungs wären, zumal da es den Eindruck 
macht, als ob die Flechttechnik dort eine recht fremde Erschei
nung wäre.

Aus Holstein bildet Prof. J. Mestorf zu Kiel einen auf diese 
W eise geflochtenen, aber zerbrochenen Silbergegenstand ab. 2

Aus den russischen Ostseeprovinzen kennt man die Netz
technik durch einen in dem Rigaischen Kongresskatalog ver
öffentlichten silbernen Frauenkopfschmuck von dem Gute Reps
hof in Livland. 3 Ausserdem hat Prof. R. Hausmann in Dorpat 
auf einen zweiten ähnlichen, aus Bronzedraht geflochtenen 
Gegenstand hingewiesen, der ebenfalls in Livland gefunden w or
den is t .4 Auch an anderen Orten in Russland ist dieses G e
flecht bekannt, besonders durch bronzene und silberne Arm 
bänder aus den Gouvernements Kostrom a,5 V jatka6 und To- 
bolsk 7 (Abb. io) und durch einen Kettenschmuck aus Kaukasien.8 
Obwohl aber die Technik in Russland vorkommt, hat man 
dort, wie mir die Herren I. Smirnoff und A. Spitzin in Peters
burg mitgeteilt haben, kein Beispiel von solchen Halsketten 
gefunden.

Man hat keine sichere Kenntnis davon, woher diese eigen
tümliche Flechttechnik stammt. W ir können nur sagen, dass 
sie nicht abendländischen Ursprungs, sondern vielmehr eine 
östlich von der Ostsee und dem Bottnischen Meerbusen ent
standene Kunst ist. Es ist nämlich zu bemerken, dass sie ih
rem allgemeinen Charakter nach mit der Verwendung des 
Metalldrahtes verwandt zu sein scheint, die wir oft an den

1 Nationalmuseum zu Stockholm, Inv. N:o 3004, der Hacksilberfund
auf der Insel Ternö in Blekinge. 2 Mittheil. d. Anthr. Ver. in Schleswig-
Holstein, VIII, S. 7. 3  R. K. Abb. 27: 10. 4 R. K. N:o 369: 15. 5  MaT. b o c t .
ry6. III, KocTp. Kypr. Taf. 1, Abb. 13. 8 Dasselbe W erk II, Taf. XII, Abb. 2.

7 Vom Burgberge Isker in der Nähe von Tobolsk, Hist. Mus. N:r 3626: 487.
8 MaT. apx. KaBK. VIII, Taf. LII, Abb. 9.
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gewundenen und geflochtenen Hals- und Armbändern der Hack
silberfunde beobachten, die teils arabischer Herkunft, teils nor
dische Nachbildungen morgenländischer Gegenstände sind. Da 
auch die Zeit, aus der die ältesten Erscheinungen der Netz
technik auf uns gekommen sind, wie wir später sehen werden, 
mit dem morgenländischen Handel im X  Jahrhundert zusammen
fällt, scheint die Vermutung begründet, dass das Gewinde und 
Geflecht unserer Ketten eigentlich als eine Verzweigung jener 
ursprünglich morgenländischen Metalldrahttechnik, als ihre viel
leicht im Norden am weitesten ausgebildete und verfeinerte 
Entwicklung anzusehen ist.

Abb. 12. Stück des hinteren Teiles Abb. 13. D er mittlere Teil
der Kette aus Hauho. Vi. der Kette aus Tavastehus. Vi.

An allen Ketten giebt es ausserdem Teile, bei denen eine 
andere Flechtart zur Anwendung gekommen ist als die oben 
geschilderte, nämlich am Nackenstück der Ketten aus Hauho 
und Lieto sowie an dem mittelsten Zwischenglied aller Ketten. 
(Abb. 12, 13). Auch diese Teile sind selbstverständlich die 
Arbeit des ursprünglichen Herstellers der Kette.

