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F Ö R B E R E D E LSE R .

Vid det tredje Nordiska arkeologmötet i Stockholm 1922 fram
fördes å de finländska arkeologernas vägnar en inbjudan att hålla 
nästa möte i Helsingfors år 1925. Denna inbjudan mottogs tack
samt.

På kallelse av statsarkeologen Appelgren-Kivalo sammankommo 
finländska arkeologer den 17 februari 1925 för att överlägga om 
mötets anordnande. Statsarkeologen meddelade härvid, att Stats
rådet på framställning av Arkeologiska kommissionen beviljat 
Fmk 20.000 till täckande av mötesutgifterna. För att vidtaga 
nödiga förberedelser för mötet tillsattes ett arbetsutskott bestående 
av magister Aarne Europseus, professor A. M. Tallgren och docen
ten C. A. Nordman, som utsågs till utskottets sekreterare. På 
därom gjord framställning beviljade Ministeriet för kommunika
tionsväsendet 50 % nedsättning på järn vägsavgifterna för en i 
samband med mötet planlagd utflykt, och Finska Ångfartygsaktie- 
bolaget beviljade 15 % rabatt på biljettprisen åt mötesdeltagare, 
vilka begagnade sig av linjen Köpenhamn—Helsingfors. Ministe
riet för utrikesärendena meddelade, att de skandinaviska mötes
deltagarna kunde erhålla avgiftsfria passvisa.

Efter samråd med kollegerna i övriga länder fastställdes mötes
tiden till dagarna 2—5 juli, och i överensstämmelse härmed utsän
des svensk- och finskspråkiga inbjudningar efter listor, som med
delats av mötesnämrlder i de olika länderna. Inbjudningarnas 
svenska text var följande:

NO RDISKA ARKEOLOGM ÖTET I H ELSIN G FO RS 192s.

I överensstämmelse med beslut, fattat vid arkeologmötet i Stockholm 
1922, kommer innevarande år ett nordiskt arkeologmöte att äga rum i Hel
singfors. Mötet avhålles dagarna 2— 5 juli.
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Under hänvisning till nedanstående upplysningar ha undertecknade, 
delegerade för mötet, härmed äran inbjuda Eder till deltagande i detsamma. 
Deltagares damer äro även välkomna.

Anmälan om deltagande, som benäget torde insändas snarast möjligt 
och senast före den 15 maj, ställes till undertecknad Nordman, med vilken 
all korrespondens i mötesfrågor bör försiggå. Avgiften för deltagare är 
Fmk 150, för deltagares damer Fmk 100.

Deltagare, som önskar hålla föredrag vid mötet göre anmälan härom i 
sitt hemland. Anmälningar om föredrag mottagas:

i Danmark av Museumsdirektören Dr. M. Mackeprang, Nationalmuseet, 
Kobenliavn;

i Norge av Professorn Dr. A. W. Brogger, Universitetets Oldsaksamling, 
Oslo;

1 Sverige av Docenten Dr. Sune Lindqvist, Statens historiska museum, 
Stockholm;

i Finland av undertecknad Nordman, Nationalmuseet, Helsingfors.
Enär mötestiden är begränsad, kan varje land göra räkning endast på 

ett mindre antal föredrag, vilka icke i regeln böra räcka mer än högst 30, 
i undantagsfall intill 45 minuter. Närmare upplysningar härom lämnas av 
de personer, vilka mottaga anmälningarna och vilka åtagit sig att, för den 
händelse för många föredrag anmälas från resp. länder, träffa det nödvän
diga urvalet. Föredragsspråken äro danska, norska och svenska; ljusbilder 
kunna användas. Anmälningarna böra vara inlämnade i så god tid, att de 
före den 15 maj kunna insändas till Helsingfors. Så snart samtliga anmäl
ningar inlöpt skall mötets slutgiltiga program utarbetas för att därpå till
ställas deltagarna. För närvarande kan blott sägas, att tre dagar komma 
att ägnas åt föredrag och museistudier, medan en dag reserveras för en 
utflykt till södra Tavastland.

Enligt meddelande av Finska Angfartygsaktiebolaget avgå ångare varje 
onsdag och lördag från Köpenhamn till Helsingfors, varje onsdag och sön
dag från Stockholm till Helsingfors cch varje tisdag, torsdag och lördag 
från Stockholm till Åbo. Tack vare Finska Ångfartygsaktiebolagets älsk
värdhet erhålla deltagare i arkeologmötet, som begagna sig av linjen Köpen
hamn—Helsingfors, mot förevisande av denna inbjudan, 15 %  rabatt på 
biljettprisen. Biljetter torde beställas i god tid; isynnerhet linjerna Köpen
hamn—Helsingfors och Stockholm—Helsingfors pläga sommartid vara starkt 
belastade.

För den händelse skandinavisk deltagare önskar, att hotellrum skall 
reserveras genom vår försorg, torde anmälan härom även göras före den 
15 maj; samtidigt bör angivas, när ankomsten till Helsingfors äger rum.

Helsingfors den 31 mars 1925.

Mötets arbetsutskott

Aarne Europaeus. C. A . Nordman. A. M . Tallgren.
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Samtidigt med utfärdandet av dessa inbjudningar riktades till 
ett antal estländska arkeologer en personlig inbjudan att deltaga 
i mötet. 

Som svar på inbjudningarna ingingo ett stort antal anmälnin
gar om deltagande i mötet. Till de sålunda anmälda sändes ett 
tvåspråkigt mötesprogram av följande innehåll:

NO RDISKA ARKEOLOGMÖTET I H ELSIN GFO RS 
DEN 2— 5 JU L I 1925.

P  R O  G R A M :

Torsdagen den 2 juli.

Kl. 9.30— 11 f.m. Inskrivning för deltagande i mötet å möteskansliet. 
Nationalmuseum. Teckning för deltagande i utflykten den 3 juli och mid
dagen den 5 juli. — Föredragarna avlämna referat av sina föredrag.

K l. 11  f.m. Mötet öppnas i föreläsningssalen å Nationalmuseum, där 
även följande förhandlingar äga rum. Val av presidium.

Kl. 1 1.30 f.m. Föredrag:

Professor Wilhelm Ramsay: Eustatiska nivåförändringar och neolithi- 
cum.

Kl. 12 .15  e.m. Lunch i Gamla Studenthuset.

Kl. 1.30 e. 111. Föredrag:

D:r G. Hallström: En s\ ensk grupp stenåldersskuIpturer.
Museumsbestyrer Th. Petersen: Nye fund fra det nordenfjellske Norges 

hclleristningsområde.
Underinspektör, cand. mag. H. C. Broholm: Spidsvaaben fra Stenalderen.
Fil. mag. Aarne Europaeus: Stenålderskeramik från kustboplatser i Fin

land.

Fredagen den 3 juli.

Utflykt till södra Tavastland och övre Satakunda.
Kl. 7.35 f.m. Avresa med extra tåg till Tavastehus, dit ankomst sker 

kl. 10. Bilfärd genom Hattula, Tyrvändö, Sääksmäki, Pälkäne, Kangasala 
och Messuby socknar till Tammerfors. Ankomst till Tammerfors inemot 
kl. 1 1  e.m. Tåg avgår från Tammerfors kl. 3.28 f.m. den 4 juli; sovvagnarna 
stå tidigare på stationen. Ankomst till Helsingfors kl. 7.54 f.m.

Under utflykten beses Hattula kyrka, Rapola fornborg, Pohtio sten- 
åldersboplats m.m.



b SMYA — F F T  XXXVI: 1

E tt detaljerat program för utflykten, för vilken en särskild avgift måste 
uppbäras, erhålles vid inskrivningen.

Lördagen den 4 juli.

Kl. I e.m. Föredrag:

Professor Chr. Blinkenberg: Mykeniske Svaerd og Spydspidser.
D:r Folke Hansen: Den äldre bronsålderns kronologi grundad på under

sökningar i Abekås och Kvarnby.
Museumsdirektör D:r Ja n  Petersen: Rogaland i bronsealderen. 
Docenten Gunnar Ekholm: Gravfältet vid Gödåker.
Docenten Nils Aberg: Kent och Vendel.

Söndagen den 5 ju li.

Kl. 10 f.m. Föredrag:

Professor Haakon Shetelig: Tidsbestemmelser i vikingetidens stilhistorie. 
Statsarkeologen H j. Appelgren-Kivalo: Bronsspiralerna på den yngre 

järnålderns dräkter och deras betydelse för nationalitetsbestämmelser.
Cand. mag. Thcrhel Mathias sen: Thule-Kulturen, et gammelt central- 

eskimoisk Kulturlag.

K l. 12 e.m. Lunch i Gamla Studenthuset.

Kl. 1.30 e.m. Föredrag:

Professor Otto Rydbeck: Uppgifter om ärkebiskop Andreas Sunessons 
sjukdom i belysning av den senaste gravundersökningen.

Museumdirektör D:r M . Macheprang: Den aeldste jydske Granitskulptur. 
D:r Poul Narlund: De rcldste kobberdrevne Altre i Danmark og Sverige, 
Professor Helge K jellm : Gotländska inslag i Estlands medeltidskonst.

Kl. 4 e.m. Mötet avslutas. Tid och ort för nästa möte fastställes.
Kl. 7.30 e.m. Middag å Brändö Casino. Motorbåtar avgå från Norra 

hamnen (vid ändan av Alexandersgatan) kl. 7. Spårvagn avgår från Salu
torget kl. 6.45. Färden till Brändö kan även göras i bil.

Under mötesdagarna äro Nationalmuseum, Ateneum, de Sinebrychoffska 
samlingarna (Boulevardsgatan 40) och samlingarna i Villa Hagasund (invid 
Nationalmuseet) mot förevisande av medlemskort tillgängliga för mötes- 
deltagare kl. 9—6.

Under mötet kommer endast vardagsdräkt till användning.
Rätt till förändringar i programmet förbehålles.

Arbetsutskottet blev även tvunget att begagna sig av den rätt 
till förändringar i programmet det förbehållit sig, i det nämligen 
docenten Ekholms och dr Nprlunds föredrag på grund av före-
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dragarnas frånvaro måste utgå och direktör Mackeprang önskade 
utbyta sitt aumälda föredrag mot ett annat.

I mötet deltogo 87 personer och i mötesavgifter inflöto sam
manlagt 19,600 mark. Förteckning på deltagarna finnes sist i denna 
berättelse.



MÖTESFÖRHANDLINGAR.

Torsdagen den 2 juli.

Efter inskrivningen samlades mötesdeltagarna kl. 11. i National- 
musei föreläsningssal, där de hälsades välkomna av statsarkeologen 
Appelgren-Kivalo, som i sitt tal gav uttryck åt de finländska arkeo
logernas glädje att för första gången få se sina skandinaviska kolle
ger som gäster i ett självständigt Finland.

Till ordförande, att i tur och ordning leda förhandlingarna, val
des statsarkeologen Hj. Appelgren-Kivalo, professor Chr. Blinken
berg, riksantikvarien Sigurd Curman, professor Haakon Shetelig 
och riksantikvarien M. Thordarson. Till sekreterare kallades docen
ten C. A. Nordman.

Hälsningstelegram avsändes till museidirektören Sophus Müller, 
professor Oscar Almgren, riksantikvarien Bernhard Salin och pro
fessor A. W. Brogger, från vilka telegrafiska svarshälsningar under 
mötets lopp anlände. Till minister E. N. Setälä, professor Kustavi 
Grotenfelt och assessorskan J .  M. Tallgren, vilka sänt mötet sina 
hälsningar, avsändes svartelegram.

Dagens och mötets första föredrag hölls av professor W. R a m 
s a y ,  som talade över ämnet:

E U ST A T ISK A  N IV Å FÖ R Ä N D R IN G A R OCH N EO LITH IC!JM.

Under istiderna minskades havets volym med de mängder vatten, som bundos 
i landisarna, och havets yta sjönk betydligt, 150—300 m. Under interglaciala och 
postglaciala tider steg havets yta åter, i den mån landisarna smulto ihop. Vid full
ständigt försvinnande av de nuvarande landisarna skulle havsnivån höjas med 
30—40 m. Härigenom hava s.k. eustatiska eller över hela jorden samtidiga och lika 
stora nivåförändringar kommit till stånd och jämte rörelser hos jordskorpan med
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verkat till förskjutningar av havets strand. De eustatiska växlingarna medföra 
tvänne konsekvenser, på vilka föredragaren ville länka uppmärksamheten.

1 . Under istiderna, då havets yta stod lågt, utbredde sig utanför de nuvarande 
kusterna mer eller mindre vidsträckta landområden, som nu äro översvämmade 
av havet. På dem rådde de relativt gynnsammaste klimaten och de bästa existens
villkoren för människan under istiderna. I främsta rummet voro just de befolkade, 
och många av dessa områden äro kanske urhemmen för kulturer, vilka uppträda 
under påföljande interglaciala och postglaciala epoker. Såsom exempel valdes Per
siska viken och den sumeriska kulturen. — Persiska viken var under den sista 
istiden en bred dal genomfluten av en väldig flod med de förenade vattnen från 
Tigris och Eufrat. Klimatet var gynnsammare och istidens verkningar gjorde sig 
mindre kännbara än högre upp i Mesopotamien. Landskapet inbjöd en intelligent 
befolkning till utveckling av jordbruk och boskapsskötsel, — svämlands- och över- 
vattningskultur. Här gjordes de stora tekniska och sociala framsteg, som redan 
utmärka den älsta sumeriska kulturen. Med klimatets förbättring och landisarnas 
avsmältning steg havet och fyllde småningom den Persiska viken, drivande dess 
befolkning till omgivningarna av vikens innersta del, där vi nu anträffa de älsta 
lämningarna av sumeriska och elamitiska'samhällen.

2. Under interglaciala och postglaciala tider, då havets yta steg, nådde den mer 
eller mindre högt upp på kontinenterna, beroende på klimaten och den grad, till 
vilken landisarna förminskades. De strandlinjer och flodterrasser, som utbildades 
vid gränserna för havets stigning under ett visst skede, äro synkrona vid hela 
världshavet. I de förhistoriska bosättningarnas förhållande till dem kunna vi få 
kanske det säkraste medlet till samordnandet av arkeologiska skeden på vitt skilda 
delar av jorden. Såsom exempel valdes havets eustatiska stigning efter den sista 
istiden. — Vid de stränder, vid vilka havet då blev fullt, och motsvarande flodslät
ter befinna sig enligt föredragarens mening t. ex. den äldsta sumeriska kul
turen, den tidigaste predynastiska kulturen i Egypten samt de äldre kökkenmöd- 
dingarna i Danmark och motsvarande förhistoriska stadier i norra och nordvästra 
Europa. Medan man således nere i Babylonien och Egypten hunnit till väl utveck.- 
lat åkerbruk, boskapsskötsel och fruktodling samt hög teknik vid tillverkning av 
stenredskap, textilvaror och lergods ävensom begynnande användning av koppar 
och gjort märkliga framsteg på samhällslivets område, fanns här uppe i norden blott 
vilda folkslag på jägar- och samlarståndpunkt med rätt primitiva flint- och sten- 
verktyg.

Föredraget finnes tryckt i Ymer 1925.

Det följande föredraget hölls av antikvarien G. H a l l s t r ö m  
över ämnet:

EN  SV EN SK  G RU PP STEN  A l.D ER SK U LPT U R ER .

Föredragshållaren påpekade att intresset för yttringarna av den skandina
viska stenålderskonsten varit i starkt stigande under de sista åren, men att 
samtidigt meningarna börjat dela sig angående denna konsts kulturställning och 
datering.
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Denna konst består av dels fasta fornlämningar i form av hällristningar och 
hällmålningar med bilder av framför allt djur, dels lösa fynd av föremål, som blivit 
på ett eller annat sätt utsmyckade med framställningar av djur eller enbart djur
huvud. Inom den senare gruppen, som kan karaktäriseras som en småkonst, före
komma såväl rena skulpturer eller skulpturdetaljer som ingraverade bilder. Mate
rialet är sten, framför allt skiffer, men även ben, horn, trä, lera o.s.v.

Om man sammanslår alla de olika alstren av denna vår älsta konst, en konst 
som f.ö. är övervägande naturalistisk d.v.s. lämnar förbluffande naturtrogna bilder 
av sina »modeller», och betraktar deras geografiska utbredning visar det sig att vi 
få ett sammanhängande område, som sträcker sig från Norges syd- och västkust 
över hela Norden och norra Ryssland. Tar man däremot varje grupp för sig, så 
visar det sig att de ofta äro ganska lokalt begränsade och endast omspänna vissa 
delar av det större området. Detta visar att trots en stark gemensam anda det i 
alla händelser rått lokala smakriktningar. Mången gång har detta sammanhängt 
med olika tillgång på lämpligt material. Troligt är att konstframställningar av 
enklare, men mer förgängligt material t. ex. trä, lera o.s.v. varit gemensamma över 
hela området, men att de förtärts under tidernas lopp och försvunnit. Man har 
dock bevarade prov på sådana företeelser i flera nordiska museer, bl. a. även i Hel
singfors.

Det var en av dessa lokala grupper konstalster som föredragshållaren valt som 
utgångspunkt för sin framställning. Den består i knivar av skiffer, vilkas skaft 
avslutas i ett utskulpterat djnrhuvud, som ibland är att bestämma som ett älg
huvud, ibland som ett huvud av något rovdjur med spetsig nos. 1 ett antal bilder 
demonstrerades dessa former, vilkas utbredningsområde sammanfaller med det 
svenska Norrland, ända från Uplandsgränsen och upp till Bottniska vikens översta 
ända. Det visar sig alltså att denna grupp är en rent nordsvensk företeelse. Dess 
kulturställning är klar stenålder, men ändå är det av vikt att studera en analog 
art knivar från den följande kulturperioden, bronsåldern. Dessa visa också ett 
svagt böjt skaft som avslutas i ett djurhuvud, möjligen ett hästhuvud. Att på 
grund av likheten mellan skiffer- och bronsknivarna sluta sig till att bronsknivarna 
äro förebilder för skifferknivarna vore dock förhastat, ty  så väl typologiska skäl 
som bestämda fyndnivåer m.m. bestämma de senares stenålderskaraktär. Däremot 
förefaller det troligt att en konstnärlig tradition ärvts ned i bronsåldern och åstad
kommit utsmyckningen av bronsknivarna.

På samma sätt ville föredragshållaren se hela förhållandet mellan konstyttrin
garna inom de två tidsperioderna icke minst hällristningarna, som ju utgöra det 
intressantaste kapitlet. Dessa skulle alltså ha uppstått under stenålderns lopp, 
fortsatt ned i dess sista period under allt mer skeende förflackning och skematise- 
ring samt sedan blandats med de starkt stiliserade element, som äro så typiska för 
bronsålderns konst, framför allt dess hällristningskonst. På så vis skulle lätt en del 
kraftigt realistiska element inom den senare tå sin förklaring. Vidare skulle detta 
ressonemang bli en ytterligare stark stötta för den uppfattning, som under de sena
ste åren arbetat sig fram, nämligen att Skandinavien har att uppvisa en obruten 
kontinuitet ifråga om ras och kultur allt från de äldsta tider.
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Efter lunchpausen föreläste museumsbestyrer Th. P e t e r 
s e n  om:

N YE FUND FR A  DET N O R D E N FJE LL SK E  NORGES H ELLER IST - 
NINGSOMRÅDE.

Föredraget är in extenso tryckt på sidorna 23—44 av denna 
berättelse. 

Därefter lämnades ordet åt underinspektör, cand. mag. H. C. 
B r o h o 1 m, som föreläste över:

SPID SVAABEN  A F H JO R T ET A K .

I 1896 publicerede Sophus Miiller flcre Redskaber dannedc af Stammerne af 
Krondyrhorn, der var glatskrabede, tilspidsede og ved Rodenden eilten forsynede 
med en flad Nedskaering eller en Gennemboring. Miiller daterede alle Stykkcrne til 
den aeldre Stenålder og besternte dem som Okseskafter. Der er imidlertid i de se- 
nere Aar fremdraget adskillige Redskaber af denne Art, hvilke Fund tjener til at 
kaste Lys over hele Gruppen og 1 hvert Fald giver sikrere Holdepukter for Date
ringen.

1 1903 fremdroges i Maglemose ved Mullerup paaden af C. Neergaard under- 
sogte Boplads et Redskab af denne Slags, og paa de to senere undersogte Bopladser 
fra den aeldste Stenålder i Svaerdborg Mose og i Holmegaards Mose optoges hen- 
holdsvis 6 og i Stykke. Disse 8 Stykker kan altsaa med Sikkerhed dateres til den 
aeldste Stenålder, Mulleruptiden. Noget yngre er et Stykke, der fandtes 1907 ved 
Udgravning til en Septictank mellem Taarbaek Havn og Strandvejen. Efter den 
geologiske Undersogelse (V.Milthers: Nordestsjcellands Geologi, D.G.U. V' Rk. Nr. 3 
Side 144 med Fig. 34) niaa Lagene, hvori dette Stykke optoges dateres til Tiden 
kort for Danmarks dybeste Nedsaenkning i Litorinatiden. Fra Tiden kort for eller 
omkring Litorinasaenkningens Maximum stammer ogsaa et i et lille Kulturlag fra 
den aeldre Stenålder paa Horso ved Hobro fundet Exemplar. Geologisk kan Kultur
laget dateres til samme Tid som Brabrandfundet, en Datering der fuldt ud bekraef- 
tes af en ornamenteret 0kse, som optoges samme Sted. Fra meget tidlig Stenålder 
er sikkert ogsaa to Stykker, der er fundne ved Emiliekflde, Gentofte Sogn, 1 Stykke 
der er fisket op i Silkeborg Sö, 1 Stykke fremdraget i Hjembaek Mose, og 1 1 ,  der er 
opmudrede i Koldingfjord. Redskabernes Datering til den aeldste Stenålder er saa- 
ledes sikker; men Formen tor fomiodes at leve endogsaa ned i Kokkenmoddingtiden, 
selv om en saadan Datering vaesentlig beror paa geologisk Materiale, ikke paa arkeo
logisk.

At disse lange (ca 50 cm) Redskaber skulde have tjent som 0kseskaffer synes 
nu lidet troligt. Herimod taler flere Ting: det uhaandterlige Materiale, Skafthullets 
Anbringelse, den omhyggelige Tildannelse og Spidsen paa alle de velbevarede 
Exemplarer, den fine Ornamentering af Stykkerne og endelig den Omstaendighed, 
at Redskaber af samme Art, dannede af Grene af Krondyrets og Elsdyrets Takker,
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som utvivlsomt har vaeret Vaaben, da dc er for korte til at have vjeret benyttede 
som Skafter, forcfindes paa Bopladserne fra den aeldste Stenålder. 2 föreligger i 
Holmegaard-, 6 i Svaerdborgfundet; og fra en tredje Mose paa Sjaelland stammer
1 dog ikke sikkert dateret Exemplar.

Samme karakteristiske Traek: den fine Spids, Skafthullets Anbringelse og den 
omhyggelige Ornamentik forefindes paa 2 Stykker af Hjortetak fra Svserdborg og
2 af Rorknogler (Svin og Uroxe) dannede Stykker, henholdsvis fra Svaerdborg og 
Gjorlev Mose. Der forekommer mig saaledes ikke at vaere Tvivl om, at man maa 
sammenstille disse Redskaber med de af K . Friis Johansen behandlede, af Krondyr- 
og Raadyrtak dannede Stykker, som Friis Johansen har liaevdet er Stod-eller.Slag- 
vaaben af samme Art som en senere Tids Dolke eller Dolkstave.

Imidlertid faar Stykkerne, saa vidt jeg kan se, en dybere Betydning, idet Före
komsten af disse Redskaber paa den aeldste og den aeldre Stenålders Bopladser 
h j fel per til at knytte Förbindelsen mellem de to tilsyneladende saa forskellige Kul
turer. Efterhaanden synes Forskelkghederne at udjasvnes og forhaabentlig vil en 
Gang et samlet Fund fra den mellem den addste Stenålder og Kokkenmodding- 
tiden liggende Tid give en endelig Lösning paa de mange Problemer, der knytter 
sig til vor tidlige Stenålder.

Samma ämne finnes utförligare behandlat i föredragarens av
handling: Nye Fund fra den celdste Stenålder, i A arbvger jor 
nordisk Oldkyndighed 1924. 

Dagens sista föredrag hölls av fil. mag. A a r n e  E u r o p a e u s  
över ämnet:

S T E N Å LD ER SK ER A M IK  FRÅ N  KU STBO PLA TSER I FINLAN D.

Föredraget finnes i sin helhet tryckt på ss. 45—77 av denna 
berättelse.

Fredagen den 3 jidi.

Dagen ägnades åt-en

U T FLY K T  T IL L  SÖDRA TAVASTLAND OCH Ö VRE SATAKUNDA, 

enligt följande program:

Avresa från Helsingfors station med extratåg kl. 7.35 f.m. till Tavastelius, dit 
ankomsten sker kl. 10 f.m. Bilar möta; flere av dem ställda till förfogande av privat
personer eller bolag. På vägen till Tavastehus parkrestaurant, där frukost intages, 
passeras T a v a s t e h u s  s l o t t ,  vars äldsta del är byggd under början av 
1300-talet; nu fängelse. Birger Jarls »gamlaTavastehus»ligger ett par mil söderut 
i Janakkala socken.
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TAMPERE;

HÄMEENLINNA 
T A V A STE H U S\

K a r t a  ö v e r  re se ru te n . 
Gravösen och gravfält. ET Fornborgar.

1: 400,000.
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Efter avfärden från Tavastehus (kl. 1 1. 15) första hållplats vid Hattula g a m l a  
k y r k a  (på kartan n:r 1) byggd på 1300-talet, i motsats till övriga medeltida kyr
kor i landet, utom Åbo domkyrka, av tegel. I kyrkan kalkmålningar från slutet 
av medeltiden. Förevisas av dr. J .  Rinne.

Från Hattula kl. 12 till Sääksmäki. Vägen går till en början genom enformig 
skogsbygd i Tyrvändö socken, men då inan kommit in på byavägen till Sääksmäki 
öppna sig utsikter över Vanajavesis fjärdar och vikar. Flerstädes både här och 
längre fram i närheten av reseruten g r a v r ö s e n  o c h  b r ä n d g r a v f ä l t ,  
som givit fynd från folkvandrings- och vikingatiden, undantagsvis den romerska 
järnåldern (Värilä i Pälkäne). Före ankomsten till Sääksmäki kyrka passerar man 
bl. a. tätt förbi ett undersökt gravfält i Huittula by. Tidigare passeras R i t v a l a  
by, där ännu på 1860-talet vid pingsttiden stora fester ägde rum med pingstvisor 
(»helkavirret») och eldar samt processioner, vilka ha sitt upphov i medeltida kyrk
liga ceremonier.

Vid V o i p a a 1 a gård invid Sääksmäki kyrka stanna bilarna. Promenad till 
Rapola fornborg (2) på åsen ett stycke från gården. Åsen, som höjer sig c. 70 m 
över Vanajavesi, omgives av en låg, c. 1 km lång vall av jord och sten, som att döma 
av bevarade detaljer tjänat som underlag och stöd för träpalissader etc.; åsens 
sluttningar ha flerstädes avsiktligt gjorts brantare. En naturlig sänka i åskrönet, 
innanför vallen, har lämnat gott skydd åt dem, som tagit sin tillflykt till borgen, 
och deras boskap. Borgen tillhör troligen den förhistoriska tidens slut. Den avviker 
från landets övriga fornborgar, som i regeln äro byggda på branta bergshöjder och 
ha vallar av sten. Förevisas av dr J .  Ailio. — På sluttningen av Rapolaåsen, isyn
nerhet på sjösidan, talrika g r a v r ö s e n .  Om tiden medger beses några av dem.

Mellanmål på Voipaala gård, varifrån utsikt mot Sääksmäki gråstenskyrka, 
från 1400-talet.

Från Voipaala, mellan kl. 3 och 4, ett par mil tillbaka med samma väg som under 
ditfärden. Åt vänster, ett stycke skogsväg, därpå det omväxlande landskapet i 
Pälkäne. Före ankomsten till kyrkan passeras K  o s t i a å (3), där den 6 oktober 
1 71 3 en av de avgörande strider, som inledde Stora ofreden, utkämpades. Genom 
en omfattande rörelse tvingade ryssarna de av Karl Gustaf Armfelt ledda finländska 
trupperna att vika norrut. På åstränderna ses ännu rester av förskansningar. Förbi 
Pälkäne medeltida ödekyrka, Kiruu borgberg och I h a r i  f o r n a  f o r s  (4) 
— Längelmävesis utlopp i Pälkänevesi åren 1600— 1830 — går vägen till Kangas
ala ås mellan Roine och Längelmävesi. Genom åsen leder K a i v a n t o  sund, 
som uppstod 1830, då sjön sprängde de halvfärdiga kanaldammarna. Längelmä
vesi sjönk härigenom c. 2 m. Omkring Kaivanto kunna flerstädes i åssluttningarna 
iakttagas strandformationer, som vittna om Längelmävesis nivåförändringar.

Efter att Kaivanto passerats når man Kejsaråsen (5) med utsiktstorn. Tornet 
bestiges i grupper om c. 20 personer. Åsen har fått sitt namn av Alexander I:s 
besök 1819. T.v., i väster, Roine med odlade stränder, i västnordväst bl. a. Tiihala 
by med järnåldersgravfält och längre borta L i u k s i a l a  kungsgård, där Karin 
Månsdotter bodde under lång tid; i norr Vesijärvi och t.h., i öster, Längelmävesi 
med skogbevuxna stränder.

Från Kejsaråsen till Växiö gård. På vägen passeras bl. a. Längelmävesis gamla, 
redan c. 1600 uttorkade utlopp, S a r s a. Från Växiö till Pohtio stenåldersboplats
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Plankarta över Rapola fornborg med höjdkurvor. Den kraftiga linjen
anger vallen.

1—2 Naturliga sänkor i åsen.
• Bostadsgropar.

□  Eldstäder.
A  Stensamlingar och högar.
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l6) (förevisas av dr J .  Ailio), undersökt 1921 och 1923 av dr S. Pälsi; eldstäder syn
liga. Boplatsen har legat på stranden av Längelmävesi, vid början av Sarsa å, 
genom vilken sjön hade sitt utlopp i Roine. Vattenivån har synbarligen rätt länge 
varit oförändrad och härpå beror, att bosättningen på platsen, som av keramik
fynden kan slutas, varit långvarig; fynden nå ned till stenålderns slut. E tt bevis 
för strandens närhet är, att vattnet förstört en del av själva boplatslagret och 
eldstäderna. Till följd av förändringar, som bero på Ihari fors (4) och ännu mer 
Kaivanto sunds uppkomst, ligger boplatsen nu 4 å 5 m över sjöytan.

Erån Pohtio tillbaka till Växiö (Vääksy) gård, dit kongressens deltagare av 
godsägaren och fru Birger Ahlström inbjudits till middag.

Från Växiö förbi Kangasala kyrka (byggd 1765), den vackra Kaukjärvi sjö, 
Messuby gamla medeltida och nya kyrka till Tammerfors. Den sista delen av vägen 
passeras trakter, <iär 1918 talrika strider utkämpades. Vägen in till staden leder 
längs Kalevankangas ås, där skärtorsdagen den 28 mars 2. jägarregementet och 
»Svenska brigaden» företogo det anfall »som utan gensägelse utgör frihetskrigets på 
en gång förlustnkaste och ärofullaste strid». »Svenska brigaden» gick fram norr om 
åsen, 2. jägarregementet i skogen på båda sidor om landsvägen.

Ankomst till T a m m e r f o r s  station c. 10.30; något senare stå sovvagnar 
till disposition. Tåget avgår kl. 3.28 f.m. Ankomst till Helsingfors kl. 7.54 f.m.

Deltagare i utflykten ha att erlägga en avgift på Fmk 125; — , som upphäres 
då teckning till deltagande sker; härmed bestridas utgifterna för alla i programmet 
nämnda färder och måltider.

Utflykten genomfördes programenligt, utan missöden. Det 
ösregn, som vid avresan från Helsingfors väckt bekymmer, gav 
norrut vika och hela bilfärden försiggick i det vackraste väder, 
men för att den allmänna tillfredsställelsen icke skulle bliva alltför 
stor voro vägarna så torra, att väldiga dammo'n svepte kring vag
narna.

Som tillägg till utflyktsprogrammet kan meddelas, att de till 
ett 80-tal uppgående deltagarna i Tavastehus mottogos av repre
sentanter för Tavastlands museiförening och talrika ortsbor, bland 
dem direktör Edv. Silander, som i Tavastehus omhänderhaft för
beredelserna för färden. Under frukosten i Parkrestauranten redo
gjorde dr J .  Rinne i korthet för Tavastehus slotts byggnadshistoria; 
några av arkeologerna togo tillfället i akt att flyktigt bese slottet. 
Efter besöket i Hattula kyrka, vars datering livligt diskuterades, 
och i Rapola fornborg, som dr J .  Ailio utförligare behandlat i en 
artikel i Suomen Museo 1920—21, intogo utflyktsdeltagarna, därtill 
inbjudna av godsägaren och fru T. Nieminen, ett förträffligt mellan
mål på Voipaala gård; museumsdirektör M. Mackeprang framförde 
härvid gästernas tack till värdfolket.



NORDISKA A RKEOLOGM ÖTET 1925. 17

Utsikten från Kejsaråsen var en av de främsta attraktionerna 
på färden genom det bördiga landskapet, och trotsande alla regler 
om försiktighet och maximiantal bestego arkeologerna det i den 
starka vinden vajande utsiktstornet.

Under middagen på Växiö gård gav riksantikvarien Sigurd 
Curman uttryck åt gästernas tacksamhet för godsägaren och fru 
Birger Ahlströms älskvärdhet. Häradshövding A. Tammelander 
hade tidigare under utflykten framfört Tavastlands museiförenings 
inbjudan att i Tammerfors bese Tavastlands museum och därefter 
intaga en supé i Teaterrestauranten. Uppbrottet från Växiö skedde 
på grund härav måhända något hastigare än vad eljes varit fallet, 
och efter en färd in till staden i den ljusa kvällen gjordes ett natt
ligt besök i Tavastlands museum. Med själva samlingarna tävlade 
om de besökandes uppmärksamhet de talrika minnena om striden 
den 3 april 1918, då premiärlöjtnant Mellins jägarkompani i musei- 
byggnaden, det dominerande Näsilinna, försvarade sig mot de 
rödas maskingevärs- och kanoneld.

I Teaterrestauranten avslutades dagens långa och omväxlande 
program. Å Tammerfors värdarnas vägnar hälsade dr K. Jaakkola 
gästerna välkomna i ett latinskt tal. Professor Shetelig tackade, 
och småningom sökte sig alla till de väntande sovvagnarna; de 
uthålligaste hunno nätt och jämt i tid, just före tågets avgång vid 
halv fyra tiden. Strax före kl. 8 f.m. anlände exkurrenterna till 
Helsingfors.

Lördagen den 4 juli.

Professor Chr .  B l i n k e n b e r g  var dagens första föredragare. 
Han talade över ämnet:

MY KEN IS K E  S V ^ R D  OG SPYD SPID SE R .

Udgravningerne iGraskenland har efterhånden bragt tilstraekkeligt materiale for 
dagen til oplysning om de to bovedvåbens, svaerdets og spydets, reldste historie, 
et spörgsmål som har betydning for hele Europas forhistoriske archaeologi.

Ved sikkert daterede fund har man nu en ret fuldstaendig oversigt over de lorskel- 
lige svaerdtyper, som er fulgt efter hinandtn gennem hele den graeske bronzealder 
(den mykeniske tid). Sv.erdet har som håndvåben allost dolken, der er enerådende
1 fundene indti! c. 2000 f.Chr. De förste sikkert daterede svaerdfund tilhörer 17. år- 
hundrede. I den mellemliggende tid, 2000— 1700, er svaerdet blevet til. Fra först af 
er det kun en forlaenget dolk, alene beregnet til stod og stik. Senere omdannes det

2
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til også at tjene som hugvåben: klingen bliver bredere, förbindelsen mellem faeste 
og klinge solidere. Af denne art er svaerdene fra den yngre mykeniske tid (1400— 
1200), og yngst blandt dem er en type, der holder sig i brug, også efter at jaernet 
har aflöst bronzen som nyttemetal.

Spydet er i modsaetning til svaerdet et aeldgammelt våben, der går tilbage til 
heit primitive tider. Da metallet bliver kendt, forsynes spydet med en od af kobber 
eller bronze, af samme form som en dolkeklinge, der indstikkes i den kloftede trae- 
stage og bindes fast. Spydspidser af denne art kendes i stort antal fra gravfundene 
intil c. 2000. I de samme fund, som indeholder de aeldste svaerd, föreligger også 
spydspidsen i den klassiske form, med hui dolle som omslutter skaftets spids. 
Denne forms udvikling er da foregået i tiden 2000— 1700, og fra denne periode 
kender man også, gennem flere sikre fund, en overgangsform mellem den aeldre, 
primitive type og den fuldt uddannede: et fladt spydblad med en hui kam på 
begge sider, hvori den kloftede stage blev stukket ind. Denne saeregne, kun- 
stige form, som kun kendes fra Groekenland, viser at spydspidsens udvikling er 
gået ad lignende vej som de italiske og nordiske bronzeöxers med skaftrör.

Därefter föreläste dr F o l k e  H a n s e n  om :

DEN Ä LD R E BRO N SÅ LD ERN S KRONOLOGI B E L Y S T  GENOM FYN D  
FRÄ N  TVÅ GRAVHÖGAR VID K V A R N BY,

Ett utförligt referat av föredraget finnes tryckt i denna be
rättelse ss. 78 ff. 

Museumsdirektör dr J a n  P e t e r s e n  höll ett föredrag över 
ämnet:

ROGALAND I BRO N SEA LD EREN .

Föredraget är tryckt på sidorna 90 ff. i denna berättelse. 

Docenten G u n n a r  E k h o l m  hade anmält ett föredrag om: 

G R A V FÄ LT ET  VID GÖ D ÅKER. 

Enär föredragaren förhindrats deltaga i mötet bortföll före
draget, varav ett utförligt referat emellertid finnes tryckt i 
denna berättelse ss. 94 ff. 

Dagens föreläsningar avslutades med docenten N i l s  Å b e r g s  
föredrag om: 

KEN T OCH VEN D EL, 

varav ett referat ingår på sidorna 102 ff. i denna berättelse.
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Söndagen den 5 juli. 

Professor H a a k o n  S h e t e l i g  höll ett föredrag över:

TID SBESTEM M ELSER I VIK IN G ET ID EN S STILH ISTO RIE.

Föredraget finnes tryckt på ss. 106 ff. i denna berättelse. Ss. 
1 1 3  ff. äro även de diskussionsinlägg avtryckta, som gjordes av 
dr J .  B r p n d s t e d  och dr J a n  P e t e r s e n  med anledning av 
prof. Sheteligs föredrag. 

Den följande föredragaren var statsarkeologen prof. H j. A p 
p e l g r e n - K i v a l o ,  som talade över ämnet:

BRO N SSPIR A LERN A  PÅ DEN Y N G R E  JÄ R N Å L D E R N S D R Ä K T E R  OCH 
DERA S B E T Y D E L S E  FÖ R  N ATIO N ALITETSBESTÄM M ELSER.

Föredraget finnes tryckt i denna berättelse ss. 1 17  ff. 

Cand. mag. T h e r k e l  M a t h i a s s e n  föreläste om:

TH U LE-KU LTU REN , ET  GAMMELT C EN T R A LESKIM O ISK K U L
TURLAG.

5. Thule-Ekspedition under Ledelse af Dr. Knud Rasmussen, som afrejste fra 
Koben ha vn 1921 og 1924 er vendt hjem, havde til Opgave at studere de amerikan
ske Eskimoer, dels ved at laere de nulevende Stammerat kende, dels ved at foretage 
Udgravninger paa deres gamle Bopladser og paa den Maade faa noget at vide om 
deres Historie. Vort Hovedarbejdsfelt var de centrale Egne, N. og V. for Hudson 
Bay; men 1 övrigt strakte Ekspeditionens Rejser sig fra Grönland til Beringsstne- 
det. Det er kun Resultaterne af de arkaeologiske Undersogelser i de centrale Egne, 
der skal omtales i det folgende.

1 Somrene 1922 og 1923 foretog jeg storre Gravninger ved Naugan iRepulseBay, 
paa Fastlandet omkr. Polarkredsen, ved Ponds Inlet i det nordl. Baffinland og i 
Duke of York Bay  paa Southampton Island, medens Ekspeditionens andre Med- 
lemmer har företaget mindre Gravninger, bl.a. ved Chesterfield Inlet og paa Ktng 
Williams Land. Ved disse Gravninger er der tilvejebragt en Samling paa ca. 6500 
Oldsagsnumre. Hovedresultatet af disse Undersogelser er: Der har i aeldre Tid i disse 
Egne boet en Eskimobefolkning, som levede i runde, halvt underjordiske Vinter - 
huse, byggede af Hvalknogler, Sten og Graestorv, en Befolkning, som var naert 
knyttet til Havet, hvori den drev Fångst af Hvaler, Hvalrosser og Saele, me
dens Rensjagten har spillet en mere underordnet Rolle. Deres Redskaber var 
lavet af Ben, Sten og navnlig Hvalbarde: dog ogsaa lidt Trae og Metal (koldt ham- 
ret Kobber og Meteorjaern) har de kendt. Deres vigtigste Redskabstyper var Har- 
puner. Lanser, Bue og Pile, Fuglespyd, Laksspyd, Bola, Fiskenet, Sneknive,
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Mans- og Kvindekmve, Skrabere, 0kser, Dril- og Haandbor, Torvebakker, Hun- 
deslaeder, Kajakker, Synaale, Naalehuse, Kamme; mange Smykkesager, udskaaret 
a f Hvalrostand og Skifer cg en rig ornamental Kunst; deres Kar Jvar oftest at 
Vegsten, men de har ogsaa anvendt Lerkar. Det er paa mange Maader en rig og 
hojt udviklet Eskimokultur. Angaaende Tidsforholdene kan siges, at den ligger 
forud for Beröringen end Europaeerne, som gaar ca. 300 Aar tilbage i Tiden; endvi- 
dere ser det ud, som om Landet siden Husene blev bygget har haevet siglidt; for 
det aeldste Funds Vedkommande, Naugan, har Hsevningen va:ret 8— 13 m, for 
Southampton Island- og Ponds Inlet-Fundene 4— 5 m. For denne gamle Eskimo-

Oldsagstyper fra Thule-Kulturens Omraade.

kultur er anvendt Navnet Thu/e Kulturen, da det forste Fund fra denne Kultur 
er gjort nasr Stationen Thule i Nordgronland.