3. Der Gebrauch von Anhängseln vieler verschiedener 
Arten war, wie bekannt, bei allen finnischen Völkern während 
der Eisenzeit allgemein. Sie kamen, wie oben erwähnt wurde, 
auch an den mordwinischen Hals- und Armbändern, an einer 
Art livländischer Halsringe u. a. Schmuckgegenständen vor. 
Zur Zeit des arabischen Handels begann man auf beiden Seiten 
des Finnischen Meerbusens überdies noch morgenländische 
Silbermünzen an den um den Halz zu tragenden Perlenschnüren 
zu befestigen, und zwar war dieser Gebrauch ziemlich allge
mein, sodass man in den finnischen Gräbern aus dem IX  und 
X  Jahrhundert gewöhnlich wenigstens eine solche Münze fin
det. A ls beliebten Schmuck begann man sie schon im XI 
Jahrhundert nachzubilden, und sogar diese Silberbrakteaten 
wurden als Halsgeschmeide getragen. Die Anhängsel unserer 
Silberketten, die auch in arabischen Münzen bestanden, haben
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also wie der Bau des Hauptteils der Ketten selbst ihre V or
aussetzungen in unserem Heimatlande.

Als ursprüngliche Anhängsel der Ketten dienen arabische 
Münzen und andere aus dem Orient und Ostrussland stam
mende Schmucksachen. Dass sie schon bei der Herstellung der 
Kette angehängt wurden, wird dadurch bewiesen, dass sie an 
allen Ketten vorhanden sind und mit fast übereinstimmenden Ösen 
an deren Ringen angebracht sind, also bereits in der Auffassung 
einbegriffen gewesen zu sein scheinen, die die damaligen Silber
schmiede von einer vollkommenen und schönen Kette hatten.

Nach den Bestimmungen Prof. Arth. Hjelts gehören die 
Münzen zu folgenden Arten: an der Kette aus Hauho haben 
wir 7 kufische, i  bulgarische, in der Stadt Suvar (wahrschein
lich das heutige Sviaschk in der Nähe von Kasan) geprägte, 
und 3 kufische Falschmünzen, die wie man vermutet, gleich
falls von den Wolga-Bulgaren zwischen den Jahren 903— 973 
geprägt worden sind. An der Kette aus Tavastehus sind eine 
Pehlevimünze (640— 700) und 4 zwischen den Jahren 869— 943 
geprägte kufische; ein Stück der Kette aus Lieto trägt eine 
arabische Münze, die vor dem Jahre 908 geprägt ist. Auch an 
dem Bruchstück einer Kette aus Nousis ist noch eine Münze, 
eine byzantinische, befestigt, diezwischen den Jahren 976— 1025 
geprägt ist, doch ist es fraglich, ob sie ursprünglich dazu ge
hört hat. Es ist nämlich zu beachten, dass der Ring, an dem 
sie hängt, sehr kunstlos und nachlässig gearbeitet ist und 
gelegentlich einer späteren Ausbesserung entstanden sein dürfte. 
Daher scheint es nicht unmöglich, dass die byzantinische Münze 
auch erst damals angehängt wurde, besonders weil sie etwas 
jünger ist als die an den ursprünglichen Ringen solcher Ketten 
gewöhnlich vorkommenden Münzen. Da jede Kette natürlicher
weise nach dem Prägungsjahre ihrer spätesten Münzen ver
fertigt ist, scheinen also die meisten Ketten dem X  Jahrhundert 
anzugehören, die Ketten aus Hauho und Tavastehus aber stam
men aus dem Ende desselben Jahrhunderts, d. h. etwa aus dem 
Jahre 1000. Ausgeschlossen ist aber auch nicht, dass deren noch 
zu Anfang des folgenden Jahrhunderts hergestellt wurden, 
weil man mit den Kettenbruchstücken aus Lieto durchlöcherte 
byzantinische Münzen aus derselben Zeit wie die erwähnte
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Münze von Nousis gefunden hat, welche vielleicht zu der Kette 
gehört haben. Es ist im Übrigen auch bemerkenswert, dass 
beide letztgenannten Ketten nach den übriggebliebenen Frag
menten zu schliessen einreihig gewesen sind, was unzweifelhaft 
auch ein Kennzeichen einer späteren Zeit ist.

Ausser den genannten morgenländischen und den in der 
Gegend von Bolgar geprägten Münzen gehören zu den ursprüng
lichen Anhängseln dieser Ketten auch noch andere Gegen
stände, die sowohl" aus dem Orient als aus Bolgar und der 
Umgegend des Kamaflusses stammen. So hat die Kette aus 
Tavastehus zwei silberne Zierplatten. In die eine (Abb. 14) 
hat man mit einem spitzen W erkzeug Linien eingepunzt, die 
ein Pflanzenornament darstellen, und der Grund ist voll kleiner 
eingeschlagener Kreise, welche Ornamentation an manchen

Stellen durch einen Einschnitt abgekürzt erscheint. Die Platte 
selbst ist dicker als gewöhnliches Blech, und Herr Smir- 
nofif glaubt denn auch mit vollem Recht, dass sie aus einer 
silbernen Schale ausgeschnitten sei, und sieht in den Pflanzen
figuren möglicherweise persische Arbeit. Der andere Gegen
stand (Abb. 15) ist ursprünglich ein Gürtelbeschlag gewesen, 
später aber mit einer Öse versehen und als Schmuck an die 
Kette gehängt worden. Er ist herzförmig, gewölbt, auf der 
Hinterfläche mit drei Stiften versehen und auf der Vorderseite 
mit einigen, wahrscheinlich dem Pflanzenreiche entnommenen 
Figuren geziert; die Ornamentation scheint nach Smirnoffs 
Ansicht »etwas arabisches» zu haben. Die Stellen zwischen den 
Figuren sind mit Niello ausgefüllt, und die Figuren sind von

Abb. 14. Abb. 15.
Anhängsel der Tavastehuser Kette. Vi.
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einem Perlenkranz umgeben. Der Grund zwischen diesem und 
den Figuren ist voll ähnlicher kleiner gepunzter Kreise, wie 
wir sie auf dem ersten Gegenstände sehen. Solche Gürtel
beschläge kommen in Russland häufig vor, besonders in der 
Gegend von Perm am Kam aflusse1 und nach Angaben von 
Smirnoff auch in Sibirien.

Die Kette aus Hauho hat ebenfalls an dem einen Ende 
ein Silberblech (Abb. 16); dieses ist rund, und in der Mitte be
findet sich eine kleine W ölbung mit einem durch Abnutzung 
entstandenen Loch; auf der oberen Seite um dieses herum sehen 
wir drei von eingeschlagenen Punk
ten gebildete Kreise und zwischen 
diesen zwei ähnliche von unten 
gepunzte Kreise, die auf der oberen 
Seite erhaben erscheinen. An einer 
Stelle bemerken wir am Rand die
ser Platte einen Teil von einer 
ähnlichen Punktlinie, deren übriger 
Teil augenscheinlich durch A b 
schneiden weggefallen ist. Dem- 
gemäss ist es höchst wahrschein
lich, dass auch diese Platte ur
sprünglich zu einem anderen Gegenstände gehört hat, vielleicht 
zum Deckel einer Silberschale, dessen mittelster Teil sie etwa 
war. W ie bekannt, brachte nämlich der arabische Handel viel 
und verschiedengeformte Silbergefässe und Schalen mit, die 
für den Handel oder für andere praktische Zwecke zuweilen 
wie andere kleinere Gegenstände zerstückelt worden sein 
dürften.

Da diese Anhängsel in derselben W eise an den Ringen 
der Ketten befestigt sind wie die obengenannten Münzen, mö
gen sie mit den meisten oder wenigstens den spätesten von 
diesen gleichalterig sein, d. h. etwa aus dem X  Jahrhundert 
stammen. Unter den spätesten Anhängseln der Kette aus Hauho 
finden wir sogar ein permisches (Abb. 17), das wohl eigentlich 
zu den ursprünglichsten gezählt werden muss; siehe weiter unten.

Abb. 16. Anhängsel der 
Kette aus Hauho. Vi.

1 Äp. K a u . 4W„ Tat. XVII, XXII, X XIII, XXXIII.
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Ösen, wie die, welche die arabischen Münzen mit den 
Kettenringen verbinden, und die Ringe selbst, deren Enden platt 
geschmiedet und umeinander gedreht sind, hat Magister Hack
man für einen den skandinavischen Silberfunden eigentümlichen 
Zug gehalten. Die Richtigkeit dieser Schlussfolgerung möchte 
ich bezweifeln, weil man solche Formen in Finland und an
derswo häufig findet. Besonders sind die Ringe und die hüb
schen Schürzknoten, die wir an den beiden Endringen der
Tavastehuser Kette sehen, Bildungen, die wir in allen Hack
silberfunden in Russland und Deutschland und besonders in 
den nordischen Ländern finden, die aber in Finland ebenso 
gewöhnlich sind wie in Skandinavien.

4. Jüngeren Ursprungs sind die Anhängsel, die in der 
Mitte der Ketten aus Tavastehus (Abb. 1) und Hauho (Abb. 2)

an kleinen Kettchen hängen. Diese 
Kettchen, je  6 an jeder Kette, ha
ben ihren Platz zwischen den
übrigen Anhängseln, weshalb sie 
nicht an Ringen befestigt, son
dern mittels ihrer obersten Öse
direkt auf das Röhrchennetz ge
zogen sind.