Sammenligner man Thule-Kulturen med den Eskimokultur, som nu findes i det 
centrale Eskimoomraade, vil man se, at der er meget stor Forskel. De nulevende 
Centraleskimoer gor Indtryk af at vaere et Indlandsfolk, som i forholdsvis ny Tid er 
kommet ud til Havet; deres eneste Vinterbolig er Snehuset og deres Hovederherv er 
Rensjagt; deres Redskabstyper er meget forskeilige fra Thule-Kulturen, en Forskel, 
som ikke alene kan skyldes europseisk Paavirkning. Paa Southampton Island, som 
er vanskelig tilgaengelig fra Fastlandet, levede der indtil 1902 en Eskimostamme, 
som synes at have vaeret de sidste Efterkommere af Thule Folkene i disse Egne, 
Tunit, som de nuvaerende Centraleskimoer kalder deres Forgaengere i Landet.

Fra de centrale Egne har Thule-Kulturen bredt sig til Grönland, hvor Fund i 
Nordvest- og Nordostgronland viser stor Lighed dermed; Vestgronland er endnu for
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lidet undersogt i arkaeologisk Henseende. Hvis vi skal finde Thule-Kulturens 
Hjemsted, maa vi se vestpaa; gamle Fund i Alaska vise stor Lighed med den og 
endnu lever ved Pt. Barrow i Nordalaska en Eskimobefolkning, som i Hovedsagen 
staar paa Thule-Kulturens Trin. Fra Beringsstraedet har da Thule-Kulturen bredt 
sig som en stor Kulturbolge tvaers over Nordamerikas arktiske Egne til Grönland; 
i Midten er den nu forsvundet ved et Fremstod fra Indlandet, representeret af de 
nuvaerende Centraleskimoer; men endnu lever der paa Flojene Folk, som staar 
Thule-Kulturen naer, Pt. Barrow-Eskimoerne i Alaska og Polareskimoerne i Grön
land. Til Sporgsmaalet om Eskimokulturens Oprindelse yder Thule-Kulturen ingen 
Lösning; den er for hojt udviklet til, at den kan vaere den oprindelige Eskimokultur. 
Om Eskimokulturens Vugge har staaet i de centrale Egne er endnu uvist; men de 
arkirologiske Undersogelser her har i hvert Fald ikke bekraeftet denne Hypotese.

Efter lunchen talade professor O t t o  R y d b e c k  över ämnet:

U P P G IFT E R  OM Ä R K E B IS K O P  ANDREAS SUNESSONS SJUKDO M , 
SEDDA I B ELY SN IN G  AV DEN SEN A STE 

GRAVU N D ERSÖ KN IN GEN .

Föredraget är tryckt i denna berättelse ss. 126 ff. 

Med utbytande av det anmälda ämnet föreläste därpå musei- 
direktören M. M a c k e p r a n g  över:

DANSKE DO BEFO NTE.

Föredraget utgör en del av ett större under förberedelse va
rande arbete av direktör Mackeprang. 

Dr P o u l  N ö r l u n d  hade blivit förhindrad att deltaga i 
mötet, varför hans föredrag om:

DE 2ELDSTE K O B B ER D R EV N E A LT R E  I DANM ARK 
OG SV E R IG E

bortföll. 

Mötets sista föredrag hölls av professor H e l g e  K j e l l i n  
över ämnet:

GO TLÄNDSKA INSLAG I ESTLAN DS M EDELTIDSKO NST.

Föredraget kommer i utökad form att tryckas i Kungl. Huma
nistiska Vetenskapssamfundets i Lund skriftserie.
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Efter det sista föredraget väcktes fråga om ort och tid för nästa 
möte. Professor S h e t e l i g  framförde en inbjudan att hålla mö
tet i Bergen, med avvikande av hävdvunnen praxis redan om två 
år, 1927, då Bergens museums nybyggnad inviges. Denna inbju
dan mottogs med tacksamhet.

Härefter framförde statsarkeologen Appelgren-Kivalo till de 
skandinaviska gästerna ett tack för deras deltagande i mötet och 
förklarade mötet avslutat. Å gästernas vägnar tackade riksantikva
rien Curman de finländska arkeologerna.

Kl. 7.30 ägde gemensam avskedsmiddag rum å Brändö Casino. 
Di J .  Rinne talade härvid å värdarnas vägnar. Talet besvarades 
av museidirektörerna M. Mackeprang och Th. Petersen, professor 
O. Rydbeck och riksantikvarien M. Thordarson. Ytterligare talade 
dr C. A. Nordman å arbetsutskottets vägnar till de skandinaviska 
gästerna och prof. A. M. Tallgren hälsade i ett tal de inbjudna est- 
ländska arkeologerna



F Ö R E D R A G

N Y E  FUND FR A  DET N O R D E N FJE L LSK E  NORGES 
H ELLERISTNIN GSO M RÅDE.

A v Th. Petersen.

Det nordenfjellske Norges helleristninger faller sombekjent i to 
grupper, de naturalistiske dyrefigurer og ristningene av den almin- 
delige broncealders type. Om den förste gruppe må det ansees godt- 
gjort, at den representerer veidekulturen, en boplasskultur på sten- 
alderens trinn, og at hvor begge grupper forekommer side om side 
i étt og samme område, f. eks. i Tröndelagen, der må det innbyrdes 
forhold mellem dem vaere det, at den förste gruppe kronologisk 
representerer en eldre kulturskikt enn den siste. Dette stadfestes 
på en evident måte av Bardalsristningene i Beitstad, Nordtrönde- 
lag, hvor vi som bekjent finner broncealdersristninger som et sekun- 
daert lag over naturalistiske dyrefigurer. Men på den annen side kan 
det hevdes at de naturalistiske ristninger strekker sig så langt ned 
i tiden, at de tilslutt mötes med de sydskandinaviske eller bronce- 
alderens, det vil med andre ord si, at den sydfra kommende bronce- 
alderskultur möter en stenålders veidekultur og blander sig med 
den, og at vi derfor på én og samme ristningsflate kan finne sam- 
tidige ristninger av begge grupper. Det er dette som efter min 
mening finner sted på den store Evenhusristning, som jeg straks 
skal vise.

Det er imedlertid nödvendig forinnen at beröre det problem 
som knytter sig til de naturalistiske ristningers datering betraktet 
i lys av den på dansk og sydskandinavisk materiale byggede kro
nologi.

Som bekjent hevdes det av dr. G. Ekholm,1 at også disse rist
ninger faller innenfor broncealderens kronologiske ramme, og at de

1 Senest i Fornvännen 1922, Om hällristningarnas kronologi och betydelse.
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er inspirert av de sydskandinaviske, men har tatt form av sitt 
kulturmilieu, og at de så langt fra at vaere eldre tvert imot hörer 
hjemme forholdsvis langt nede i broncealderen.

For min egen del har jeg i tilslutning til den almindelige opfat- 
ninghevdet, at de tilhörer stenalderen, at det imidlertid ikke före
ligger noget bevis for, at de går tilbake til den el dre  periode av nor
disk stenålder, men at de tvert imot, iallfall for de nordenfjellske 
ristningers vedk., synes at tilhöre et senere avsnitt av yngre sten
ålder, og at de som nevnt fölger denne periode helt ned i bronce
alderen.1

Dr. Ekholms og min opfatning av ristningenes kronologi vilde 
kunne delvis forenes, hvis det kunde bevises, at de kulturforhold 
som har avfödt de naturalistiske ristninger, har varet ned i den 
sydskandinaviske broncealders tidsperiode. Og det kan med én 
gang sies, at vi, saerlig i det nordenfjellske, men også for övrig i vårt 
land, synes at måtte regne med en mere elastisk opfatning av sten- 
alderens varighet og forholdet mellem stenålder og broncealder 
enn hittil har vaeret tilfellet.

Således samler i det nordenfjellske Norge gjennem nye fund 
og iakttagelser indicierne sig i retning av den opfatning, at vi, först 
og fremst ved kysten, men også ved fjordene og inne i landet, gjen
nem en stor del, ja  antagelig gjennem hele broncealderen, fremdeles 
må regne med primitive kulturforhold på stenalderens veidetrinn,2 
som i de naturalistiske dyrefigurer må ha funnet en naturlig kunst- 
nerisk utlösning, mens på samme tid broncealderen allerede i II. 
periode begynner at slå rot i de mere centrale jordbruksbygder. 
En kulturell dualisme altså. Lignende forhold turde vi også möte 
i Sverige. Når vi således oppe i en skogsbygd i Norrland, ved Nämn- 
forsen i Ångermannelven, finner naturalistiske dyrebilleder med 
helt utarbeidet kropsflate, et trekk som er fremmed for de helt 
typiske naturalistiske ristninger hos oss, men kjennes fra de syd-

1 Th. Petersen: Fra hvilhen tid stammer de naturalistiske hell ristninger ? 
»Naturen» 1922. Det kan i denne förbindelse henvises til den siste behandling av 
emnet, »Reallexikon der Vorgeschichte», artikel »Felsenzeichnung» av O. Almgren. 
Ristningene dateres her til stenalderen.

2 Spörsmålet er senest berört av A. Björn: Stenålder studier, s. 41 ff. C fr. 
A. W. Brögger: Vår bondekulturs oprinnelse, Föredrag i Det norske Videnskaps- 
Akademi i Oslo 1. mai 1925.
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skandinaviske, hvor de saerlig synes at höre hjemme innen de yngre 
grupper, så forekommer det mig ikke tvilsomt, at disse ristninger 
må falle innenfor sydskandinavisk broncealder, samtidig som de 
også må vsere influeret av de sydskandinaviske ristninger, og at 
de ikke engang tilhörer den eldste del av perioden. Som bekjent 
forekommer på samme ristning også skibs- eller rettere båtfigurer.

Men selv om vi, hvad jeg for min egen del er tilböielig til at anta, 
ennu i broncealderen, ja måskje l a n g t  n e d  i broncealderen, 
finner de kulturforhold som har skapt de naturalistiske ristninger, 
så er det dermed ikke sagt, at disse, som dr. Ekholm mener, i s i n  
f ö r s t e  o p r i n d e l s e  er inspirert av de sydskandinaviske, og at 
de ikke kan före sin proveniens tilbake til en tid som ligger forut 
for sydskandianvisk broncealder.

Fig. i. Skiferkniv med innritsede fiskefigurer fra Teksdal, Åfjord, Sörtrönd. 2/3.

For den som har sitt arkaeologiske virke i centrum av den skan
dinaviske skiferkultur, vil det i ethvert fall ikke vsere tvilsomt, at 
de naturalistiske ristninger må stå i en intim sammenheng med 
stenalderens yngre boplasskultur, hvor skiferen inntar den mest 
fremtraedende plass. Det er nettop innenfor denne kultur, at vi 
först möter den naturalistiske kunst, både plastisk og grafisk. For 
at holde mig til tröndersk materiale kan jeg bare nevne fuglefiguren 
av ben fra Solsemhulen på Feka1 og skiferstykket med de utskårne 
elg- og björnehoder fra Tömmervåg i Nordmör,2 som alle har sin 
stilistiske motsvarighet på våre helleristninger. Denne natura
listiske småkunst har som bekjent sine paralleler i svensk og finsk
baltisk boplasskultur fra yngre stenålder. Av saerlig interesse er et

1 Th. Petersen: Solsemhulen på Leka, fig. 6, »Oldtidens» Rygii-festskrift 1914.
2 Aarb. /. nord. Oldk. og. Hist. 1920, s. 30, fig. 2.
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stykke som skiferkniven fra T e k s d a l i  Åf j o r d ,  Sörtrönd, hvor vi 
på begge sider av bladet firmer innritsede fiske (fig. i). Sammen- 
ligner vi nu disse med de fiskelignende figurer på helleristningene, 
er der en så påfallende stilistisk overensstemmelse, at vi om den kan 
si, at de må vaere skudd på samme stamme og produkt av ett og 
samme kulturmilieu. Det tör vaere den almindelige opfatning, at 
disse fiskefigurer på Teksdalskniven er anbragt i magisk hen sikt 
for at skaffe lykke på fiske; en lignende magisk tanke ligger vel 
også til grunn for de tilsvarende helleristningsfigurer.

Imidlertid er dateringen for det norske materiales vedk. ennu 
meget usikker. Hulefunnet på Solsem med de derv. malinger og 
dermed også fuglefiguren synes naermest at bli at datere innenfor 
sydskandinavisk broncealder. Om stykket fra Tömmervåg, som 
er funnet helt isoleret, kan vi kun si, at det efter all sannsynlighet 
må höre hjemme innen den yngre boplasskultur, skiferkulturen, 
og at Teksdalskniven tilhörer samme, er sikkert nok, men hvor 
langt ned i tiden denne knivtype går, om ikke denne og de kortere, 
bredbladede former utfyller vår broncealder innen boplass- eller 
veidekulturen, derom synes meningene nu at vaere delte.

Jeg skal ikke opholde tiden med at gå naermere inn på disse 
viktige spörsmål, så meget mere som de nu er tatt op til behandling 
av min kollega professor A. W. Brögger. Personlig er jeg fremdeles 
mest stemt for den opfatning, at likesom den naturalistiske små- 
kunst innen stenalderens boplasskultur utvilsomt må vaere opstått 
uten innflydelse fra sydskandinavisk broncealder, men antagelig 
har traditioner helt tilbake til rensdyrtiden, således er överföringen 
av denne kunst til bergflaterne i sin oprindelse et internt og selv- 
stendig trekk innen samme kultur, selv om de naturalistiske rist 
ninger på et senere trinn kommer under innflydelse av bronce- 
alderens og tilslutt helt går op i disse.1 Men det kan innrömmes, 
at dr. Ekholms opfatning, at denne överföring til bergsflaterne 
nettop er et trekk som er inspirert av de sydskandinaviske bronce- 
aldersristninger, kan belegges med ganske sterke grunne. Således

1 Det naturalistiske drag, som ikke sjelden går gjennem dyrefremstillingen på 
de ekte broncealders ristninger, cfr. fig. 8 og 19 ndf., turde således vaere at opfatte 
som en reminiscens fra et eldre ristningstrinn. (G. Hallström). Hermed vaere intet 
uttalt om oprindelsen til de sterkt stiliserte dyrefigurer (f. eks. hestene), som er så 
karakteristisk for broncealderens ristninger.
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at vi ikke finner disse ristninger i Syd-Sverige, og at de i det norden- 
fjellske Norge fortrinsvis kjennes i broncealdersområdene, i de 
samme strök, hvor vi har de fleste ristninger av alm. broncealders 
type. Imidlertid er materialet ennu ikke så fylldig og tilrettelagt,
at problemet kan sies at vaere modent til lösning.-------

Efter denne innledning skal jeg i korthet gjennemgå et utvalg 
av de i de senere år opdagede ristninger i det nordenfjellske Norge, 
et materiale som for en större del ennu er ukjent for forskningen. 
Vi begynner da med ristningene på E  venhus,  F r o s t a ,  Nordtrönd, 
som i 1924 blev underkastet en fornyet gjennemgåelse. Der er flere 
ristningsgrupper, men det er bare 2 av disse, som kan interessere

Fig. 2. Evenhus, Frosta. Ristning I.

oss her. De er anbragt på to bergflater, som vender mot hinannen 
med nogen få meters avstand. Vi skal se på den störste og viktigste, 
men efter min mening yngste först (fig. 2, 3). Ristningen har en 
samlet lengde av 7,50 m. Alle figurer er innhugget på samme måte, 
med et spisst redskap, ant. en spiss sten. Den forskjeilige forvitrings- 
grad og den större og mindre tydelighet, hvormed figurene frem- 
traer, viser at de må vaere anbragt til forskj eilige tider, men noget 
saerlig s t or t  spann av tid kan dog ristningen på grunn av dens for- 
holdsvis ringe höide over havet (cfr. ndf.) ikke godt omfatte. Blandt 
alle disse figurer vil öiet först feste sig ved det elegant tegnede, fiske- 
lignende dyr överst til höire, som zoologisk snarest må bestemmes 
til nise (marsvin), Phocaena communis (fig. 3). Og hvad der er av 
viktighet er, at den utvilsomt hörer til de y n g s t e  av figurene på
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denne ristning, så skarpe, brede og tydelige og tilsynelatende 
upåvirket av tidens tann står linjene den dag idag. Adskillig for- 
vitret, iallfall tilsynelatende, med forholdsvis smale, grunne linjer 
er derimot hvalen til venstre, hvorav vi nu med sikkerhet bare 
kan fölge rygglinjen ned til halen, og mulig har der aldrig vseret 
mere. Denne hval kan visstnok også zoologisk bestemmes. Den 
höie, kraftige ryggfinne viser, at vi åbenbart har at gjöre med et 
av havets störste rovdyr, nemlig spekkhuggeren eller staurhynnin- 
gen som den også kalles hos oss, Orcinus Orca eller Orca gladiator,

Fig. 3. Evenhus, Frosta. Fra ristning I.

og den kan ved ryggfinnens tilbakeböining endog bestemmes som 
en hun; hos hannen står ryggfinnen rett op og ned. Denne hvalart 
forekommer den dag i dag ikke sjelden i Trondhjemsfjorden. Man 
får det besternte inntrykk, at denne figur må höre til ristningens 
eldre eller eldste skikt. Vi finner også andre fiskelignende figurer, 
dog ikke alle like naturtro. Dernest vil man feste sig ved de firfo- 
tede dyr, og da först og fremst elgkoen nederst på bergflaten. Lin- 
jenes dybde og klarhet viser, at også denne figur h rer blandt de 
yngre, ja mulig til den yngste skikt.

Det mest karakteristiske trekk ved denne ristning er imidlertid 
kanskje de mange avlange, firkantede figurer, som ganske sikkert 
må opfattes som båte. Men de avviker fra de typer man i alminde-
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lighet er vant til at se på helleristningene. Jeg har ved en tidligere 
anledning1 uttalt den formodning, at vi her har at gjöre meden 
primitiv form av båte, nemlig eikjer, Einbäume, hulet ut av en 
enkelt stamme. De loddrette tverrlinjer skulde da betegne spanter 
eller kanskje rettere tverrvegge mellem forskjeilige rum eller skott. 
Til illustration av typen har jeg hen vist til en båt som er avbildet 
av Déchelette.2 At vi på denne ristning finner båte av en mere 
primitiv type enn vanlig, er helt i overenstemmelse med det kultur- 
trinn, som jeg mener danner ristningens bakgrunn. Det interessante 
er imidlertid, at båte overhodet forekommer, for dette er et trekk, som 
er fremmed for de rent naturalistiske ristninger, men utvilsomt må 
skyldes inflydelse fra de forestillinger som har avfödt båtfigurene 
på broncealderens ristninger. Ja , et trekk som kombinationen båt- 
solsymbol, som forekommer så hyppig på ristninger av den syd- 
skandinaviske type, optraer allerede på denne ristning, hvis vi da 
t sr talke de koncentriske ringe som solsymbolet. Ennvidere fore
kommer fra broncealderens figurkrets de runde gruber, cirkelen 
og en menneskefigur av en nokså enestående form.

Stort sett turde hele denne figurmasse vaere samtidig. Når 
undtakes måskje den lengste hvalfigur, kan de naturalistiske dyre
figurer ikke utskilles som tilhörende en eldre skikt 'enn figurene 
fra broncealderens idékrets. Det vil före for langt her at gå i detalj, 
men jeg tör bare uttale som resultat av mine egne overveielser, 
at denne ristning må tilhöre övergången mellem lokal stenålder og 
broncealder. Skulde jeg vo ve en mere absolutt datering, vilde jeg 
sette broncealderens IL , mulig III . periode som grense nedad i tiden. 
Yngre kan den ikke godt vaere, for det vilde i så fall vaere påfallende 
ikke at treffe de båttyper som vi ellers kjenner fra de mange, rene 
broncealders ristninger i det samme topografiske område,3 samt 
andre av de figurer som er så almindelige på de trönderske ristnin
ger fra broncealderen, f. eks. fotsåler og de skjematisk tegnede 
hester.

1 Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1920, s. 32 f.
2 J .  Déchelette, Manuel d'archéologie préhistorique, I, p. 541, fig. 198, nr. 3.
3 Naermest kommer her i betraktning en ristning på gården S te in e , Frosta, 

ca. 9 km ost for Evenhus. Den inneholder kun skibsfigurer av en meget enkel type, 
en relmgslinje med opadboiede stavn og mannskapsstreker. Heiden over havet er 
målt til 21 m.
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Det er instruktivt at sammenligne denne helleristning med den 
som vi har på den annen bergflate i samme höide over havet. Den 
inneholder 3 naturalistiske dyr og hodet av et 4de (fig. 4). De 
lange muler tyder på at det er elger. Om enn figurene kunstnerisk 
sett lar adskillig tilbake at önske, har vi dog her med en ublandet 
naturalistisk ristning at gjore. Linjene er hugget inn med et spisst 
redskap, men de er ikke så dype og klare som på den annen ristning.

Fig. 4. Evenhus, Frosta. Ristning II.

I sin spinkelhet kan de naermest sammenstilles med den store hval- 
figurs konturlinje. Derfor mener jeg, at hvalen og disse elger til- 
hörer samme, noget eldre skikt, og at de er ritset inn, för bronce
alderen med sitt kulturinnhold begynte at gjöre sin innflydelse 
merkbar i denne landsdel. Men dermed vil jeg intet sikkert ha 
uttalt om, hvorvidt ikke også disse figurer faller innenfor den syd
skandinaviske broncealders kronologiske ramme.