A n der Kette aus Hauho be- 
Abb. 17. Anhängsel der Kette stehen die Anhängsel in 5 abend- 

aus Hauho. /1. ländischen Münzen, nämlich 3 angel
sächsischen, 1 deutschen und 1 schwedischen, die zwischen den 
Jahren 1016 und 1050 geprägt und somit etwa ein halbes Jahr
hundert nach ihrer Anfertigung an die Kette gefügt worden sind.

Aber unter diesen Anhängseln ist noch ein gewölbter, 
mit Niellofüllung verzierter silberner Beschlag von einer Form, 
die so oft in den perm ischen1 Funden vorkommt, dass wir ihn 
als von dort eingeführt betrachten müssen. Magister Hackmans 
Vermutung, dass er in Schweden nach morgenländischen Mustern 
hergestellt sei, bewährt sich nicht, weil man seinesgleichen in 
Schweden gar nicht kennt und weil er überhaupt nicht wie eine 
Nachahmung aussieht. W as sein Alter betrifft, so ist er seiner

1  4p. K a M . ä j T L ,  Taf. 21, 33, 35. —  Finskt Museum, 1894, S. 89, Abb. 9.
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Arbeit, der Gewölbheit und der Niellotechnik nach mit dem 
herzförmigen Anhängsel der Tavastehuser Kette zu vergleichen 
(Abb. 15) und dürfte daher eben so alt sein wie dieser. Ein anderer 
Umstand weist noch darauf hin. Während die erwähnten abend
ländischen Münzen ohne besondere Öse unmittelbar durch ein 
am Rande befindliches Loch mit dem Kettchen verbunden sind, 
ist der permische Schmuck allein mit einer ähnlichen Öse ver
sehen wie die als ursprüngliche Anhängsel dieser und anderer 
Ketten zu betrachtenden morgenländischen Münzen. W ahr
scheinlich hat er früher zu den ursprünglichen und älteren A n
hängseln dieser oder einer ähnlichen Kette gehört, ist aber, nach
dem er losgegangen, später zu diesen jüngeren abendländischen 
Münzen gehängt worden.

W enn wir die späteren Anhängsel der Tavastehuser Kette 
betrachten, können wir schon aus den drei verschiedenen tech
nischen Verfahren der Kettchen schliessen, dass sie nicht gleich
zeitig daran befestigt worden sind, und diesen Schluss bestätigen 
die Prägungsjahre der Münzen, a) Die beiden äussersten Kettchen 
sind aus runden Ringen gemacht, die aus einem zweifach spiral
förmig gewundenen Silberdraht bestehen; zwischen diesen und den 
Münzen befinden sich Ösen; beide Münzen sind angelsächsische, 
die eine von Knut dem Grossen ( f  1035) und die andere von 
Harald .1. (f 1039). Sie sind also gleich alt, aber beinahe ein 
halbes Jahrhundert jünger als die ursprünglichen, arabischen 
Münzenanhängsel (deren letztmögliches Prägungsjahr 943 ist), 
und scheinen erst damals ihren Platz unter den Schmucksachen 
der Kette erhalten zu haben, b) Die Glieder zweier, diesen 
am nächsten hängenden Kettchen sind aus feinem Silberdraht 
gefertigt, der an beiden Enden zu einer Öse gedreht ist und 
dessen Enden dicht und sorgfältig um den Rumpf gewunden 
sind; die Münzen haben keine besonderen Ösen, die eine ist 
eine angelsächsische, von Eduard dem Bekenner (1042— 1066), 
die andere eine dänische, von Sven Estridson (1047— 1076). 
Auch sie sind ziemlich gleichalterig, aber der Kette sind sie 
offenbar etwa dreissig Jahre später angehängt worden als das 
erste Paar, c) Die Kettchen des dritten oder mittelsten Paares der 
Anhängsel sind fast auf dieselbe W eise gearbeitet wie die letzt
erwähnten, nur sind sie mit weniger Sorgfalt gewunden. An ihnen
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sind kleine aus Silber gegossene Anhängsel befestigt. Das eine 
ist halbmondförmig; auf der Oberfläche sind kleine Erhöhungen, 
die eine Nachahmung solcher Filigranornamentation zu sein 
scheinen, wie sie recht oft in den Hacksilberfunden und auch 
sonst auf der Oberfläche von in Russland gefundenen halb
mondförmigen Silberanhängseln vorkommt. Das andere (Abb. 18) 
ist die Nachahmung eines wahrscheinlich gleichartigen, mit 
Pflanzenornamenten versehenen permischen Gürtelbeschlags, 
wie ihn Abb. 20 zeigt. 1 Die Pflanzenmotive sind falsch auf
gefasst, und nur die kleinen Erhöhungen am Rande sind an 
ihrem richtigen Platz. Der Perlenkreis, den man oft an solchen 
Schmucken findet, ist auch hier nachgeahmt. Die Gussarbeit ist 
an beiden Gegenständen dieselbe, ungeputzt und ziemlich unge
schickt, weshalb die Gegenstände gut gleichalterig, ja  sogar die 
Arbeit eines und desselben Mannes sein können. Dass sie in 
Finland verfertigt sind, braucht man nicht zu bezweifeln, da 
man hier sogar besser gegossene Nachahmungen zustande ge
bracht hat. Sie dürften dem XII Jahrhundert angehören.

Alle bisher erwähnten Münzen und übrigen ursprünglichen 
und späteren Anhängsel der Tavastehuser Kette, ausser den 
letzterwähnten gegossenen Zieraten, sind vergoldet gewesen, 
ein Umstand, der ebenfalls darauf hinweisen dürfte, dass die 
Ketten noch am Anfang der XII Jahrhunderts getragen wurden. 
Hildebrand bemerkt nämlich, dass man vergoldeten Münzen erst 
um jene Z e it2 in Schweden begegnet.

Es wurde bei der Tavastehuser Kette noch ein Paar von 
Anhängseln (Abb. 21) gefunden, das ohne Zweifel gleichfalls 
zu der Kette gehört hat, das sich jedoch, da es von schlech
terem Silber war als die übrigen, durch Verrosten von ihr 
gelöst hat. Das technische Verfahren, das die Kettchen er
kennen lassen, stimmt mit dem der oben unter b) geschilderten 
überein. Die Anhängsel selbst sind aus Blech geschnittene 
fünfeckige Stücke mit zwei geschweiften Rändern; die am oberen 
Ende stehengelassene Spitze ist zu einer Öse umgebogen; an 
beiden Seiten sind längs der Ränder doppelte Zickzackorna-

1 Auf Leikkimäki im Ksp. Kokemäki in Finland gefunden, Hist. Mus. 
N:o 2001. 6g.

2 Teckningar ur svenska statens hist, museum, 2. Heft., S. 5.
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mente angebracht. Die Enden des Ringes, der die Öse mit der Kette 
verbindet, sind wie bei den ursprünglichen Gliederringen der eigent
lichen Kette umeinander gewunden. Ähnliche vier- und fünf
eckige Bleche mit geschweiften Rändern sind auch früher, bis
weilen in nordischen Funden angetroffen worden. Ein in seiner 
äusseren Form mit diesen verwandter Gegenstand, den Dr 
Hj. Stolpe auf Björkö im Mälarsee gefunden hat, ist mit dem 
Bilde eines in arabischer A rt gezeicheten wachsenden Baumes

verziert1 und stammt spätestens aus dem Jahr 900; man darf mit 
gutem Fug annehmen, dass auch die anderen ähnlichen Klapper
bleche mit solchen Blechen in typologischem Zusammenhang ste
hen. A n dem oben abgebildeten dreiteiligen Kettenschmuck2 
von Vardöhus (Abb. 4), auf dessen baltischen Ursprung hin
gewiesen wurde, befinden sich zwei diesem nahestehende, obwohl

1 Stolpe, Mbl. 1880, S. 38. 2 Asp. Ant. Abb. 1678 und norwegischer 
Jahresbericht 1856, Abb. II: 1.

Abb. 21. A n 
hängsel, mit d.