Grensen tilbake i tid for begge disse ristninger er betinget av 
höidenivået. Dette er for begge kun 23 m, altså forholdsvis ringe
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saramenlignet med tapesböiden, som her er ca. 70 m. Dessverre er 
vår kunnskap om de arkseologiske nivåforhold i disse egne en nu 
höist ufullstendige, og om et nivå på 23 m kan vi kun uttale, at det 
må ligge ovenfor begynnende broncealder, men nedenfor yngre 
stenålders el dre avsnitt Det kan vsere grunn til at anta, at nivået 
faller innenfor sydskandinavisk ganggravstid.1 Ut tra denne for- 
utsetning er det således en mulighet for, at de eldste naturalistiske 
figurer på dette sted kan gå tilbake helt til denne periode,2 og det 
tör som foran nevnt vsere sannsynlig, at den större ristningsflate 
er benyttet helt ned i den eldre broncealder.

Fig. 5. Hammer. Beitstad.

En ristning som spiller en rolle i spörsmålet om de naturalistiske 
ristningers datering, er H am m er-ristningen i B e i t s t a d ,  Nord 
tröndelag (fig. 5). Den har nylig gjennemgått en fornyet undersö- 
keise, som stiller den i et noget klarere lys enn för. Ristningsflaten 
er en omtrent 5 m höi, nesten lodrett bergvegg, hvis fot ligger 33,48 
m o.h.; tapeshöiden er også her ca. 70 m. Som vi ser, faller figurene 
i to, tilsynelatende nokså distinkt adskilte grupper, en övre be-

1 l ‘h. Petersen: t>Naturen» 1922, s. 96.
2 Det har ikke lyktes at finne ristninger på de gode bergflater, som ligger 

straks nedenfor Evenhusristningene. Dette kunde tydes i den retning, at stranden 
ved ristningstidens begynnelse har nådd op til nivået omkring 20-meterkoten. — 
På nabogården V a l berg , hvorfra E v  en h us oprindelig må vaere utskilt, er der 
funnet en spydspiss av skifer med mothaker.
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stående av naturalistiske fuglefigurer, og en nedre inneholdende 
foruten en noget tvilsom, naturalistisk fugl kun figurer som ellers 
kjennes fra broncealderens ristninger. Rekken av fugler er anbragt 
mellem 2,7 og 4 m over bergflatens fot. Man må bruke stige for at 
nå op til dem. Den formodning har derfor ligget naer, at disse fugle 
er ritset fra båt under en havstand, som må ha vaeret ca. 35 m 
höiere enn nu. Den siste undersökelse, som forövrig på grunn av 
knap tid bare var preliminaer, ga ikke noget positivt resultat med 
hensyn til spörsmålets avgjörelse. Der kunde ikke sees nogen på- 
tagelig forskjell hverken i ristningsteknikk eller forvitringsgrad 
mellem de to grupper. Samtlige figurer er frembragt ved prikk- 
hugning. Det kan derfor stille sig tvilsomt, hvorvidt der virkelig kan 
vaere en så stor tidsforskjell mellem de to grupper, som det måtte 
ha vaeret, hvis den övre gruppe var ritset fra båt under en så höi 
havstand som ca. 35 m over den nuvaerende; for den nedre gruppe, 
således de skjematiske, konventionelle hestefigurer, forutsetter en 
tid da havet må ha stått betydelig lavere. At fuglefigurene er de 
tidligst ritsede på denne bergflate, og at de går tilbake til den lokale 
stenålder, tror jeg dog er sannsynlig, men også her vilde jeg anta, 
at figurmassen spenner kontinuerlig over et tidsrum fra yngre sten
ålder ned i broncealder. Jmidlertid er ikke det siste ord ennu sagt 
om denne ristning.------

Jeg  skal nu gå over til de nye broncealders ristninger, og for 
ikke at opholde tilhörene for lenge, skal jeg nöie mig med vesentlig 
bare at vise dem frem i lysbilleder1 uten at gå naermere inn på deres 
innhold.

Det vil gjennem tidligere publikationer2 vaere bekjent, at der 
i det nordenfjellske Norge finnes et betydelig antall helleristninger 
av den sydskandinaviske type, og at man med full rett kan tale om 
et nordenfjellsk helleristningsområde Sitt centrum har det i den 
nedre del av S t j ö r d a l e n ,  det dalföre, hvorigjennem jernbanen til 
Sverige er ledet. De danner her så at si en kontinuerlig rekke, som 
tilsammen spenner over en lengde av ca. 15  km. Herfra optraer de 
sporadisk videre nordover til B e i t s t a d  nordligst ved Trondhjems- 
fjorden, med en utlöper helt til T j ö t l a  i Helgeland, hvor der for

1 De erstattes her ved et utvalg av fotografier.
2 Saerlig K . Rygh: Helleristninger av den sydskandinaviske type i  det norden

fjellske Norge, Det kgl. n. Vidensk. Selsk. Skr. 1908, no. 10.
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tiden kjennes to sådanne ristninger. Disse er såvidt vites de nord- 
ligste ristninger av denne type, som hittil overhode er på vist.

De nordenfjellske ristninger er bygget op av de samme grunn- 
elementer som vi kjenner dem fra det sydlige Skandinavien. Skål- 
formede gruber, ringe og spiraler, fotsåler, båte eller skibsfigurer, 
stiliserte hester, som i sin konventionelle form er stivnet til rene 
hieroglypher, og menneskefigurer, likeledes i regelen ganskeskjema- 
tisk tegnet. Sporadisk kan også spydet, öksen, ormen, luren (?) og 
andre figurer påvises. Med hensyn til sitt innhold virker de norden
fjellske ristninger mere primitivt enn de sy dskandinaviske. Vi 
savner de episke kompositioner — forutsatt at enkelte av de syd- 
skanditiaviske figurgrupper skal tydes som sådanne —, optogene 
og i det hele den mere samfundsmessige side av det kulturmilieu 
som ristningene er uttrykk for. Men, skjpnt der ikke savnes kombi
nationer, hvor to eller flere figurer står i et innbyrdes, organisk 
forhold, hviler der dog over de nordenfjellske ristninger et elemen
tart, abstrakt preg. Vi finner således ristninger som omtrent bare 
består av fotsåler, eller av fotsåler og ringe, eller bare av hester 
gruppert om en spiral. At slike figurer, når de stadig kommer igjen 
i de samme kombinationer, ikke kan betraktes som tilfelldig »rabbel» 
eller kun som resultat av håndens tillfellige lek eller av en momen
tan, kunstnerisk trang, men at de gir uttrykk for abstrakte tanker, 
og at disse ikke kan sökes på noget annet område enn nettop det 
religiöse, derom kan der fornuftigvis ikke herske tvil. I det hele er 
de elementare symboltegn med deres idéinnhold, således som men- 
neskene i det nordenfjellske Norge mottok dem gjennem kultur- 
meddelelse fra sydskandinavisk broncealder, konservativt fast- 
holdt som det synes gjennem hele helleristningstiden, måskje helt 
ned i förromersk jernalder. Derfor frembyr nettop de nordenfjell
ske ristninger et udmerket objekt for studiet av den krets av fore- 
stillinger, som danner det elementare underlag i de sydskandina- 
viske ristningers tankeinnhold.

Vi mötte, efter min mening for förste gang, skibsfigurene eller 
båtene på Evenhusristningen. De gjenga da ganske enkle kanoer. 
De fölger oss derefter gjennem hele ristningstiden, men tar åbenbart 
form efter tidens herskende båttyper. Som et av de siste ledd i 
utviklingen skal vi få se båte med sideror. På den annen side har 
båtfigurene ofte en så elementar form, f. eks. kun en eller to buede 
3
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linjer, at vi må anta, at de her er sunket ned til et rent konventio- 
nelt tegn, en hieroglyph.

Jeg  skal ikke driste mig til at gjöre noget forsök på en vurde- 
ring av de forskj eilige opfatninger av ristningenes betydning, såle
des som disse sserlig representeres av Almgren og Ekholm.1 Jeg 
tviler ikke på, at de i stört omfang har hensyn til de döde, til grav- 
ritusen, men jeg er av den opfatning, at de også like så meget er

Fig. 6. Fordal, Hegra. Ristning II.

til for de levende. Det synes som om det er sol kul t en,  som er det 
centrale i de nordenfjellske ristningers betydningsinnhold. Uavla- 
delig stöter vi på solbilledet som oftest kombinert med hestefigurer, 
i dette tilfell vel symboliserte solofre, og med båtfigurer, åbenbart 
solbåten. At solkulten på broncealderens kulturtrinn og så langt 
mot nord helt har behersket folkets religiöse liv, er jo naturlig 
Til inntekt for dr. Ekholms opfatning, at ristningene i sin oprindelse 
udelukkende, likesom også senere i stort omfang har hensyn til grav

1 I tilslutning til dr. J .  Bing tror jeg nok det kan vaere mulig på helleristnin- 
gene at gjenfinne eldre trinn av senere tiders mytisk-religiöse forestilhnger. På et 
par mulige undtagelser naer gjelder dog dette neppe det nordenfjellske hellerist- 
ningsstoff.
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kulten, kan takes det påtagelige faktum, som saerlig kommer tyde- 
lig frem i Stjördalen, at ristningene i stor utstrekning viser sig at 
vaere situeret ved oldgamle ferdselsveie, i periferien av den nuvae- 
rende bebyggelse, veie som tildels fremdeles benyttes, men nu kun 
som markveie og gangstier. De tanker som ligger til grunn for denne 
situering av helleristningene, kan vaere de samme som har gitt sig

Fig. 7. Fordal, Hegra. Ristning III .

utslag i den almindelige skikk at anbringe gravene og reise minne- 
stene ved de gamle veie. Vi husker det gamle Eddadikt:

Sjaldan bautasteinar standa brautu naer (d.e. naer veien),
nema reisi nidr at nid.

Vi går nu over til et utvalg av de enkelte ristninger.

Fordal, Hegra s., övre Stjördalen.

Her er flere ristningsgrupper, dels straks ovenfor veien, dels 
nede i lien just på et sted, hvor der har gått en gammel ferdselsvei. 
De siste er to i antall og nylig opdaget (fig. b, 7). De ligger tett ved 
hinannen med kun nogen meters avstand og består begge av en
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mengde sterkt stiliserte hestefigurer, rene hieroglyphtegn, gruppert 
om en spiral. E ft er den forskj eilige forvitringsgrad må figurene 
vaere ritset inn til forskj eilig tid, dog synes spiralene i begge åben- 
bart at höre til den eldste skikt. Jeg  skulde tro, at det er disse 
figurer som er först anbragt på bergflaten, og så er hestefigurene 
ritset inn efterhvert som det var behov derfor. Det naturligste er 
vei at opfatte spiralene som solsymboler og hestene som symboli-

Fig. 8. Leirfall, Hegra. Fra ristning I.

serende solofret. Hesten var jo solens heilige dyr. På den ene rist
ning sees også et par enkle båtfigurer.

Leirfall, Hegra s., Övre Stjördalen.

Også'her er flere ristningsgr upper. En av dem består omtrent 
udelukkende av fotsåler (fig. 8). Disse figurer er meget almindelige 
på ristningene i det nordenfjellske Norge. De hörer åbenbart innen
for ensemblet av de symbolske tegn, som befolkningen heroppe 
allerede på et tidlig stadium mottok fra den sydskandinaviske 
broncealderkultur. Det kan dog vaere tvilsomt, om tegnets oprinde-
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lige betydningsinnhold, som vel må vaere »gudens fotspor», sam
tidig også er nådd så langt op. Men som det står her og på andre 
ristninger, må det sikkert opfattes som et heilig tegn, som antage 
lig også det har relation til solkulten.

Björngård, Hegra s., Övre Stjördalen.

Det störste ristningsfelt i denne bygd. Der kjennes for tiden 
7 ristningsgrupper, hvorav 2 (ristning I—II) er meget omfattende

Fig. 9. Björngåxd, Hegra. Fra ristning I, vestre parti.

og saerdeles viktige med hensyn til sitt innhold. På ristning I, den 
lavest beliggende og en av de sist opdagede, skal vi saerlig merke 
oss skibsfigurene med sideror (fig. 9), således må nemlig de 
bladformede utstikkere i skrå retning nedad fra stavnene sikkert 
tolkes. Denne tekniske detalj kan jeg ikke erindre tidligere at ha 
iakttatt på skandinaviske helleristninger, iallfall i en så tydelig og 
utpreget form. Denne ristning gjör inntrykk av vaere meget sen. 
Blandt de övrige figurer kan fremheves en rvtter (fig. 10).

På ristning II traer skibsfigurene og menneskefigurene i for- 
grunnen. De siste er dels ganske skjematisk fremstillet, dels er de
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mere naturalistiske, i dette tilfelle med 
helt uthugget figurflate og ofte sterkt 
mannlig kjcnspreget. Der er på denne 
ristning flere interessante og betydnings- 
fulle kombinationer. Vi skal her kun 
nevne det firekrede hjul omgitt av en 
stor mann, en mindre menneskefigur, en 
öks, hvortil måskje også slutter sig en 
grube og en ring (fig. i i ). Fremdeles 
den yderst interessante sammenstilling 

av et spyd, et firekret hjul ogen stor mann (fig. 12). Disse siste 
figurer fremtrser på ristningen som en absolutt sluttet kombination, 
åbenbart av religiöst-mytisk innhold.

Mona, Nedre Stjördalen

To mindre ristninger anbragt på hver side av en stor stenblokk. 
Den ene, som er vanskelig tilgjengelig, da den nu nesten er helt 
dekket av en ennu större blokk, som senere enn ristningens anbrin- 
gelse må vaere rast ned fra f jellet ovenfor, sees bl. a. at inneholde to 
fotsåler og to figurer bestående av koncentriske ringe. Den annen, 
som intar blokkens lett skrånende flate, inneholder kun fotsåler og 
ringe (fig. 13). E t par fotsåler er omgitt av en rammestrek, to 
andre sees at vaere tegnet inn i hverandre, vendende til motsatt 
kant.

Den stenblokk, hvorpå disse ristninger er anbragt, ligger avsides 
i gårdens utmark oppe under fjellet. Det kunde synes meget umoti- 
veret at anbringe ristninger på dette sted, hvis man ikke visste, at 
der just forbi denne sten gikk en eldgammel ferdselsvei, som fra 
Hegra i Övre Stjördalen gjennem et bergpass förte ned i Nedre 
Stjördalen.

Ystinesaune, Nedre Stjördalen.

En meget omfattende ristning, som ennu kun har gjennemgått 
en preliminaer undersökelse. Her ska.1 kun gjengives en enkelt 
detalj (fig. 14), som viser den intime förbindelse mellem båten og 
solsymbolet. Det ser virkelig ut, som om båten her drager avsted 
med solen i akterstavnen.

Fig. 10. Björngård, Hegra. 
Rytten på ristning I.
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Fig. i i .  Björngård, Hegra. Fra ristning II, vestre d e l .

Fig. 12. Björngård, Hegra. Fra ristning II.

Fig. 13. Mona, Nedre Stjördalen.
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Gråbrekk, Nedre Stjördalen.

E r den lavest beliggende ristning som ennu kjennes i Trönde- 
lagen, kun 14,9 m over havet. De to hittil kjendte broncealders 
ristninger i Helgeland ligger dog ennu litt lavere, nemlig henholds- 
vis 13,7 og 14,8 m. Ristningen på Gråbrekk (fig. 15) fremviser som 
det åbenbart centrale i sitt innhold kombinationen båt under sol- 
billede gjentatt to gange. Solsymbolet, om man da kan tolke det 
således, hvad der dog synes at måtte vaere utvilsomt, har her form 
av tre koncentriske ringe om et punkt (en rund grube); av ringene 
til venstre er det meste skallet av. Til disse to centrale grupper, 
saerlig til den höire, en knyttet dyre- og menneskefigurer m.m.

Fig. 14. Ystinesaune, Nedre Stjördalen.

Okkenhaug, Frol, Levanger pgd.

Gården er meget höitliggende og en av de innerste gårde i Frol 
herred innenfor byen Levanger ved den indre del av Trondhjems- 
fjorden. Her er nylig funnet to ristninger, de förste kjente i preste-

Fig. 15. Gråbrekk, Nedre Stjördalen.
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gjeldet. Den ene er anbragt på en lös stenblokk, som har ligget i 
gammel åker på gårdens beste jord mot syd. Blokken er på to sam- 
menhengende sider omtrent dekket med runde gruber, ringe, punkt
ringe og ovaler, såvel enkelte som koncentriske, hvortil kommer 
en enkelt dobbeltspiral, alt sammen et figurinnhold av elementar, 
symbolsk karakter. Man må tröstig kunrie karakterisere denne 
stenblokk som et alter.

Den annen ristning er i fast berg ikke mange meter derfra. Det 
er en gruppe bestående av en dobbeltspiral, 2 hester og en rund 
grube. Likesom alle broncealderens ristninger i det nordenfjellske

Fig. 16. Vestre Tessem,. Beitstad. Av ristning I.

Norge — det gjelder forövrig også de naturalistiske — vender også 
denne ristning mod syd.

Tessem, Beitstaden pgd.
Tessemgårdene ligger kun ca. 5 km fra Bardal, hvor vi har den 

bekjente Bardalristning. Ristningene på Tessem er meget omfat- 
tende og faller i to hovedgrupper, en vestlig og en östlig. Deres 
innhold er meget allsidig og virker tildels nokså fremmedartet sam- 
menlignet med hvad vi ellers er vant til at finne på de norden
fjellske ristninger. Således möter vi her or men og visstnok også 
billedet av en lur.  Men der er flere figurer som forelöbig ikke lar 
sig tolke. Saerlig på de östlige gruppe er forvitringen av bergflatene 
langt fremskreden, og ristningenes kopiering har her vaeret för
bundet med ganske store vanskeligheter. Vi kan her kun gjengi 
et utvalg. Fig. 16—18 viser tre detalj billeder fra den vestlige
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Fig. 17. Vestre Tessem. Beitstad. Av ristning I.

Fig. 18. Vestre Tessem, Beitstad. Ristning II.

hovedgruppe. På fig. 16 skal vi feste opmerksomheten på kombi
nationen båt og dyr. Den samme kombination i nöiaktig samme 
form gjenfinnes også på et annet sted på samme ristning. Dyret selv 
er på fig. 17  gjengitt fotografert uten opkritning. Det er naermest 
naturalistisk med nesten helt utarbeidet kropsflate. Formen repre
senterer åbenbart en naturalistisk reminiscens fra et eldre kultur- 
milieu. Den utarbeidede kropsflate igjen er et yngre trekk som 
knytter til broncealderens ristninger. På fig. 18 ser vi ormen kom- 
binert med en båt. Fig. 19 er en typisk gjengivelse av et parti fra 
den östlige liovedgruppe. Lengst til venstre sees en zikzakformet
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Fig. 19. Östre Tessem, Beitstad. Vestre gruppe.

Fig. 20. Östre Tessem, Beitstad. Vestre gruppe.

figur, som ikke godt kan vaere noget annet enn en orm, og umiddel- 
bart over denne er en figur, som vel må vaere en lur. For övrig skal 
vi ikke her beröre selve figurinnholdet naermere. Endelig viser 
fig. 20 den saerdeles almindelige kombination av solbillede og



båt.1 Nedenunder sees to dårlig utförte fotsåler, det hele vei en 
solkultmanifestation.
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Spörsmålet om broncealderens omfang i Norge, og hvor dypt 
dens kultur har trengt ned i befolkningen, vil i naer fremtid bli 
gjenstand for dröftelse, og vil for en enkelt landsdels vedk. bli 
behandlet i et senere föredrag2 på denne kongress. For det norden- 
fjellske Norges vedk. stiller forholdet sig så, at helleristningsområ- 
det stort sett faller sammen med det område, hvorfra vi kjenner de 
fleste broncealders gravfund. Det er de fruktbare jordbruksbygder 
ved den indre del av Trondhjemsfjorden, innherredsbyggdene. 
Gravfundene viser at broncealderens materielle kultur har förmådd 
at brede sig ut i allfall over dette område. Av helleristningene kan 
vi trekke den viktige slutning, at også dens åndsinnhold må vaere 
blitt befolkningens eie.

1 Se najrmere herom bl. a. Bror Schnittger: En hällristning vid Berga—-Tuna 
i  Södermanland, Fornv. 1922, s. 108 ft.

2 Jan Petersen: Rogaland i  bronsealderen.



Fig. i. Säkkijärvi, Meijermäki, 2/s-

STEN Å LD ER SK ER A M IK  FRÄN  KUSTBO PLATSER 
I FINLAND.

Av Aarne Europaeus.

I Finland ha under de senaste åren anträffats talrika nya sten- 
åldersboplatser. Kronologiskt taget äro kustboplatserna de vikti
gaste av dessa, ty tack vare nivåbestämningar kunna deras inbördes 
åldersförhållanden någorlunda klarläggas. Jag  ber att i det föl
jande få framföra några prov på den varierande keramiken från 
dessa boplatser.

På avbildningarna i —5 se vi krukbitar från fyra olika boplat
ser i Säkkijärvi, väster om Viborg. Alla fyndplatserna ligga vid 
den lilla Santajoki å, på en sträcka av 6—7 km. Likadana boplats
grupper finnas även annorstädes i Finland, t.ex. i Esbo och Kyrk- 
slätt nära Helsingfors, i St. Marie nära Åbo och i Teuva (Öster
mark) i Södra Österbotten. De äro av stort intresse, emedan höjd- 
siffrorna för boplatserna inom varje grupp direkt kunna jämföras 
med varandra. Å andra sidan kunna de olika grupperna med 
hjälp av likartade keramiska fynd konnekteras och härigenom når 
man tämligen säkra resultat i fråga om de keramiska stilarnas re
lativa kronologi inom hela vårt kustområde.