Tavastehuser 
Kette gefunden, 

l/l.
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durch die Ornierung unterschiedene Bleche. Bei Gråträsk im 
Kirchspiel Piteå in Nord-Schweden hat man einen grossen Fund,1 
wahrscheinlich karelischen (finnischen) Ursprungs, zu Tage ge
fördert; er enthält eine Menge demselben Typus angehörender 
Anhängsel, die die stufenweise Entwicklung der kleinen Klapper
bleche (Abb. 21) aus den grossen (Abb. 4) vollkommen deutlich 
machen. Nach den Münzen zu urteilen stammt der Fund aus 
dem XII Jahrhundert, es sind also auch die oftgenannten Bleche 
(Abb. 21) zu den Kettenanhängseln jener Zeit zu zählen. Wenn 
wir noch hinzufügen, dass man ähnliche, gewöhnlich ornierte 
Bleche an verschiedenen Orten in Livland und Ingermanland2 
gefunden hat und dass die Klapperbleche aus Bronze in den 
Ostseeprovinzen im Allgemeinen sehr gewöhnlich sind, braucht 
man kaum zu bezweifeln, dass die kleinen mit der Tavaste
huser Kette gefundenen Klapperbleche, bei uns die einzigen 
dieser Art, entweder im südlichen Finland oder in den Ostsee
provinzen angefertigt sind, wenn auch die Urformen des Typus 
anderswoher gekommen sind.

Ein Anhängsel ist noch zu besprechen, das bei den Ketten
bruchstücken von Lieto gefunden wurde. Es ist eine runde 
brakteatenähnliche Silberplatte mit einem Loch zum Aufhängen 
im Rande, die daher vielleicht zu der Kette gehört hat. A u f ihr 
ist durch eingepunzte Punkte, die auf der ändern Seite als kleine 
Erhöhungen erscheinen, ein einfaches und unverziertes Kreuz 
gebildet, das ausserdem so nachlässig gearbeitet ist, dass es 
nicht einmal ganz regelmässig aussieht (Abb. 22). Magister 
Alcenius (Fyra anglos. myntfynd, S. 11) sieht in diesem Kreuz 
ein christliches Symbol und hält es deshalb (da das Christentum 
noch nicht in Finland eingeführt war) für unmöglich, dass die 
Kette selbst in Finland gemacht sei. Ich möchte diese Ansicht 
für irrig halten, weil wir eine ähnliche Technik auch auf an
deren einheimischen Brakteaten und verschiedenen Gegenständen 
aus derselben Periode antreffen, 3 und weil man mancherlei mit 
Kreuzen versehene runde, teilweise vielleicht als Nachahmungen

1 Schwed. Nat. Mus. N:o 10501. 2 MaT. apx. Pocc., N:o 20, Taf. XII: 22; 
R. K. Taf. 18, Abb. 21; Fr. Kruse Neer., Taf. 16, ib ;  Bähr, Gräber der 
Liven, Taf. XII: 5. 3 Finskt Museum, 1898, S. 25. Abb. 6. Asp. Ant. Abb. 1672.
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byzantinischer und west-europäischer Münzen entstandene Brak- 
teaten oft wenigstens in unseren Nachbarländern Ingermanland 
und sogar in den Gebeiten der Merjanen 1 u. a. findet, von wo 
dieses Ornamentsmotiv leicht seinen W eg nach Finland hat 
finden können. Aber die Kreuze dieser Gegenstände haben 
nur dekorative Bedeutung. Und was das Kreuz des in Rede 
stehenden Brakteaten von Lieto betrifft, so hat es auf diesen nicht 
einmal die Form, die als christliche Symbole gebrauchte Kreuze 
gewöhnlich haben, auch scheint es nicht in dem Sinne getragen 
worden zu sein, weil das zum Aufhängen angebrachte Loch 
so placiert ist, dass das Kreuz bei freiem Hängen nicht gerade, son
dern schief steht, wie auf einer ähnlichen südwärts vom Ladoga 
gefundenen mit einer Öse versehenen Zierplatte, die Branden- 
burga veröffentlicht hat. W enn der oftgenannte finnische Brakteat 
wirklich an unserer Kette gebraucht worden ist, dürfte er erst in 
späten Zeiten daran befestigt worden sein, denn derartige A n
hängsel sind gewöhnliche Erzeugnisse des XI oder XII Jahr
hunderts, also jünger als die Entstehungszeit der Kette. Er 
vermag also in keiner W eise die Frage zu beleuchten, ob die 
Kette selbst einheimische Arbeit ist oder nicht.