Hos keramiken från Säkkijärvi-boplatserna kunna vi iakttaga 
tydliga skiljaktigheter. Längst uppe vid ån ligger Meijermäki bo
plats, från 18 till 20 m över havsytan. Bland krukbitarnas orna
ment (fig. 1) observera vi först och främst oregelbundna stämplar 
(1 a); liknande möta vi genast talrikare bland fynden från Sperrings 
i Esbo (jfr. fig. 10 a). Vidare finnas bälten av korta och breda, kraf
tigt intryckta kamstämplar (fig. 1 b), vilka, som vi senare skola 
finna, dominera på det äldsta lergodset från St. Marie och Teuva, 
(jfr fig. 20 c, 26). Det största antalet av krukbitarna tillhör dock
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a, b c, cl e, f
Fig. 2. Säkkijärvi. Suurpäälä, 1/i .

den äldre karelska kamkeramiken med långa, tämligen kraftigt 
intryckta kamornament och gropar, sammanställda i enkla kombi
nationer (fig. i  c).

Den närmast följande boplatsen är Suurpäälä, 19—17 m 
över havet (fig. 2). Flertalet av krukbitarna (fig. 2 c, d) avviker 
från den föregående boplatsens.1 Kamstämplarna äro finare och 
ornamentsammanställningarna rikare. På denna boplats ha även 
hittats krukbitar med glest ställda gropar (fig. 2 e). Dylika äro 
längre västerut mycket allmänna och känneteckna där en egen 
tydligt avgränsad stil. I Östra Finland förekomma de däremot 
endast sporadiskt bland kamornerande kärlbitar.

Ravi övre boplats följer härefter. Dess nedre kant ligger 16,75 
m över havet. Keramiken (fig. 3) är av samma slag som på Suur- 
päälä-boplatsen (jfr fig. 2 c, d). Kamstämplarna äro kanske ännu 
finare, de geometriska kombinationerna kanske ännu rikare. På 
denna boplats ha, mitt i det kamkeramiska lagret, hittats hela 
svängda bägare, som tillhöra den snörkeramiska gruppen (fig. 4).

1 Bildurvalet fig. 2 (efter S M  1922, s. 30) är icke representativt för kera
miken från Suurpäälä. Geometriska motiv, som fig. c, d, äro de förhärskande. 
Ornament som a, b, e, f äro sällsynta.
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De härröra påtagligen från enmansgravar, som senare anlagts på 
platsen, och äro så goda bevis man kan önska sig för, att snörkera
miken och båtyxkulturen i Finland äro yngre än den fina kam
keramiken (avb. 3).

Den nedre boplatsen vid Ravi ligger 14—1 1  m över havsytan, 
alltså avsevärt lägre än den föregående. Vid grävningarna här ha 
inga som helst spår av kamkeramik anträffats. På boplatsens 
högre belägna delar finnes snörkeramik om än till största delen re
dan försämrad (fig. 5). Dessutom finnas små bitar av flatbottnade, 
nästan oornerade kärl av dålig kvalitet. De kunna jämföras med 
keramiken från västra Finlands lägsta och yngsta stenåldersbo- 
platser (jfr fig. 17, 24). En av våra bästa djurhuvudskulpturer 
har hittats på denna boplats (SM  1922, s. 23, fig. 2).

Bland Säkkijärvi-fynden är således den äldsta keramiken deko
rerad med kraftiga kamstämplar, antingen jämsides med eller utan 
gropar (avb. 1). De yngre fynden (fig. 2—3) visa, huru kamorna
menten bli svagare och finare och ornamentkombinationerna rikare. 
Kamkeramikens utveckling avbrytes av båtyxkulturen och snör
keramiken. I de yngsta fynden finna vi samma förfall i kruk-
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makeriet, som vi känna både från västra 
Finland och Skandinavien.1

Den karelska kamkeramikens utbredning 
kan följas långt västerut längs Finska vi
kens kust. Först möta vi Heikkilä boplats 
i Virolahti (Vederlaks) med krukbitar av 
samma slag, som från Suurpäälä och Ravi 
övre boplats.2. Fina kamstämplar och 
-mönster förhärska. Höjden över havet är omkr. 20— 18 m. Ett 
stycke västerut finna vi Kinttumäki boplats i Pyttis vid Kymmene 
älvs mynning (fig. 6). Här finnes i någon mån fin kamkeramik 
(fig. 6 c), men fyndets huvudmassa består av krukbitar med kraf
tigare kamstämplar (fig. 6 a, b), påminnande om keramiken från 
Meijermäki i Säkkijärvi. Boplatsen torde således vara något 
äldre än Heikkilä i Virolahti. Även dess nivå — dess gräns nedåt 
ligger ca. 20 m över havet — tyder på en något högre ålder.

1 närheten av Borgå ha vi på Vävarsbacka boplats lerkärlsbitar 
i yngre, gropornerad västfinsk stil, som fullkomligt skiljer sig från

den karelska (fig. 7). 
Kamornamenten sak
nas här. Den enhet
lighet och konserva
tism, som under hela 
stenåldern kan iakt
tagas i den karels
ka kamkeramikens ut
veckling, finnes icke i 
västra Finland. Där 
skifta stilarna snab
bare och skilja sig tyd
ligare från varandra. 
Men där mognar icke 
heller en estetiskt sett 
lika hög och säker or
namental stil, som i

Fig. 4. Säkkijärvi, Ravi, gravfynd i det ö 
boplatsområdet, */,.

Fig. 5. Krukbitar, som 
tillhöra den snörkera- 
miska gruppen. Säkki
järvi, Ravi, nedre bo

platsen, »/.-

1 Uppgifter om boplatserna i Säkkijärvi finnas i SM  1907, s. 67 ff., 1922, s. 20 ff. 
och 1925, s. 35 f.

! Se Ailio, Wohnplatzfunde II, pl. 18,1— 15 , s. 240 ff.
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a b c
Fig. 6. Pyttis, Kinttumäki. ca. '/2.

Karelen: I västra Finland övergår kamkeramiken relativt tidigt
i en gropkeramik. De fina kamstämplarna ersättas av gropar, 
nagelintryck o. a. d. Denna stil kallas, efter en typisk förekomst, 
Uskelastilen (fig. i8). Krukbitarna från Vävarsbacka höra när
mast till denna Uskelakeramik. Men även denna stil undergår en 
förändring. De stora groparna falla bort, och grunda, ofta ovala 
gropar bli ornamentikens huvudelement. I keramiken från Vävars
backa visa bl. a. de ovala groparna (fig. 7 g), att vi redan äro på 
väg mot den följande stilen, som är rikast företrädd i fynden från 
Sipilänhaka i St. Marie. Vävarsbacka-boplatsens nedre gräns lig
ger omkr. 20—18,5 m över havet.1

De nyaste grävningarna på boplatsområdet i Kyrkslätt och 
Esbo ha givit en rik skörd. Viktigast äro fynden från Sperrings 2, 
där vår äldsta keramik är bäst företrädd. På boplatsen finnas två 
fyndbälten. I fig. 8— 12 ha vi fynd från det övre och äldre bältet, 
vars höjd över havet är 32,5—30,5 m. Inom detta område ha två 
slag av keramik, av något olika ålder, påträffats. Sådana kruk- 
bitar som fig. 8 förekomma väsentligen djupast i kulturlagret. 
De ha dekorerats med taglad tråd eller i s. k. snoddomlindnings- 
teknik och tillhöra den s.k. snoddkamkeramiken. Vanligast äro 
sådana grova, svarta bitar, vilka jämte horisontala linjer ha korta 
tvärstämplar (fig. 8 a). Vanligt är även ett motiv med växelvis 
horisontala och vertikala streck (fig 8 b—c), i något avvikande 
form känt t.ex. från den tidiga danska gånggriftskeramiken. 3

1 J fr  SM  1925, s. 29 f.
2 F F T  X X X II : i, s. 48, 141 ff., SM 1925, s. 28.
s S. Müller, Stenaldrrcns Kunst, fig. 94.

4
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F c a

g h i k
Fig. 7. Borgå, Vävarsbacka; a—g krukbitar, h—k hålsten, pilspets och yxa

av skiffer, */5.

Snoddkamkeramiken är redan tidigare känd hos oss. Den förekom
mer i boplatsfynden i Karelen x, mellersta och norra Finland2 och 
den är vanlig även i Ryssland 3. Ailio anser den vara äldre än den 
egentliga kamkeramiken4 och fynden från Sperrings bestyrka 
detta antagande. Men det bör dock observeras, att snoddkam- 
ornamentiken utanför våra gränser länge kvarlevt och gång på 
gång på olika vägar kommit till oss, så att den sporadiskt förekom
mer även i yngre fynd ända ned mot stenålderns slut. Denna teknik 
är således icke i och för sig ett ålderskriterium. Samtidiga med 
snoddkamkeramiken äro några stämpelornerade krukbitar, avb. 
8, d, e. Dessa äldsta krukbitars från Sperrings yttre kärlvägg är 
ofta röd- eller svartfärgad. Då vi även inom övriga grupper av vår 
äldre keramik finna detta drag 5, medan det saknas hos den egent
liga kamkeramiken och yngre grupper, måste vi antaga att en del 
av dessa kärl avsiktligt målats.

1 S. Pälsi i F F T  X X V III : 1, s. 157 o. f„  pl. X V II: 2, 6—8.
a T. ex. Pihtipudas—Rönni, Vihanti—Pitkäsääri och Säräisniemi— Nimisjärvi.
3 J .  Ailiö, F F T  X X IX : 1, s. 28 o. f.
4 Senast anf. arb.
5 T. ex. 1 snoddkamkeramiken från Södra Karelen och Mellersta Finland och 

i den äldsta keramiken från St. Marie och Teuva. J f r  Pälsi, FF T  X X V III : 1, s. 
■5 7-
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d e
Fig. 8. Esbo, Sperrings, övre boplatsen (a— c med snoddkamornament, vilka 

i c delvis överdragits med en pinne), ‘ /a-
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Fig. 9. Esbo, Sperrings, övre boplatsen, 1/2.

Avbildningarna 9 och 10 representera en keramik, som delvis 
tillhör en med den nyssnämnda samtidig, delvis något yngre stil. 
Kärlbitar av detta slag förhärska i övre delen av kulturlagret på 
den äldre boplatsen vid Sperrings. De viktigaste ornamenten äro 
lätt intryckta stämplar (avb. 9: a, c, d), kraftigt dragna linjer och 
streck (avb. 9: e—h, 10: b—c) och spetsovala fördjupningar (avb. 
9: b). Stämpelornamenten efterbilda ofta tydligt snoddkamorna- 
ment (avb. 8: e, 9: a, c) och likaså kan man i linjemotiven spåra 
inflytande från den föregående stilen (avb. 9: h, 10 b). Groparna 
utgöra så att säga ett övre skikt i orneringen. De äro instuckna i 
glesa rader över de övriga motiven och utan hänsyn till dem. 
Även mera komplicerade motiv finnas, bl.a. sådana som man kan 
härleda från tidig gånggriftskeramik, om det blott kronologiskt 
låter sig göra (10 d—g), och ett vertikalt våglinjemotiv (10 h). 
Även en kort och skarp kamstämpel förekommer. (10 i), som tyd
ligt avviker från de senare vackra, långa och regelbundna kam
ornamenten. Man kan icke, i motsats till vad som antagits x,

1 Ailio, F F T  X X IX : 1, s. 29 o. f.
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h
Fig. io. Esbo, Sperrings, övre boplatsen, Va

se att den skulle ha sitt upphov i efterbildning av snoddkamintryck. 
Den möjligheten förefinnes ju dock, att kamstämpeln ursprungligen 
utanför vårt lands gränser skulle ha sitt ursprung i den taglade 
tråden. I fynden från Sperrings finnas bland de ornament, som 
efterbilda motiv i denna teknik, några, som i någon mån påminna 
om senare kamornament (avb. io a, i någonslags »Stichfurchen- 
teknik»). Den i fig. g— io avbildade keramiken har tidigare efter en 
sydtavastländsk fyndort kallats Urjalakeramiken. I det följande 
omtalas den under benämning grov Sperringskeramik.

Ett överraskande och viktigt fynd är en på den övre boplatsen 
vid Sperrings i askan av en eldstad funnen fullt typisk tväreggad 
pilspets (fig. i i ), det enda flintföremålet från denna boplats och 
den enda i sitt slag i hela Finland. Som bekant är typen mycket 
vanlig i kjökkenmöddingarna och i gånggrifterna (i synnerhet på
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de danska öarna), men förekommer undantagsvis redan tidigare1 
och även senare 2. Utom i Syd-Skandinavien 3 förekommer den 
på Östersjöns sydkust4 och vidare rikligt i Polen och Sydryss- 
land 5, för att icke tala om dess utbredning i västra Europa och 
Medelhavsländerna. Den tämligen breda och strängt trapezoida 
kontinentala formen kan tydligt skiljas från den skandina
viska slanka typen med ofta insvängda sidor. De sydryska och 
polska exemplaren ända upp till Preussen höra på några få undan
tag när till den kontinentala gruppen. Vår pilspets är åter till 
formen typiskt skandinavisk och berättigar oss att söka jämförelse
punkter till Sper ringskeramiken inom megalitkulturen. På grund 
av dess läge i kulturlagret måste den anses vara samtidig med den 
s.k. grova Sperringskeramiken (fig. 9, 10).

Intressanta äro även några små fragment av benföremål, som 
hittats bland de brända benskärvorna på boplatsen. Några av 
dem äro ornerade (fig. 12), ett par med så att säga epipaleolitiska 
motiv, till vilka det icke lyckats mig att finna motsvarigheter i det 
nordeuropeiska materialet av benföremål (fig. 12 a, c). Deras upp
trädande i fyndet är ett arkaistiskt drag, som väl harmonierar 
med vår uppfattning om Sperrings-boplatsens höga ålder.

Den yngre boplatsen vid Sperrings ligger 3 å 4 meter lägre, 
på ett område, som vid 28—27 meters strand utgjort en dynartad 
udde. Keramiken, som hittats här (avb. 13), skiljer sig mycket 
tydligt från det övre områdets lergods. Den kan tydligen härledas

1 K . Friis-Johansen, Aarbeger 1919, s. 137 o. f.
3 E tt par mindre typiska tväreggade pilspetsar finnas bland fynden i en häll- 

kista i Kronobergs län, Småland (Stockholm, Statens Hist. Museum 12561: 3), 
likaså i ett dolktidsgravfynd i Danmark (Museet i Köpenhamn).

3 I Sverige är den sällsynt utanför Skåne och västra Blekinge (Siretorp); de 
nordligast hittade exemplaren tillhöra ett boplatsfynd i Kils socken, Nerike (Stock
holms Museum 16441). På Östersjö-öarna är typen tillsvidare känd endast i fyn
den från Bornholm.

4 De östligaste fyndorterna där äro Eichberg vid Nogat, Kr. Marienburg (Mu
seet i Danzig), och Burdungen i det sydvästliga Ostpreussen, Kr. Neidenburg (Prus
sia Museum i Königsberg). I vetenskapliga akademins samlingar i Krakow fin
nas några boplatsfynd från Hoppenbruch vid Marienburg (Heydenkirchhof), 
bl. a. en tväreggad pilspets.

6 Kozlowski, Mlodsza epoka kamienna w Polsce (Arch. Towarzystwa nauko- 
wego we hwowic II, del II: 2). De nordligaste fyndplatserna i Polen ligga omkring 
övre loppet av Njemen (Grodno, Lida, Nowogrödek).
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Fig. i i . Tvär- 
eggad pil

spetsav flinta, 
Esbo, Sper- 

rings, övre bo
platsen, '/i-

ur den yngre stilen på det övre fyndbältet, ur den 
grova Sperringskeramiken. Vi återfinna samma linje- 
och streckornament (fig. 13  a, b) som i den före
gående stilen (jfr fig. 9 e—h, 10 b, c), om än för
finade, kamornament, delvis tämligen regelbundna 
(fig. 13  d), oftast dock otydliga (13 c, e) eller mycket 
fina (13 f), den vertikala våglinjen (13 i, jfr 10 h) 
och ovala fördjupningar (fig. 13  h), även dessa för
vandlade till en lätt ytdekoration (fig. 13  g). Denna 
de grova, kraftigt dragna eller intryckta ornamen
tens omvandling till lätta ytornament är en före
teelse, som vi flere gånger möta i vår stenålderskeramiks utveck
lingshistoria. Den viktigaste olikheten mellan denna yngsta Sper- 
ringsstil och den föregående är likväl, att gropornamentet nu helt 
och hållet saknas. Detta är ett drag, som vi genast skola åter
finna hos det äldsta lergodset från St. Marie och Teuva (fig. 19, 
20, 26). Dessa keramikarter äro även något så när samtidiga. 
Taglad tråd förekommer icke mera, på sin höjd reminiscenser om 
den (fig. 13  1). På kulturinflytanden från Karelen tyda motiv som 
fig 13  k (jfr dock fig 8 e och 9 c) och en för den karelska kera-

inåtskjut.ande mynningsrand (fig. 13  m). 
I andra fynd skola vi se huru den 
österifrån kommande kulturström
men förnyar stenålderskeramiken i 
västra Finland och bl. a. avklipper 
den utvecklingslinje Sperringsfynden 
företräda.

Nära Sperrings ligger Mynts bo
plats. Här ha från och med 25 m:s 
nivå uppåt hittats krukbitar av ty
pisk Uskelakeramik med gropar och 
nagelintryck (fig. 14 ) .1

Det österifrån kommande infly
tandet med karelsk kamkeramik, som kronologiskt faller mellan 
den yngsta Sperringsstilen och Mynt-keramiken, är företrätt även 
i Esbo, på Finns boplats,2 vars fynd kunna uppdelas på 3 eller

miken karaktäristisk,

a b, c- i|
Fig. 12. Fragment' av ornerade 
benföremål, Esbo, Sperrings, övre 

boplatsen, */,.

1 F F T  X X X II : 1, s. 55, 144 ff.
2 F F T  X X X II : i, s. 46; SM  1925, s. 24 o. f.
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f

i

k ' 1  m

Fig. 13. Esbo, Sperrings, nedre boplatsen, */, (g från en boplats med samma 
keramik på södra sluttningen av Sperringsåsen, från och med 30 m:s

kurvan nedåt.)
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Fig. 14. Esbo, Mynt, '/2.

möjligen 4 fyndzoner av olika ålder. På 
26 meters höjd anträffades några bitar 
av typisk karelsk kamkeramik (fig. 15 
a, c) och ytterligare rysk flinta (fig.
15 b), ett säkert tecken på att vi här 
verkligen ha att göra med östlig kultur
påverkan. Lägre ned (25 m ö.h.) ha 
hittats bl. a. obetydligt Uskela keramik 
och vidare, på 24—23 m:s nivå, porösa 
krukbitar med nagelintryck och grun
da, ovala gropar (fig. 16), d .v.s. keramik som tillhör en förfalls- 
stil, som vi senare skola se rikligare prov på (fig. 23, 25). — De 
rikaste fynden från Finns härstamma från den lägsta fyndzonen, 
20— 17 m ö. h. De tillhöra den s. k. Kiukais-gruppen från stenål
derns slut. Här kan man icke mera tala om någon enhetlig orna
mental stil. Vi finna här spår av kamkeramiken: punkträckor, 
som efterbilda kamstämplar (fig. 17  c—e), och gropornament av 
olika slag (fig. 17  f, g). Dessutom finna vi spår av snörkera- 
miken (fig. 17  i), som något tidigare utbrett sig till vårt land. 
En äkta kamstämpel förekommer även, men karaktäristiskt nog 
på en bit av en liten svängd bägare (fig. 17  k). Jag  tvekar icke 
att ställa denna i samband med tandstämpelmotiven på de yngre 
kärlen i den skandinaviska och kontinentala enmansgravkera- 
miken.1 I själva Kiukaiskeramiken tyda ju de horisontala sick
sack-linjerna av instuckna punkter tydligt på från detta håll 
mottagna kulturinflytanden. 2 Den största delen av krukbitarna 
saknar dock ornament. Den tillhör den s. k. textilkeramiken med 
tygavtryck (fig. 17  1, m) eller med skrapad yta (fig. 17 n). Kärlen 
äro nu flatbottnade. Typiska äro bottenbitar med tydliga avtryck 
av tyg eller n ät.3 Vi få genast se ett rikare urval av samma kera
mik från St. Marie (fig. 24). Från boplatserna i Kiukais och an
gränsande socknar är den tidigare känd och de på dessa boplatser 
anträffade importerade skandinaviska flintföremålen och analogier

1 Jfr . t. ex. Müller, Stenalderens Kunst, fig. 186 o. f.; Åberg, Das nordische 
Kulturgebiet, fig. 296, 297.

a F F T  X X X 11: I ,  s .  140; Reallexikon der Vorgeschichte VI, pi. 93 d, Kiu- 
kainen-Gruppe.

3 F F T  X X X II: i, pi. X V II; 2; Reallexikon d. V or geschickte VI, pi. 93 e, h.
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a b e

Fig. 15. Esbo, Finns, översta fyndbältet, l/2.

a b e

Fig. iG. Esbo, Finns, mellersta fyndbältet, Va

till svensk hällkistkeramik visa, att detta utvecklingsstadium åt
minstone delvis är synkront med den 4. perioden i Sveriges sten
ålder. 1 Vid försöksgrävningar på lägre nivå kommo blott kvarts
skärvor i dagen, och före 15 m:s kurvan togo även de slut. Stran
den har således vid stenålderns slut här legat omkr. 16—15,5 m ö.h.

I min tidigare studie över fynden från Esbo och Kyrkslätt 
har jag uppfattat alla fynd från backsluttningen vid Finns som 
samtidiga. På denna grund hänförde jag de här funna bitarna av 
Uskelakeramik och Kiukaiskeramiken till samma tid. Härigenom 
leddes jag att datera den förstnämnda stilen till stenålderns slut och 
Jäkärläkeramiken, som, såsom vi strax skola se, företräder ett 
tidigare stadium i utvecklingen, antog jag vara samtidig med båt
yxkulturen. 2. Mera detaljerade undersökningar och nivåbestäm
ningar både här och på andra fyndplatser ha likväl visat, att 
Uskelastilen tillhör en äldre period än båtyxkulturen. Härav följer 
att även övriga keramiska stilar, som äro äldre än denna, skjutas 
bakåt i tiden. På grundval av det nuvarande fyndmaterialet före
falla alla västfinska lerkärlsgrupper, som tillhöra den kamkeramiska 
utvecklingslinjen — om vi frånse det kamkeramiska inslaget i Kiu- 
kaisgruppen — härröra från en tid, som ligger före båtyxkulturens.

1 Ailio, Wohnplatzfunde I, s. 93, II, s. 21 o.f., 71 o.f., pl. 5; F F T  X X X II : I, 
s. 165 o.f.

* F F T  X X X II : 1, s. 46, 146 o.f., 178.
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l m  n o
Fig. 17. Esbo, Finns, nedersta fyndbältet (o bryne av kvartsit, hittat i åkern 

nedanför boplatsen), '/z-

Vi förflytta oss nu till Egentliga Finland. Förrän vi nå Åbo- 
trakten, ha vi UsAe/a-boplatsen på 30 m:s n ivå .1 Den ofta om
talade Uskelakeramiken är här bäst företrädd (fig. 18).

Nära Åbo ligga i St. Marie vid den lilla Vähäjoki å flere sten- 
åldersboplatser. Högst ligger Jäkärlä, där 1922 omfattande gräv
ningar företogos. Även tidigare ha undersökningar utförts på 
platsen, så att nu mer än 3000 kvm genomgrävts.2 På boplatsen 
ha med stor säkerhet flere fyndzoner kunnat konstateras, med 
keramiska stilar, som utan svårighet kunna skiljas från varandra. 
Den äldsta stilen företrädes av de krukbitar, som avbildats på tig. 
19—20. Överallt där utgrävningsområdena nådde en nivå på

1 Ailio, Wohnplatzfunde XI, s. 225 o.f.; F M  J9 15, s. 3.
2 F M  19 17 , s. 40 o.f., SM  1925, s. 14 o.f.
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Fig. 18. Uskela. Sinivuori, 2/s.

38,5—39 m ö.h., hittades dylika krukbitar och nästan uteslutande 
sådana. Längre nedåt sökte man dem förgäves. Strandlinjen har 
vid tiden för denna keramik således legat på ungefär 38 m:s höjd. 
Ornamenten ha intryckts med en bred kamstämpel, antingen med 
hela dess längd eller blott med dess ena ända (fig. 19, 20 a, c). Sti
len kan tydligt härledas ur snoddkamkeramiken. Kärlbiten fig. 
20 a är t.ex. till utseendet nästan identisk med vissa bitar från den 
äldre boplatsen vid Sperrings med deras mönster i taglad tråd 
(jfr fig. 8 a). Men ornamenten äro här alltid utförda med en bred 
tandstämpel — någon gång även i »Tiefstichfurchen»-teknik — 
aldrig med äkta taglad tråd. Gropornament saknas helt och 
hållet. Denna keramik, vars fyndområde omfattar bältet mellan 
41 och 39 m:s kurvorna, torde ytterligare kunna delas i två under
grupper. Överst inom fyndzonen äro ornamentmotiven mer sam
mansatta (fig. 19), lägre nere äro åter enklare motiv (fig. 20 c) 
vanligare.

På typologiska grunder kunna vi sluta, att denna keramik är 
något yngre än de äldsta krukbitarna från Sperrings med äkta 
snoddkamornering (fig. 8). Däremot kan man icke finna nämn
värda beröringspunkter med den grova Sperringskeramiken (fig. 
9, 10), medan ett visst samband — trots olikheterna — med det 
yngre porösa lergodset från Sperrings nedre boplats förefinnes. 
Ett viktigt gemensamt drag är t.ex., att gropornament h.o.h. saknas 
(jfr fig. 13). Att döma av nivåförhållandena äro dessa boplatser 
även tämligen samtidiga. Om detta är fallet, visar det att kerami-
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kens utveckling icke förlöpt enhetligt ens i hela västra Finland, 
utan att tydliga lokala variationer finnas. Å andra sidan påminner 
den äldsta Jäkärläkeramiken med sina kraftiga breda kamstämp
lar även om den äldre karelska kamkeramiken (jfr fig. i  b och 6). 
Och då följande stil i Jäkärlä är nästan identisk med den näst- 
följande karelska (fig. 2, 3), måste man även antaga att de båda 
omtalade äldre stilarna äro inbördes samtidiga.

Denna äldsta, med breda kamstämplar ornerade Jäkärlä
keramik, som vi skola återfinna i Teuva, försvinner fullständigt, 
då vi nå det närmast lägre fyndbältet. Den karelska kamkerami
kens utbredning västerut, tillsammans med rysk flinta och skiffer- 
ringar gör slut på den. Några korta förfinade kamstämplar (fig. 
21 a) äro väl de sista resterna av den gamla stilen. Krukbitarna 
äro — frånsett det porösa godset — med sina fina kamstämplar och 
omväxlande geometriska mönster typisk karelsk kamkeramik 
(fig. 21), av samma slag som vi redan sett från boplatserna i Säkki
järvi (fig. 2, 3). Gropornamentet, som saknades i den föregående 
stilen, ses nu på vartenda kärl.

Kamkeramikens gradvisa övergång till gropornerad Uskela- 
keramik kan mycket tydligt iakttagas i materialet från Jäkärlä. 
Kammotiven ersättas med streck (fig. 21 f) eller punktrader (fig.
21 d) och slutligen med små gropar (fig. 22 a) eller nagelintryck 
(fig. 22 c), den typiska fåran 
under kärlkanten (fig. 21 c) 
med en smal linje (fig. 22 a). På 
detta sätt ha vi kommit från 
den enbart med kamstämplar 
ornerade äldsta Jäkärläkera
miken till Uskela-stilen (fig.
22 a—c), vars dekoration består 
nästan uteslutande av gropar 
(jfr fig. 7, 14, 18). Härmed ha 
vi också nått boplatsens nedre 
gräns, 34—33,5 m ö. h., påvi
sad flerstädes i kanten av sand
gropen, för första gången redan 
1907 av mag. B. Cederhvarf 
ungefär en halv km norr om

MiluwummiCul

mmm

Fig. 19. Lerkärl, St, Marie, Jäkärlä, 
översta fyndbältet; rekonskruktion, ,/6.
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grävningsområdet av år 1922. Den är längs hela sträckan den 
samma och kan knappast, lika litet som den äldsta stilens skarpa 
nedre gräns mellan 39 och 38 m, förklaras på annat sätt än på 
grund av den forna havsnivån. Landhöjningen under Jäkärlä 
boplatsens tid har således varit inalles ca 5 m.

Vid sidan av Uskelakeramiken hittas i Jäkärlä även kruk
bitar, vilka jämte gropar ha korta, breda kamstämpelornament 
(fig. 22 d, e) och vilka således, typologiskt sett, tillhöra ett slags 
mellanstadium mellan den äldsta och mellersta Jäkärlästilen. 
Nivåförhållandena visa dock, att de kronologiskt falla efter 
båda stilarna. Dessa ornament anpassas snabbt efter den förhär
skande stilen: kamintrycken bli små och gropliknande och ersät
tas slutligen med avlånga fördjupningar, liknande nagelintryck 
(fig. 22 f).

Bland övriga vid Jäkärlä funna föremål må nämnas en bärn- 
stenspärla (fig. 21 g), hittad inom fyndbältet med karelsk kam
keramik. I betraktande härav och då man påminner sig att bärn- 
stensfynden hos oss ha en östlig utbredning,1 är det naturligast att 
uppfatta pärlan som importerad via Karelen. Det bör dock obser
veras, att skärvor av typisk kamkeramik finnas bland fynden från 
några boplatser vid Weichsel—Nogat-deltat och från de äldre 
Zedmar-boplatserna i Ostpreussen2 och att Uskelakeramik hittats 
i Estland på Jöelehtme-boplatsen nära Reval. 3 Kulturförbindel
ser över havet äro icke h. o. h. uteslutna.

I St. Marie socken ha vi ytterligare, i samma Vähäjoki-ådal, två 
stenåldersboplatser, båda på lägre nivå än Jäkärlä. Den övre av 
dem, Sipilänhaka, ligger ungef. 2 km från Jäkärlä och på en höjd

1 F M  1920-21, s. 24 o.f.
3 Kamkeramik finnes bland fynden från Eichberg, Kr. Marienburg, samt Niko- 

laiken och Weissenberg, Kr. Stuhm (Museerna i Danzig, Elbing och Königsberg). 
Se R . Dorr, Verzierungen auf neol. Scherben der Eibinger Umgegend, Mitteilungen 
des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn, hft. 15, 1907. Bo
platsmaterialet från Zedmar förvaras i museet i Königsberg (jfr K . Stadie, Die 
Steinzeildörfer der Zedmar, Festschrift für A. Bezzenberger 1921). Kronologiskt 
sett viktigt är, att kamkeramiken här alltid förekommer tillsammans med tratt
bägare och kragflaskor, i Zedmar därtill med en ålderdomlig, grov boplats
keramik. En närmare utredning av bl. a. dessa fynd kommer att ingå i ett arbete 
om stenåldern i Preussen, av dr W. Gaerte, Königsberg.

3 A. Spreckelsen, Der Burgberg tn Jaggowal, Beiträge zur Kunde Estlands X : 1.
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d, e c

Fig. 20. St. Marie, Jäkärlä, översta fyndbältet, 2/5.
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av 34—32 m ö .h .1 Att döma av höjdmåtten är keramiken häri
från kronologiskt sett den yngsta Jäkärläkeramikens direkta fort
sättning. Dekorationen består, som på de yngsta Jäkärlä-kärlen, 
av gropar; kamstämplar saknas h.o.h. Men de djupa, runda gro
parna ha nu försvunnit, ornamenten äro sammansatta av små, 
grunda fördjupningar eller av grova instuckna punkter (fig. 23). 
Synnerligen karaktäristiska äro små, ovala gropar (fig. 23 b—d). 
Vi ha åter att göra med en tidigare omtalad företeelse: ornamenten 
förflackas till en ytdekoration. Detta är den västfinska kamkera
mikens sista stil i sin mest utpräglade form, starkt försämrad i 
jämförelse med de tidigare keramikarterna. Prov på den hade vi 
redan från Finns mellersta fyndbälte (fig. 16), och på boplatserna 
i Borgå (fig. 7) och Kokemäki (fig. 25) se vi utvecklingen gå i denna 
riktning.

Den yngsta av boplatserna i St. Marie, Kärsämäki, ligger hela 
10 m lägre än den föregående, är alltså avsevärt yngre. Den har 
varit bebodd vid tiden för 22—21 m:s havsnivå, och den kan date
ras till sista slutskedet av stenåldern. 2 Krukbitarna tillhöra samma 
dåliga, heterogena keramik, som vi redan träffat på i de yngsta 
fynden från Esbo (fig. 17) och Säkkijärvi. Allmännast äro oorne- 
rade bitar med tygavtryck (fig. 24 r, s) eller med skrapad yta 
(fig. 24 t). Vanliga äro minnen om kamkeramik, t.ex. den vanliga 
randprofilen (fig. 24 f, g), gropornamentet (fig. 24 f—m, p) och efter- 
bildningarna av kamstämplar (fig. 24 c—f). Ur snörkeramiken 
kunna härledas vissa streckornament (fig. 24 n, o), den svängda 
randprofilen (fig. 24 p, q) och kärlens flata botten (fig. 24 u). På 
kärlbottnen förekommer tygavtryck (fig. 24 v), som i fynden från 
Finns och Kiukais. Randbiten fig. 24 q påminner livligt om några 
krukor från den yngre Jettböle-boplatsen.

I denna yngsta stenålderskeramik kunna även inflytanden uti
från skönjas. Några bitar ha ornament utförda i taglad tråd (fig. 
24 a, b). På grund av den stora åldersskillnaden är det: icke sanno
likt, att de äro reminiscenser av vår äldsta stenålderskeramik. Det 
kan snarare antagas, att de beteckna kulturinflytanden från 
Sverige, i vars yngre stenålderskeramik, både från enmansgra-

1 SM  1925, s. 16 o.f.
a SM  1925, s. 17 o.f.
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e f g
Fig. 2 i. St. Marie, Jäkärlä, mellersta fyndbältet; a—f t/b, 

g pärla av bärnsten, 3/4.

5
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d e f
Fig. 22. St. Marie, Jäkärlä, mellersta och nedersta fyndbältet, 2/5.

v ar1 och boplatser,2 dylika ornament förekomma. Spår av påver
kan från samma håll kunna ju även påvisas i fynden från Finns i 
Esbo och från Kiukais. Ornament som på randbitarna fig. 24 g, h, 
linjer med korta tvärstreck, ett slags »Furchenstich», torde vara 
efterbildningar av intryck med taglad tråd. Alldeles på samma sätt 
utförda ornament finnas på flere kärl från svenska hällkistor3 samt 
på krukskärvor från grottan Stora Förvar vid Gotland och från 
Hedningahällan i Helsingland. På beröringspunkterna mellan 
Kiukais- och hällkistkeramiken har Ailio tidigare fäst uppmärksam
heten. 4

1 Frödin, Fornvännen 1916, s. i 8 i  o.f.; Folke Hansen, Fornv. 1917, s. 67 o.f.; 
Fornv. 1922, Statens Hist. Museum och K. Myntkabinettet 1921, s. 24, fig. 1—4 
(jfr• fig- 24 i här).

2 Stora Förvar på Gotland, Hedningahälla i Helsingland
3 Montelius, Minnen, fig. 736.
1 Wohnplatzfunde I, s. 93.
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d, e
Fig. 23. St. Marie, Sipilänhaka, 2/5.

Som vi se, är lerkärlens utsmyckning i västra Finland under 
stenålderns slut i upplösningstillstånd. Ornamentiken är s. a. s. 
eklektisk: de från olika håll mottagna impulserna sammansmältas 
icke till någon enhetlig stil.

Då vi vända oss norrut längs kusten av Bottniska viken, möta 
vi först Lammila boplats i Hinnerjoki med både äldre Jäkärlä- 
keramik och äldre karelsk kamkeramik samt rysk flinta, liggande 
om vartannat i kulturlagret.1 På grund av de tidigare anförda 
iakttagelserna måste dessa stilar ju även uppfattas som samtidiga. 
Höjden över havet är (enligt topografkartan) ungefär 42,5 m.

Inom Kumoälvs område äro Kiukaisgruppe 11 s boplatser de 
lägst belägna.2 De tillhöra stenålderns slut och efter dem har det

1 SM  19 11 , s. 74 o.f., F M  1915, s. 8.
2 Ailio, Wohnplatzfunde II, s. 20 o.f., 71 o.f., 249 o.f.; Reallexikon der Vor

geschichte VI, Kiukainen-Gruppe.
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(x Fragmentariskt metrevssänke av skiffer.)
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Fig. 25. Kokemäki, Häyhtiö, 2/s.

sista skedet av västra Finlands stenålder uppkallats. Det approxi
mativa höjdmåttet, 26 m, är troligen för lågt. Högre ligger 
Häyhtiö boplats i Kokemäki1 (Kumo), ca 42 m över havet (enligt 
topografkartan). Keramiken (fig. 25) företräder med sina gropar och 
ovala fördjupningar ett något längre framskridet övergångssta
dium mellan Uskela- och Sipilänhaka-stilarna (jfr fig. 18, 22 och 
23), än lergodset från Vävarsbacka i Borgå (fig. 7).

I sydligaste Österbotten ligger en viktig fyndgrupp i Teuva 
socken.2 De äldsta boplatserna där äro Komsinkangas och 
Pappilankangas. Keramiken på dessa boplatser (fig. 26, 27 a) 
hör till samma stil som de äldsta krukbitarna från Jäkärlä (fig. 20). 
För orneringen ha använts nästan uteslutande breda kamstämplar; 
gropar saknas h.o.h. 3 Stilistiskt måste lerkärlen från Komsin
kangas och Pappilankangas uppfattas som samtidiga, och det är 
därför av intresse att konstatera, att boplatserna, som ha ett av
stånd av 2—3 km, ligga på praktiskt taget samma nivå över ha
vet. Den förras nedre gräns är 63,25, den senares 63 m ö.h.

Lägre än dessa ligger Pettumäki boplats med en nedre gräns på 
57 m ö. h. Och keramiken (fig. 27 c—f) är även, att döma av tidi
gare anförda iakttagelser, avsevärt yngre4, d. v. s. typisk Uskela-

1 F M  1918, s. 18 o.f.; SM  1925, s. 31 o.f.
2 F M  1916, s. 44 o.f., 1920-21, s .  22 o.f.
3 Några kärlbitar från Komsinkangas hava genom kärlväggen efter brän

ningen borrade hål, antagligen för bärsnören eller för reparering av kärlet. Dylika 
hål finnas även på ett par bitar från Jäkärlä och från den nedre boplatsen vid 
Sperrings (fig. 13 b).

4 Kärlbiten F M  1920-21, s. 23, fig. 2 a, som insänts till museet av ortsbor, 
kan icke härstamma från Pettumäki. Vid grävningar tillvaratogs inte en erda bit 
med kamintryck.
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keramik med större och mindre gropar, nagelintryck o. dyl. (jfr 
fig. 18, 22). Överst i kulturlagret, strax under grästorven, hittades 
något snörkeramik (fig. 27 b), som således är yngre än de övriga fyn
den.1 Keramiken från Pettumäki är identisk med lergodset från det 
yngsta fyndbältet vid Jäkärlä (fig. 22). Krukbitarna från Komsin- 
kangas och Pappilankangas äro åter likadana som de äldsta från 
Jäkärlä. Under sådana förhållanden är det av vikt att kunna konsta
tera, att höjdskillanden mellan boplatserna i Teuva proportionellt 
räknat är nästan densamma, som mellan de båda motsvarande 
fyndzonerna på Jäkärlä. Då dessutom Cardium-skal finnas inblan
dade i lermassan på Pettumäki-keramiken, kan man med tämligen 
stor säkerhet uppfatta även Teuva-boplatserna som kustboplatser

Några mil i nordostlig riktning från Teuva ha vi Piirtola boplats 
i Ilmajoki (Ilmola) med kamkeramik i yngre karelsk stil2, något som 
t. v. icke anträffats i Teuva. Det lägsta fyndområdet ligger här 
57 m ö.h. Högre upp vid samma åsystem har på en fyndplats vid 
Jalasjoki i Kurikka socken tillvaratagits en lerkärlsbit av den grova 
Sperringskeramiken.3 Höjden över havet är icke bestämd. Längre

1 Även på Komsinkangas har snörkeramik hittats (FM  1916, s. 39, fig. 9, 10) 
inblandad i den fina dynsanden, dock icke djupast i kulturlagret, där endast kam 
keramik anträffats.

2 Ailio, Wohnplatzfunde II, s. 32 o.f., pl. 3: 7— 17.
3 Satakunda museum i Björneborg 8066-68; Nationalmuseet 7 114 : 1— 7.
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a

Fig. 27. a Teuva, Pappilankangas, b— f Teuva, Pettumäki, g Hängsmycke 
av bärnsten, Teuva, Kortesviita (nedanför Pettumäki), 5/e-

norrut har på Hatunluoma boplats i Lapua (Lappo) på en nivå av 
59—57 m ö.h. hittats ett fåtal krukskärvor med fina kamstämplar, 
nagelintryck och gropornament. 1 Stilistiskt taget äro de yngre 
än Ilmajoki-keramiken men möjligen något äldre än lerkärlen från 
Pettumäki i Teuva. I norra Österbotten ha antagligen boplat
serna i Vihanti2 och vid Honkala i Muhos3 varit belägna vid hav
strand. Vihanti-boplatserna, där bl. a. sälben hittats, ligga omkr. 
80—85 m ö. h. Krukbitarna tillhöra övervägande den karelska 
kamkeramiken, delvis snoddkamkeramiken. 4

Vi meddela här en sammanställning av höj dsiffrorna för de 
omtalade boplatserna (och några andra), kronologiskt grupperade.

1 Ailio, Wohnplatzfunde II, s. 105 o.f., pl. 7.
2 Ibidem, s. 231 o.f., pl. 16: 7— 18, 17: 1— 16.
3 Ibidem, s. 116  o.f., pl. 8: 1— 14.
4 Clypeusgränsen ligger här ca 114  m ö. b., litorinagränsen är icke närmare 

bestämd (Ramsay, Fennia 47: 4, s. 9).



72 SMYA — F FT  XX XV I: 1

Höjd m ö. h.
Den antag. 
na strandni. 
vån m ö. h.

% av li- 
torinagr. Jä

m
fö

r.
ta

le
t

I-

Esbo, Sperrings, övre boplatsen........... 32,5 — 30,5 30 88 76

II.