W erfen wir nun einen Blick auf die oben ausgeführten 
Untersuchungen, können wir unsere Ergebnisse in folgenden 
Behauptungen zusammenfassen: der vielreihige Kettentypus, 
dem die besprochenen Silberketten angehören, ist während der 
älteren Eisenzeit auf mordwinischem Gebiete entstanden und 
hat sich unter den finnischen Völkern an der Ostsee und nach 
Finland verbreitet, wo man ihn am Ende des ersten Jahr
tausends unserer Zeitrechnung antrifft, aber er fehlt oder ist 
ein fremder Eindringling in den Nachbarländern. Die an den 
Silberketten auftretende Flechttechnik ist wahrscheinlich eine 
hier im Norden erfundene A rt des Silberdrahtflechtens, das zur 
Zeit des arabischen Handels an den Gegenständen der Hack
silberfunde hervortritt, und ist damals auf den besprochenen 
Kettentypus in Finland angewandt worden. A ls urspüngliche 
Anhängsel hat man an den Ringen der Ketten ausschliesslich

1 MaT. apx. Poec., N:o 20, Taf. II: 5, XII: 19, 26; N:o 25, Taf. XXVI: 
18; N:o 29, Taf. XXII: 7, n a ,  13. Asp Ant. Abb. 1069 2 MaT. apx. Pocc., 
N:o 18, Taf. VII: 12.
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arabische, persische und Wolga-bulgarische Silbermünzen und 
andere kleine Schmucksachen aus jenen fernen Ländern befestigt, 
welche Anhängsel beweisen, dass die Ketten im X  und zu A n 
fang des folgenden Jahrhunderts angefertigt worden sind. Die 
abendländischen Münzen und anderen späteren Anhängsel sind 
Beigaben des XI und XII Jahrhunderts. Da solche Ketten nur 
aus Finland bekannt sind, und da sowohl die Voraussetzungen 
zu dem Bau des Hauptteils der Ketten als zu der Anwendung 
von Münzenanhängseln schon damals bei uns vorhanden waren, 
müssen wir sie als Erzeugnisse finnischer Silberschmiede ansehen

Nach diesem Überblick muss ich mit einigen W orten die 
früher in der Sache ausgesprochenen Ansichten berühren.

W as die Kette aus Hauho betrifft, ist Herr Hackman fol
gender Meinung gewesen: wenn sie auch nordischen, eher 
skandinavischen als finnischen Ursprung sind, fehlen dennoch 
entscheidende Beweise, die die Möglichkeit des arabischen Im
portes vollkommen zu widerlegen im Stande wären. Die 
Gründe, worauf sich diese Ansichten stützen, sind schon oben 
an ihrem Platze berührt worden, weshalb sie hier keiner wei
teren Besprechung bedürfen.

Magister Alcenius hat in seiner wertvollen Abhandlung 
»Fyra anglosachsisk-tyska myntfynd» dieselbe Ansicht von dem 
Ursprung unserer Ketten ausgesprochen, die schon im »Litteratur
blad» 1863 über die Kette aus Hauho veröffentlicht wurde, 
dass sie nämlich ursprünglich morgenländische Arbeit seien, durch 
den gotländischen Handel nach Skandinavien gelangt wären und 
dort einen Zusatz von abendländischen (auch skandinavischen) 
Münzen bekommen hätten, dass sie vielleicht nur auf Gotland 
als Schmuck getragen worden und dass sie nach der weiteren 
Ausbreitung des Christentums auf der Insel und nach der Grün
dung Visbys am Ende des XI Jahrhunderts als Handelsware 
nach Finland gekommen wären. (Im »Litteraturblad» hiess 
es, die Kette aus Llauho sei schliesslich mit den Kriegern Birger 
Jarls von Schweden herübergekommen).

Magister A. hebt gegen die Auffassung Hrn Hackmans von 
einem eventuellen finnischen Ursprung hervor, dass die an den 
Ketten angetroflfenen skandinavischen und byzantinischen Münzen 
in Finland so selten seien, dass jene kaum 1, diese nur 0,1
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Prozent von allen Münzen unserer Funde ausmachen, weshalb 
es den finnischen Schmieden fast unmöglich gewesen wäre aus 
einer so geringen Anzahl Münzen mehrere für die Ketten aus
zuwählen.

Hierbei ist zunächst zu betonen, dass die Münzen an sich 
nur Hinweise auf die Z e i t  der Herstellung und Verwendung 
der Ketten, und die Münzen und übrigen Anhängsel Angaben 
über ihren eignen Ursprung liefern können, während sie über 
das Heimatland der Ketten selbst keinen Aufschluss geben. 
W as die Seltenheit betrifft, sind diese Münzen nicht die ein
zigen und grössten Seltenheiten der Ketten. Von den A n
hängseln (ausser den Münzen) ist jedes (von den im Ganzen 
8 Stück) das e i n z i g e  seiner Art in Finland gefundene, und da 
die Anhängsel überhaupt aus vielen verschiedenen Ländern 
stammen, würden wir also, wenn man auf die Seltenheit sähe, 
für die Ketten aus Tavastehus und Hauho leicht ein halbes 
Dutzend Heimatländer erhalten.