Viborg, Selänkangas ............................ — 17.» ca 17 75
Säkkijärvi, Meijermäki ....................... 20 -- 18,26 18 72
Pyttis, Kinttumäki ................................ — ca 20 7i
Esbo, Sperrings, nedre boplatsen . . . . 30,6 —28 27,0 81 70
St. Marie, Jäkärlä I ................................ 41 — 38,6 38 69 69
Hinnerjoki, Lammila ............................ — ca 42,5 66
Teuva, Kom sinkangas............................ 63,75--63,26 63 — 68
Teuva, Pappilankangas ........................

•
64,20-- 63 62,5 67.5

III.

Viborg, Sommee .................................... 17 — 15 15 68
Säkkijärvi, Suurpäälä ............................ 18,8-- 17 17 69
Säkkijärvi, Ravi, övre boplatsen . . . . ---16,75 16,5 67
Virolahti, Heikkilä ................................ ca 22— 19 ca 18 69
Esbo, Finns I ........................................ — 26 25,5 75 65
St. Marie, Jäkärlä II ............................ 39 —35 ca 35 64 64
Ilmajoki, P iir to la .................................... 63 — 57.4 56,5 —

IV.

Esbo, Mynt ............................................. 28 — 25 24 70,5 61
Uskela, Sinivuori .................................... — 30,5 30 63,5
St. Marie, Jäkärlä III ....................... 37 —33.» 33.» 61 61

! Teuva, Pettumäki ................................ 59 —57 56,5 — 61
Lapua, Hatunluoma ............................ 61 —57 56,5 •

V.

Borgå, Vävarsbacka ............................ 21 — 18,5 18,5 60
Esbo, Finns II  ........................................ 25 —23.8 23 67,6 58
St. Marie, Sipilänhaka ....................... 33.» —32 3 1 .5 57 57
Kokemäki, H äyh tiö ................................ — ca 42,5 56,5
Jomala, Jettböle, övre boplatsen .... 39,s — 36,8 36 54.» 59.»
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Höjd 111 ö. h .
Den antag» 
na strandni 
vån m ö. h.

% av li- 

torinagr. Jä
m

fö
r.

ta
le

t

VI.

Viborg, Häyrynmäki, lägsta gränsen . (20- 1 3 ) 13— 12 57—53
Säkkijärvi, Ravi II  (snörkeramik) . . 14,0 — 13 ca 13 53
Esbo o c h  Kyrkslätt, båtyxtidens strand — ca 21 62 53
Jomala, Jettböle, nedre boplatsen . . 35 —33 32 48,5 53

V II.

Säkkijärvi, R avi II, lägsta gränsen.. 14 — 12 11 45
Esbo, Finns II I  .................................... 20 — 17 16 47 40
St. Marie, Kärsämäki ............................ 25 —22 21,1. 39 39
Kiukais, U otinm äki................................ — ca 26 35
Saltvik, Nääs ........................................ 36 —28 28 4> 45

Vi observera, huru i varje grupp höj dsiffrorna stiga då vi gå 
västerut och norrut på samma sätt som själva landhöjningen ökas. 
Å andra sidan sjunka de från äldre grupperna till de yngre. På 
grundval av tillgängliga uppgifter har jag beräknat dessa höjd- 
mått, uttryckta i °/0 av litorinagränsen 1 (tredje kolumnen). Re
sultatet är ojämnt, om än även procenttalen i stort sett följa krono
login. Denna ojämnhet torde dels bero på den växlande noggran- 
heten i bestämningarna av såväl litorinagränsen som boplatsernas 
nivåer.2 De största avvikelserna förorsakas av procenttalen 
i Esbo, som genomgående äro högre än de övriga. Frånsett dem är 
resultatet tämligen tillfredsställande. Då emellertid måtten för

1 För boplatserna från Säkkijärvi till Hinnerjoki enligt W. Ramsay, Litorina
gränsen i  sydliga Finland (Geol. föreningens i  Stockholm förhandlingar, maj, iQ2o), 
likaså även för boplatserna i Kumoälv-området (approximativt efter kartan anf. 
arb., s. 257); för de åländska boplatserna efter H. Hausen, De gamla strandbild
ningarna på Aland och deras förhållande till stendldersboplatserna (Fennia 28: 3). 
Nyligen har utkommit en närmare utredning av litorinagränsen av W. Rarnsay 
(Nivåförändringar och stenålder sbosättning i  det baltiska området, Fennia 47: 4. 
1926).

2 Höjdsiffrorna för boplatserna i Viborg, Säkkijärvi, Esbo, Uskela, St. Marie, 
Teuva, Ilmajoki ooh Lapua utgå från precisionsnivellementet och ange höjden 
över NN



boplatserna där äro säkra, kan avvikelsen icke bero på dem, men 
på orsaker, vilkas utredande faller utanför mitt område.1

För att bättre kunna jämföra de olika fyndplatsernas nivåer 
med varandra, har jag valt en så att säga arkeologisk fixpunkt, 
härvid följande ett av C. A. Nordman tidigare givet exempel.2 
Bland de noggrannast nivellerade boplatserna äro grupperna i 
Esbo, St. Marie och Teuva. Nivelleringarna utgå alla från den en
hetliga hela landet omfattande precisionsavvägningen. Inom alla 
dessa grupper anträffas typisk västfinsk gropkeramik, s.k. Uskela- 
keramik (fig. 14, 22, 27). Med utgångspunkt i Jäkärlä-fynden 
och det där erhållna procenttalet för denna stil, 61, har jag beräk
nat jämförelsetalen inom de två övriga boplatsgrupperna (fjärde 
kolumnen), och av dem framgår, att likartade keramiska stilar 
inom varje grupp förekomma på nivåer, som stämma ganska väl 
överens. Vi få för de äldsta Sperringsfynden jämförelsetalet 76, 
för de yngre Sperringsfynden och den äldsta Jäkärläkeramiken 
samt den äldre karelska kamkeramiken 70 och något lägre, för 
den yngre, fina karelska kamkeramiken ca. 65, Uskelakeramiken 61, 
Sipilänhak a-stilen något under 60, båtyxkulturen något över 50 
och slutligen för Kiukaiskeramiken under 50, ända ned till 39. 
Den största delen av de med ledning av litorinagränsen beräknade 
procenttalen överensstämma tämligen väl härmed.

Denna regelbundenhet i de olika keramiska stilarnas placering i 
nivåserien inom ett så vidsträckt område kan knappast bero på 
annat än att boplatserna faktiskt varit kustboplatser. Genom 
detaljundersökningar har detta även kunnat med rätt stor säker
het påvisas i fråga om Jäkärlä i St. Marie och även boplatserna i 
Teuva. Jag  hänvisar här t.ex. till dynfynden i södra Sverige, isyn
nerhet i Blekinge, och till boplatsundersökningarna på Orust och 
Tjörn. 3 Även våra insjöboplatser visa sig, allt efter som våra 
sjöars utvecklingshistoria blir känd, ha legat vid stranden. Detta 
gäller t. ex. Sarsa boplatsområde i Kangasala 4, och Säräisniemi 
och Pielavesi-boplatserna ligga allt fortfarande vid stranden.5 Om

1 J f r  Ramsay, Fennia 47: 4.
2 F M  1922, s. 25 o.f.
3 Arvid Enqvist, Stenålder sbebyggelsen på Orust och Tjörn.
4 SM  1925, s. 32 o.f.
0 Ailio, Wohnplatz/unde II. s. 185 o.f.; F M  1920-21, s .  18 o.f., 27 o.f.
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havstrandens närhet vittna även på många boplatser — i Säkkijärvi 
—Meijermäki, Esbo—Finns, St. Marie-—Jäkärlä, Teuva—Pettu
mäki och Lapua—Hatunluoma — funna krukbitar med Cardium- 
skal som biandämne. Och från Vihanti-boplatserna hade vi ju 
bl. a. sälben.

Den största delen av de ifrågavarande boplatserna, grupperna 
I—V, tyckas vara äldre än båtyxtiden. De absoluta tidsbestäm
ningarna måste jag här förbigå liksom även jämförelsen mellan 
vårt material och det utländska.

Jag  har upptagit i min tabell öven några åländska boplatser. 
De kunna på två vägar konnekteras med fastlandsboplatserna. 
Den lägre Jettböleboplatsen, där snörkeramik hittats, är som 
C. A. Nordman påpekat, delvis samtidig med båtyxkulturen.1 
Därtill kommer, att — som nyligen observerats — krukbitarna från 
Nääs i Saltvik till kärlformen, godset och Ornamentiken nära över
ensstämma med keramiken från de yngsta fastlandsboplatserna, 
Finns i Esbo, Kärsämäki i St. Marie och Uotinmäki i Kiukais. 
Även med ledning av litorinaprocenten blir Nääs samtidig med 
dessa boplatser. Den nedre Jettböle-boplatsens procenttal blir 
däremot något för lågt. Om vi höja det till 53, i analogi med båt- 
yxkulturens procenttal på fastlandet, utjämnas siffrorna något. 
Nääs-boplatsen faller fortfarande inom den yngsta gruppen. Kera
miken från det övre Jettböle-området blir åter, att döma av jäm
förelsetalet, samtidig med den västfinska boplatskulturens yngsta, 
gropornerade stilar (grupperna IV och V). I överensstämmelse 
härmed skulle de motsvarande svenska keramikgrupperna, yngsta 
Åloppe- och Säterstilarna, vara något så när samtidiga med dessa. 
Keramiken från Jettböle II har åter anknytningspunkter med 
krukbitarna från den yngre Torslunda-boplatsen i Tierp.2

Om vi till avslutning taga en överblick över stenålderskerami- 
kens utveckling i våra kusttrakter, finna vi i Ornamentiken två, 
kanske tre grundelement. De äro snoddkamtekniken (fig. 8), den

1 F M  1922, s. 23 o.f.
2 Jfr. t. ex. Montelius, Minnen, fig. 704, samt F F T  X X V I: 21, fig. 23, och 

F M  1922, s. 37 o.f., fig. 9 o f. — Boplatserna vid Långbergsöda i Saltvik, med 
krukbitar i yngsta Säterstil och Körartorpstil samt därtill med yngre Jettböle-, 
snör och Kiukaiskeramik, ligga på en nivå av 38—29 m över havet. Fyndförhål
landena för de olika keramikarterna där äro t.v. icke närmare utredda.
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grova Sperrings-keramikens dekorering med linjer, gropar o. a. 
(fig. g-—io) samt den egentliga kamorneringen som i enkel form 
finnes redan på krukbitarna från den övre boplatsen vid Sperrings 
(fig. io  i).

Ur snoddkamornamentiken utvecklas den äldre Jäkär lä
stilen (fig. 19, 20, 26) och ur dtn grova Sperringskeramiken den 
yngre Sperringsstilen med dess förfinade motiv (fig. 13). Ur den 
enkla kamkeramiken åter den egentliga karelska kamkerami
ken med till en början tämligen kraftiga kamstämplar och enkla 
motiv (fig. i , 6). Dessa tre stilar torde vara något så när sam
tidiga.

Under följande stadium segrar den karelska kamkeramiken, 
som nu förfinats och utvecklat en stor motivrikedom, över övriga 
stilar och utbreder sig västerut ända till Bottniska viken (fig. 
2, 3, 15, 21). Därefter försvinner i västra Finland kamstämpeln 
helt och hållet, och i dekorationen bli gropar av olika slag för
härskande, till en början — i Uskelakeramiken — runda gro
par av olika slag (fig. 7, 14, 18, 22, 27), senare — i Sipilänhaka- 
stilen — små ofta ovala fördjupningar eller punkter (fig. 7, 16, 
23. 25).

Båtyxkulturens ankomst till landet avbryter denna redan i för
fallets tecken gående keramiska utveckling. Denna kulturs lergods 
— snörkeramiken — kan ju icke inpassas i den inhemska utveck- 
lingsserien.1

I Kiukaiskeramiken, som tillhör stenålderns slut, finnas spår 
både av de äldre inhemska stilarna och av snörkeramiken och ytter
ligare kan man här iakttaga inflytanden västerifrån från de yngre 
enmansgravkärlen och från hällkistkrukorna i Sverige. Även 
textilkeramiken är här företrädd (fig. 17, 24).

I östra och inre Finland tyckes kamkeramiken ha varit mera 
seglivad. På Häyrynmäki vid Viborg lever den kvar ännu under 
båtyxtiden att döma av blandformer mellan snör- och kamkeramik. 
De kamkeramiska spåren i Kiukaiskulturens lergods bero kanske 
även delvis på östliga inflytanden; på en dylik påverkan tyda bl. a. 
några drag i stenredskapsmaterialet. Textilkeramiken och vissa 
degenerationsföreteelser tyckas dock även i östra och inre Finland

1 F F T  X X X I I : 1, s. 136 o.f.
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bli förhärskande före stenålderns slu t.1 Jag  hänvisar t. ex. till 
lerkärlsfynden från Sarsa i Kangasala.2

Till slut några ord om stenålderns varaktighet i Finland. De 
yngsta av de ovan beskrivna boplatserna äro delvis samtidiga med 
hällkistorna i Sverige. Fynd som skulle visa att stenåldern här 
varat långt in i den period, som i Sydskandinavien är bronsålder, 
känner man icke. Tvärtom ligger en stor del av våra bronsålders- 
kummel, med fynd från och med den II. perioden, längs Finska 
viken och i synnerhet Bottniska viken tydligt utanför stenålders- 
fyndens egentliga utbredningsområde, närmare kusten än dessa. 3 
Synnerligen belysande är stenåldersfyndens utbredning i det låg
länta Österbotten med dess starka landhöjning. Vidsträckta områ
den, omfattande hela socknar, äro fyndtomma. Den rikliga före
komsten av stenåldersfynd tar slut ungefär 30—50 m över havet. 4 
Några få stenredskap: simpla skafthålsyxor, hålstenar, enstaka av 
dålig bergart förfärdigade yxor utan skafthål och eventuellt kvart- 
sitpilar fortleva en tid som minnen om det förra kulturskedet.5 Här 
har icke heller anträffats, som t.ex. i Danmark, spår av en epineoli- 
tisk flintindustri, beroende på att flintan icke finnes här i naturen.

Efter stenåldern torde i största delen av Finland följt en ned- 
gångstid, möjligen med ben-, horn- och träredskap och småföre
mål av slagen kvarts. Men det kulturskede, som kallas neoliti- 
kum, med dess mångsidiga stenteknik, dess säkra kännedom om 
bergarterna och dess utpräglade keramik tyckes sluta tämligen 
plötsligt. Fynden ge icke anledning till uppfattningen, att den skulle 
ha fortsatt lång tid efter att bronsföremål från och med bronsål
derns andra period i växande mängd begynte att importeras till 
våra kuster.

1 Se Pälsi, F  F T  X X V III : 1, s. 159 o.f., och SM  1916, s. 66 o.f.; Ailio, F F T  
X X IX : i, s. 41 o.f.; F M  1920-21, s. 20 o.f.

1 SM  1925, s. 32 o.f.
3 Se t. ex. SM  19 11 , s. 81, F F T  X X X II : 1, s. 185 o.f.
1 F F T  X X V : 2, karta 1; F M  [916, s. 47; SM  1925, s. 5 1. Det lean här anteck

nas, att den från Kemi i Nordösterbotten härstammande gjutformen för en brons
yxa av Mälartyp (östrysk variant) har hittats långt nedanom nedre gränsen för 
stenåldersfyndens utbredning i Kemiälvdal. Vid grävningar på fyndstället anträf
fades eldstäder, som tyda på en boplats från bronsåldern, men inga stenföremål 
eller stenavfall (Tallgren, F M  1910, s. 20 o.f.).

5 F F T  X X X II. i, s. 189 o.f.; SM  1925, s. 51.



DEN Ä LD R E BRO N SÅLD ERN S KRONOLOGI B E L Y S T  
GENOM FYN D  FRÅ N  TVÅ GRAFHÖGAR 

VID K V A R N BY

Résumé af Folke Hansen.

Vid Kvarnby utanför Malmö, å det s.k. Murmanska kritbruket, 
lågo år 1924 fyra större grafhögar på rad i ungefär nordsydlig rikt
ning. I äldre tider skall norr om dessa ha legat ännu en hög. Denna 
borttogs, när den här nu belägna kritgrafven upptogs.

Efter gjord ansökan från Kritbruksbolaget beslöt Vitterhets 
Akademien, att de två nordligaste, högarna finge borttagas på vill
kor, att nämnda bolag bekostade alla med undersökningen förenade 
kostnader. Förf. fick af riksantikvarien i uppdrag att leda under
sökningen. Resultatet från denna har förf. här velat framlägga.

Hög I, den nordligaste, fig. 1, var cirka 2,5 m hög och hade en 
diameter af 14— 15 m. Den var till väsentlig del uppförd af lera 
och sten. Högens form och dimensioner framgå bäst af fig. 1 och 
af plan jämte midtprofil, fig. 2.

Till högens undersökning använde förf. en särskild metod, 
hvilken lämpligen kan kallas profilmetoden. Det gäller enligt denna, 
att genom profiltagningar söka bestämma den kronologiska ord
ningen mellan de olika grafvarna. Denna metod är synnerligen 
lämplig och vetenskapligt gifvande och bör framför allt användas, 
när den undersökta högen får borttagas helt och hållet. Skall 
högen efter undersökningen åter uppläggas i sitt gamla skick, är 
metoden svår att tillämpa i praktiken.

Metodens effektivitet grundar sig på det faktum, att större 
delen af våra skånska grafhögar äro allmänna begrafningskullar, 
där man graflagt massor af lik, släktled efter släktled. Vidare på 
det faktum, att en stur del af högarna först efter upprepade påfyll
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ningar fått sin nuvarande storlek. En dylik utökning af kullen 
gjordes i samband med en ny grafläggning.

Det första schaktet upptogs tvärs öfver kullen från ungefär 
norr till söder, å östra sidan af kullen. En föista vertikalprofil upp
gjordes (jämf. planen fig. 2). Ur profilen kan man framläsa föl
jande lagerserie: 1. grästorflager, 2. ej särdeles hårdt eller segt ler- 
lager, till större delen genomträngdt af växtrötter, 3. segt lerlager 
och 4. mylla. Det senare lerlagret hvilade dels direkt på orörd, 
fast lerbotten och dels på den nämnda myllan. — I schaktet anträf
fades en yxa af tidig stenålderstyp. Yxans längd är 5 cm. Det 
torde vara ett löst fynd.

Fig. i. Högarna vid Kvarnby.

Andra schaktet togs parallelt med det förra och liksom detta 
å östra sidan. En ny vertikalprofil uppgjordes, (jämf. planen fig.2). 
Vi ha kvar lagerserien från förra profilen. I det undre, sega lerlagret 
framgräfdes konturerna af en del stenar, hvilka sedermera skulle 
visa sig tillhöra en fotkedja (jämf. profil fig. 2).

Tredje schaktet togs så bredt att man med detta nådde nämnda 
fotkedja i västra delen af kullen (jämf. planen fig. 2). Lagerserien 
var den nämnda.

Ännu hade inte någon graf påträffats men väl ett löst fynd, 
en bronsdolk. Samtliga lågo i den ännu kvarstående, centrala delen 
af kullen. — Följande sju grafvar lunnos:

Grafvar 1 —2. Helt nära kullens yta, direkt under grästorf- 
lagret, anträffades en flat sten. När denna tagits bort blottades 
en liten kista, byggd af på kant ställda stenar. I bottnen på kistan 
lågo brända ben samt ett knifsblad af brons. Kistans läge ses 
af plan och profil, fig. 2. — Utanför den lilla stenkistan anträf-
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Fig. 2. Plan och profil af hög I i Kvarnby.
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fades en andra benmassa och följande bronser: nål med profileradt 
hufvud, pilspets, rakknif och dubbelknapp, de 3 förstnämnda fig. 
3 t. v.

Graf 3. E j särdeles långt från graf 1 —2 och ganska nära kullens 
yta, låg en tredje graf (jämf. fig. 2): en del brända ben, täckta af 
några få knytnäfvestora stenar. Bland benen lågo en dolk, en rak

Fig. 3. Fynd ur hög I.

knif med hästhufvud, en fibula med ringformigt hufvud, (fig. 3 
upptill och nere t. h.) samt en knapp med spröt. Dolken, som 
är 3 1  cm lång, låg med fästet åt väster.

Graf 4. Öster om och något djupare än graf 3 låg gr af 4. Den var 
af samma typ och från samma tid som den förra. Grafgodset utgjor
des af dolk, rakknif med hästhufvud, fibula med ringformigt hufvud. 
Dolken är 24,5 cm lång, låg med fästet åt väster, fig. 3 i mitten.

Grafvarna 1 —4 äro a priori sekundära i storkullen. Detta fram
går af grafvarnas ytliga läge men jämväl af grafgodset.
6
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Graf 5. Ungefär vid kullens topp, ganska djupt under grästorf- 
lagret, anträffades under ett röse af ganska tillfällig form smärre 
rester a f ett obrändt människoskelett. Kvar voro delar af kraniet 
och extremiteterna. Hufvudet låg åt norr. Vid skelettets vänstra 
hand låg en fibula med korsformigt hufvud samt en dubbelknapp. 
— När skelettet upptagits hittades ytterligare en knif af brons, 
med genombrutet skaft, fig 3.