Aber der Gebrauch seltener Gegenstände ist dennoch eine 
Erscheinung von solcher Eigenart, dass er einiger Beleuchtung 
bedarf. Das natürlichste dünkt mich zu sein, dass die Münzen 
und anderen Anhängsel e b e n  w e g e n  ihrer Seltenheit an den 
Ketten angebracht worden sind. Man wollte gern, wo sich 
die Gelegenheit darbot, an der sichtbarsten Stelle der Kette 
seltene Schmucksachen befestigen, die die Nachbarn und Be
kannten des Kettenbesitzers nicht hatten, was also ihren W ert 
in den Augen des Betrachters noch steigern musste.

Den Gedanken an den morgenländischen Ursprung der 
Ketten hat eigentlich der Umstand hervorgerufen, dass als ur
sprüngliche Anhängsel, die gleich bei der Zusammenfügung der 
Ketten an den Ringen befestigt wurden, arabische und persische 
Münzen verwandt worden sind. Gegen die Wahrscheinlichkeit 
einer solchen Mutmassung hat Prof. Arth. Hjelt in Bezug auf die 
Kette aus Hauho folgende bemerkenswerten W orte geäussert: 1 
»Ein direkter Beweis gegen den in Frage stehenden morgen
ländischen Ursprung sind meines Erachtens die bulgarische 
Münze und die drei kufischen Falschmünzen, die auch zu den

1 Finskt Museum 1894, S. 96.
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ursprünglichen Anhängseln der Kette gehören. Denn es ist 
wohl kaum glaubhaft, dass man in dem Heimatlande der Sama- 
niden solche barbarischen Münzen gebraucht hätte, sei es als 
Schmuck oder im Handel.» Ein weiteres Argument dafür ist noch 
das, was oben von mir erwähnt wurde, dass nämlich diese 
A rt Ketten im Bolgar-Gebiete, wohin die arabischen Kaufleute 
selbst kam en,1 und auch sonst an der morgenländischen Handels
strasse im Norden vollständig fehlen, wo man sie doch finden 
müsste, wenn sie einmal von jener Seite nach den Küsten der 
Ostsee gekommen sind.

W enn aber die Ketten, wie ich darzulegen versucht habe, 
in Finland angefertigt sind, fragt es sich, wie es zu erklären 
ist, dass ihre ursprünglichen Anhängsel lauter arabische, per
sische und aus der Kama-Gegend stammende Gegenstände 
sind. Die Sache ist im Grunde klar, wenn wir bedenken, dass 
es im X  Jahrhundert, wo die Ketten hergestellt wurden, in 
unserem Lande kaum anderes Silber gab, als das mit dem mor
genländischen Handel eingewanderte (vergl. H. Hildebrand, Mbl. 
1877, S. 527). Den finnischen Silberschmieden standen von 
jenen fernen Ländern herbeigebrachte Hals- und Armbänder, 
Ringe, Schnallen, Perlen, Beschläge, Münzen und wahrschein
lich —  wie in Russland —  auch Gefässe u. s. w. aus Silber 
zur Verfügung, wovon sie zur Anfertigung neuer Gegenstände 
gewiss die zerbrochenen Stücke einschmolzen und ausschnitten, 
während sie die übrigen unversehrten weiter als Schmuck u. 
s. w. gebrauchten. Als nun der Schmied nach bekannten Mustern 
und nach seinem eignen Schönheitssinn die eigentliche Kette 
verfertigt hatte, befestigte er daran als Anhängsel die schönsten 
und seltensten Schmucksachen, die vorhanden waren und sich 
dazu eigneten. Es waren morgenländische und permische, weil 
man unter anderen damals nicht zu wählen hatte. Erst am 
Anfang des X I Jahrhunderts kamen die ersten abendländischen 
Silbermünzen nach Schweden und wahrscheinlich noch später 
nach Finland. Und es ist natürlich, dass auch sie hier anfangs 
mit Verwunderung betrachtet wurden, und dass man auch sie 
ihrer Seltenheit halber zur Verzierung der Ketten verwandte.

1 G. Jakob, D er nordisch-baltische Handel der A raber im Mittelalter.