Redan i det föregående har förf. omnämnt att kullen hade en 
tydlig skiktning. I samtliga profiler har man kunnat särskilja ett 
öfre, lösare lerlager och ett undre, segare. Detta tycktes visa, att 
kullen inte fått sin slutliga storlek, förrän efter tvenne påfyllnin
gar. Och som följd häraf borde en grafläggning vara att finna i 
det undre af de båda lerlagren. Detta visade sig också vara fallet 
vid den fortsatta undersökningen.

Gra) 6. I de centrala delarna af kullen, vid bottnen af det sega 
lerlagret anträffades en graf med obrändt lik, utan hvarje sten- 
anordning. A f skelett funnos endast helt obetydliga rester, dock 
så mycket, att man kunde afgöra, att den döde legat med hufvudet 
åt öster. Invid ena armen låg en dolk, 25,1 cm lång, med fästet åt 
öster, fig. 3 den mittersta av bronsdolkarna. — Några få cm väster 
om dolken lågo två fibulor af den äldsta nordiska typen, utan 
spiralupprullningar.

Grafven låg som nämndt i ytan af det sega lerlagret. Den har 
nedgräfts i ytan af en äldre kulle, hvarefter denna påökats med ett 
nytt lerlager

Graf 7. Den egentliga centralgrafven hade ännu ej påträffats 
men helt naturligt var den att söka i centrum af den omtalade sten
ringen. Här påträffades den också. Grafven hade nedsänkts i den 
gamla marken samt täckts af ett ganska mäktigt röse. Vid hvar- 
dera ändan a f röset, som hade i det närmaste rektangulär form, 
stod en flat sten. A f skelett funnos endast helt obetydliga spår. 
Orienteringen är därför svår att bestämna. — Under rösets midt 
lågo små rester af bronsföremål, troligen bältehake, samt en liten 
spets a f flinta, möjligen använd till eldslagning.

Högens tillblifvelse är följande. Under ett tidigt skede af äldre 
bronsåldern har man byggt fotkedjan, anlagt graf 7 i dess centrala 
del samt täckt allt med ett lager fin mylla. Den äldsta högen har 
nått obetydligt utanför fotkedjan men dess stenar torde varit delvis
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synliga vid kullens fot. — Vid ett senare tillfälle, under brons
ålderns andra period, i samband med anläggningen af graf 6, har 
man utökat kullen till den storlek den haft intill tiden för graf 5. 
Efter denna grafläggning har kullen fått sin slutliga storlek.

Sedan vi klarlagt kullens tillblifvelse är den kronologiska ord
ningen mellan grafvarna inte svår att fastslå. Graf 7 är äldst och 
äldre än graf 6. Denna åter är äldre än graf 5, dels därför att den 
låg djupare i kullen men framför allt därför att den låg midt under 
graf 5. — Samliga grafvar 5—7 äro från äldre bronsåldern, dess 
brandlösa skede.

Graf 3—4 äro yngre än graf 5 emedan de ha brändt lik. Graf- 
inventariet är mycket typiskt för de äldre brandgrafvarna. Ännu ha 
vi kvar dolken jämte rakknifven. Till den äldsta typen brandgrafvar 
höra grafvar 3—4 emellertid inte. De saknade det manslånga röset.

Slutligen äro grafvar 1 —2 sena sekundärgrafvar i storkullen.

Hög I I ,  den sydligaste, fig. 1 , hade en diameter af 22 meter och 
en höjd af 3,5 meter. Högens form och storlek framgår för öfrigt 
bäst af figg. i  och 4.

Denna hög undersöktes på samma sätt som den förra, d.v.s. 
efter profilmetoden. Det första schaktet upptogs å östra sidan af 
kullen. I detta schakt hittades ett löst fynd, en liten flintyxa, 
längd 7,7 cm. — Redan nu kunde man tydligen iakttaga, att 
högen-icke blivit uppförd på en gång. Under det ganska mäktiga 
vegetationstäcket hade vi relativt lös lera, som utan svårighet 
kunde gräfvas med spade. Därunder åter mycket seg lera, som 
endast med möda kunde upphuggas med hackor och spett. — 
Redan i den första vertikalprofilen framskymta några kullerstenar, 
hvilka sedermera visade sig tillhöra en fotkedja vid kullens botten.

Det andra schaktet togs i 6o° vinkel med det förra, å sydvästra 
sidan. I den profil, som här uppgjordes, kunde man framläsa en 
hel del beträffande kullens uppbyggnad: Öfverst hade vi grästorf- 
lagret (a), därunder ett ganska löst, sandblandadt lerlager (b). 
Massan var hvitaktig till färgen och föll lätt sönder. Lagret (b) 
skilde sig tydligt från det underliggande meterstjocka, sega ler- 
lagret (d) genom ett tunnt skikt (c), med all visshet resterna af ett 
uppmultnadt vegetationstäcke. — I lagret (d) funnos en mängd 
kritstänk. Skiktet (c) sträckte sig öfver hela kullens bredd. —
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HöjII.

Fig. 4. Plan och profil af hög II  i Kvarnby.

Redan nu skulle man sålunda våga uppdela storkullen i två kullar, 
en äldre och en yngre. Den senare benämner förf. kullen (A), den 
förre kullen (B). Kullen (A) är yngre än kullen (B). Jäm f. fig. 5.
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Fig. 5. Kullen C i hög II markerad genom en inskuren linje.

Ur nämnda profil, funno vi vidare ett tunnt skikt (e), som endast 
sträcker sig öfver ett mindre område samt ett mörkare skikt (f) 
a f cirka 1 dm:s mäktighet, som afgränsar det sega lerlagret nedåt. 
Skiktet (f) torde vara rester af ett uppmultnadt vegetationstäcke. 
Detta skikt (f) var helt naturligt mäktigare än skikt (c), eftersom 
detsamma bildats på en kulle, hvars yta utgjorts af fin mylla, hvil- 
ket ej var fallet med (c). Lagret (g) under skiktet (f) var nämligen 
fin mylla. — Skiktet (f) sträckte sig öfver hela kullens bredd men 
sänkte sig ned öfver de stenar vi se vid kullens botten. — A f hvad 
som anförts kan man sålunda våga uppdela kullen (B) i två kullar, 
en yngre och en äldre. Den senare benämner förf. kullen (C). Kul
len (B) är yngre än kullen (C). Kullen (C) är markerad i  fig 5.

Till hvardera kullen (A), (B) och (C) har man att vänta en 
centralgraf samt en eller ett flertal sekundärgrafvar. Detta blef 
också fallet. I allt anträffades 17 grafvar.

Graf i .  Tre grafvar voro sekundära i storkullen (A). Den första 
anträffades helt ytligt, nära kullens topp. Vi funno här en del 
brända ben utan hvarje skydd af stenar. Bland de brända benen
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hittades ett knifblad af brons. Grafven är från slutet a f brons
åldern.

Graf 2 låg något öster om graf i .  Den var delvis förstörd 
genom senare tids gräfningar. Grafven utgjordes a f en mycket
söndrig urna samt brända ben. 
syl samt ett stycke bronsbleck, 
fjärde eller femte period.

Bland benresterna hittades en 
Grafven är från bronsålderns

Graf 3 torde äfven vara se
kundär i storkullen (A), att dö
ma a f grafinventariet. Graf 3 
låg ganska djupt. Under några 
få kullerstenar lågo brända ben 
jämte en dolk af brons, längd 
31,9  cm, samt fibula med 
ringformigt hufvud, en pin- 
cett, (fig 6) en knif med häst
hufvud samt tre fragmenta
riska knappar af brons. Dol
ken låg med fästet åt väster. 
Till densamma hör en ovanligt 
kraftig doppsko.

Graf 4 var centralgrafven i 
storkullen (A). Den hade an
lagts på så sätt, att man gräft 
sig ned ett stycke i ytan af 
kullen (B). Öfver liket har upp
förts ett pvramidalt röse. Ro

sets topp har nått ofvan kullens (B) yta, hvarför en påfyllning blef 
nödvändig. Röset har ursprungligen varit jordfritt men på grund 
af sitt ytliga läge har det snart nog fyllts af jord. Häraf får man 
en enkel och naturlig förklaring till den djupa sänkan i storkul
lens (A) topp samt till rösets form. — Under röset anträffades 
ett svärd, fig. 6, med svärdsknapp af brons. Klingans längd är 
55 cm. Därjämte hittades en fibula samt tre knappar men inga 
benrester.

Graf 5. Kullen (B) hade inga sekundärgrafvar. Centralgrafven 
hade anlagts på ytan af kullen (C), hvarefter utökningen skett. 
A f skelett funnos endast helt små rester. Ingen stenanordning.

Fig. 6. Fynd ur hög II i Kvarnbv.
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Grafgodset utgjordes af dolk med fästeknapp samt af fibula. Dol- 
ken låg med fästet åt öster. Klingans längd är 2 1,3  cm.

Samtliga öfriga grafvar torde få hänföras till kullen (C) antingen 
som sekundära eller som centralgraf. Dock gör graf 17  ett undan
tag. Den är äldre än hög (C). — Den kronologiska ordningen mel
lan grafvarna är i flera tillfällen möjlig att bestämma.

Graf 6. Inom kullens nordöstra del, utan särskild stenanord- 
ning, ett skelett med hufvudet åt sydväst. Inga fornsaker.

Graf 7. I kullens sydvästra del fanns ett plant röse och under 
detta spårades skelett. Inga fornsaker.

Graf 8. I östra delen af kullen åter ett skelett utan fornsaker 
och utan hvarje stenanordning. Hufvudet åt söder.

Graf 9. Denna graf var något yngre än graf 8. Detta framgick 
däraf, att kraniet krossats i graf 8 när graf 9 anlades och ännu 
tydligare däraf, att ett mäktigt väl bevaradt tånglager öfver den 
sistnämnda grafven sträckte sig öfver graf 8. Liket i graf 9 hade 
nedlagts inom en ram af kullerstenar samt täckts af nämnda sten- 
lager. Hufvudet låg åt ungefär söder. Vid vänstra armen låg ett 
62 cm långt svärd med handtaget åt söder, fig. 6. Till svärdet 
hör en helt liten kvadratisk doppsko. Vidare anträffades i grafven 
en fibula och två knappar.

Graf 10. När graf 9 anlades hade man rubbat förutom graf 8 
ytterligare en, nämligen graf 10. Under förstnämnda graf anträf
fades nämligen rester af ett skelett: båda lårbenen samt vissa andra 
benrester. Hufvudet hade legat åt ungefär norr. Vid öfre ändan 
af lårbenen låg en bältehake af brons ornerad med en fortlöpande 
rad spiraler rundt och inom koncentriska cirklar.

Graf i i . När de sista stenarna i ramen rundt graf 9 uppbrötos 
hittades helt små rester af skelett samt en miniatyrdolk af brons. 
Orienteringen omöjlig att bestämma.

Graf 12 . I nordöstra delen af kullen, under ett röse av mindre 
kullerstenar spår efter skelett samt en illa skadad bälteprydnad af 
brons. Hufvudet åt sydost.

Graf 13  Några få meter från graf 12 hade vi ånyo en grav med 
nästan cirkelrundt röse. Små rester af skelett. Hufvudet åt sydost. 
Grafgodset utgjordes af en bältehake, inlagd med hvit, kritaktig 
massa, fig. 6.

Graf 14. I nordvästra delen a f kullen (C) lågo utan hvarje sten-
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anordning rester af skelett samt en hjulformig prydnad a f brons., 
fig. 6. Orienteringen af skelettet omöjlig att bestämna.

Graf J5- Slutligen hittades i ungefär midten af kullen en tutulus 
af brons, men inga rester af skelett. Dock troligen en graf.

Samtliga nu nämnda grafvar 6—15 äro sekundärgrafvar i kul
len (C). Centralgrafven låg ungefär i centrum af den fullständigare 
stenkedjan (jämf. fig. 4).

Graf 16. Under ett ganska mäktigt röse af kullerstenar anträf
fades rester af skelett samt en nål af brons, fig. 6 till höger. Skelet
tets orientering omöjlig att ange.

Graf 17 . När röset till graf 16 undersöktes hittades i detta, som 
var fullständigt jordfritt, rester af minst tre kranier men inga 
andra människoben. Detta lät oss ana, att man vid anläggning af 
högen (C) förstört en graf af ett eller annat slag. Det sagda fick 
sin bekräftelse vid den fortsatta undersökningen. Under bottnen 
på hög (C) hittades nämligen en massa människoben, dock inga 
delar af kranier, hvilka lågo spridda utan minsta ordning. Bland 
benresterna påträffades ett bryne af skiffer, fig. 6.

De sistnämnda fynden gaf förklaringen till vissa förhållanden 
beträffande hög (C).

Å planen fig. 4 se vi en nästan hel och delar af en andra fot
kedja. Den indre fotkedjan torde anlagts i samband med upp
förandet af hög (C). Detta visas däraf, att kullen (C) just haft 
denna utsträckning i planet. Vi ha ju sett att grässkiktet (f) nådde 
nätt och jämt ut öfver stenarna i nämnda fotkedja. — Den yttre 
fotkedjan torde förklaras på följande sätt. På den plats, där man 
ämnade uppföra hög (C), har förut legat en stenåldersgraf, troligen 
en hällkista, med tillhörande fotkedja. Grafkammaren ha brons- 
åldersmänniskorna brutit bort. Benrester, med undantag af kra
nierna, har man låtit bli kvar i marken, under det att kranierna 
kastats in i det röse, som uppfördes öfver den tillämnade brons- 
åldersgrafven. Till fotkedjan rundt högen (C) har man tagit stenarna 
från fotkedj an till hällkistan. En del stenar ha blivit öfver, då den nya 
fotkedjan var mindre än den gamla. Därpå har högen (C) uppförts. 
Dess tillblifvelse har sålunda kunnat fullt klarläggas. — Den har 
sedermera vid tvenne tillfällen, båda i samband med grafläggning 
af obrändt lik, utökats med mäktiga lerlager. Vi ha på så sätt fått 
högarna (A) och (B). Orsaken till att vi inte funnit någon sekundär-
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graf i högen (B) är den, att tidsskillnaden mellan centralgrafvarna 
i högarna (A) och (B) är så ytterligt ringa, att någon grafläggning 
däremellan ej varit nödvändig.

Den kronologiska ordningen mellan grafvarna i hög II är i stort 
sedt möjlig att fastslå. Graf 17 med det lilla brynet är äldst, troligen 
från slutet a f stenåldern. Graf 16 med den intressanta nålen är äldst 
i själfva högen, och äldre är samtliga öfriga bronsåldersgrafvar. — 
Från ett gemensamt skede äro grafvarna 6—15. De äro alla äldre 
än centralgrafven i kullen (B), nämligen graf 5. — Inom gruppen 
6— 15 kan man endast veta, att graf 9 med svärd med flat skaft
tunga och fibula med korsformigt hufvud är yngre än graf 10 med 
spiralornerad bältehake. Men detta är dock af ett visst intresse.

Vidare är som nämnt grafvar 1 —5 yngre än samtliga sekundär- 
grafvar i kullen (C). Därjämte är centralgrafven i kullen (B), graf 5, 
äldre än centralgrafven i kullen (A), graf 4, äfven om tidsskilnaden 
mellan dessa både grafvar är ytterst ringa.

Slutligen är graf 3 yngre än graf 4, hvilket tydligast framgår 
däraf, att liket varit brändt i den förra, men ej i den senare. — 
Grafvarna 1 —2 äro sena sekundärgrafvar i kullen (A).

Förf. har genom den gjorda undersökningen velat visa, att man 
har stora möjligheter att bestämma den kronologiska ordningen 
mellan de enskilda grafvarna i en bronsåldershög. Våra skånska 
grafhögar äro manuskript, som det gäller att dechiffrera. — 
Ett stort samladt material från en massa grafvar i en och samma 
hög, där grafvarnas kronologiska ordning kan fastslås, bör kunna 
lämna det säkraste svaret på den kronologiska ordningen mellan 
de olika fornsakstyperna. Grafvarna ge en bild af den växling i 
föremål, som skett från släktled till släktled.

Undersökningen af de två Kvarnbyhögarna har lämnat ännu 
ett resultat. Vi ha sett att i båda högarna ha vi haft parallellserier 
af grafvar och grafgods. Detta vill förf. tyda på så sätt, att hvarje 
hög varit afsedd för blott medlemmarna ur en gård eller ett hus. — 
Detta skulle åter tyda på, att byalaget ännu ej existerade. En 
gemensam grafläggningsplats är väl en af grundbetingelserna för 
äfven det enklaste byalag. Vi skulle sålunda under äldre brons
åldern blott haft spridda gårdar. Yngre bronsåldern uppvisar något 
nytt: de stora gemensamhetsgraffälten med hundratals grafvar.



ROGALAND 1 BRO N SEA LD EREN .

Av Ja n  Petersen.

Det er en ganske kort liten utredning jeg her skal gi, vistnok 
tildels meget kjendte saker for de fleste av mine aerede tilh0rere, 
men forhaabentlig allikevel av interesse saerlig nu da det gamle 
spprsmaal om bronsealderen i Norge igjen er reist av A. W. Brpgger. 
I det store og hele synes jeg der maa herske enighet om at i Norge 
ihvertfald har sten og flint vaeret anvendt i bronsealderen til simp
lere redskaper og vaaben. Det ståndpunkt har jeg haevdet like fra 
19 13  av. De indvendinger som tidligere har vaeret reist, fprst at der 
da maatte kunne spores egne former i flint og sten typisk for bronse
alderen og at bronsen har lettere for at optaeres end stenen, maa 
bortfalde. Det er vaesentlig de simplere redskaper og vaaben det 
her beh0ver at gjaelde, smaa skrapere, smaa tyknakkede 0kser, 
vestlandspkser, simple skafthul >kser og flekkepiler og andre smaa 
flekkeredskaper av flint, og denslags simplere saker behpver ikke 
vise nye former. De laegges heller ikke synderlig i gravene. Og ser 
man paa de bronsesaker som leveres til museene, saa viser de sande- 
lig ikke meget tegn til oplpsning i almindelighet. Og om man sier 
at bronsesakene er stppt om og om igjen, saa viser jo nettop det 
at de har vseret uhyre sjeldne og kostbare.

Det var imidlertid ingenlunde min hensigt at indlede nogen dis
kussion om denne sak. Jeg  vilde bare gi nogen oplysninger om det 
distrikt hvor jeg har mit virke, og hvor det ihvertfald ikke kan 
negtes at der har vaeret bronsealderskultur i bronsealderen. Den 
hpie kultur som i yngre stenålder viser sig i de mange skjpnne sten- 
aldersvaaben som er fundet i Rogaland, og som ikke er import, 
den er ikke i bronsealderen helt strpket bort, bare bestaaende av 
laante fjaere.



Rogaland det er den sydvestlige del av Norge. Sammen med 
det lille Lista prestegjaeld i sydost danner det et sammenhsengende 
rikere kulturomraade i bronsealderen. Det er ikke saa at de store 
pragtfund er gjort i Rogaland. Der er storre og prsegtigere fund 
fra andre steder; der er de store depotfund Svenesfundet fra Nordre 
Aurdal med over 20 spydspisser.de to tronderske fund fra Gunnesoy 
i Rennebu og Stavaa i Opdal og den prasgtige spydspiss fra Nord- 
Trondelagen, det nye merkelige depotfund fra Lunner paa Hade- 
land med de 3 halsringer og haengekarret, oksefigurene og perlene 
fra bronsealderens 5te periode.

Rogaland er altsaa den sydvestlige del av Norge, et fylke som 
er av meget forskj elligartet natur med et flateinhold av over 
9000 km2, saaledes storre end hele Sjaelland. Men i motsaetning til 
Sjaelland er her fjeld og udyrkede straekninger; det er bare Vs av 
fylket som er produktivt land. I,sengst i sor har vi Dalene som 
navnet sier os er et meget kloftet landskap tildels med ode fjeld. 
Herfra mangier bronsefundene helt, men stenaldersfundene er 
heller ikke saa mange. Laengst i nord har vi Ryfylke og Karmoy, 
et fjeldrikt land opskaaret av fjordarmer. Herfra er bronsealders- 
fundene flere, saerlig allerlaengst i nord paa nordsiden av den store 
Karmoy, hvor der er et litet centrum for bronsealderskultur.

Men storste delen av fundene skriver sig fra, Jaeren, flatlandet 
mellem Dalene og Ryfylke, hvor nydyrkningen drives intenst, 
omtrent överalt med utsyn eller foling med havet. Dette land er 
ikke mere end vei 1000 km2 stort, saaledes ikke dobbelt saa stort 
som Bornholm. — Der er gjort ca. 130 bronsealdersfund i Roga
land, V3 av fundene fra hele Norge. Her tar jeg ikke med de ornerte 
gravheller fra bronsealdersgraver, hvorav der er ca. 10 stykker. 
Av disse 130 fund er over 3U, hele 120 fund, fra Jaeren og av disse 
er igjen V3, hele 37 fund, fra det ene prestegjaeld Klepp, som har 
et flateindhold av bare 128 km2, saaledes ikke V4 av Bornholms 
flateindhold. Og bronsealdersfundene fra Rogaland oker stadig. 
I de 2 y2 aar jeg har vaeret der, er der kommet ind 10 bronsealders
fund, derav 8 fra Jaeren, 2 fra Ryfylke.

Denne for norske forhold saa forholdsvis store maengde fund 
har i flere henseender sit eget praeg. Flere ellers temmelig alminde- 
lige saker mangier endnu ganske, saaledes haengekarrene og de med 
disse samtidige halsringer fra yngre bronsealder. Her er idet hele
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litet av de praegtigere depotfund. Bare et eneste slikt samlet litt 
storre fund kjendes fra Rogaland, nemlig fra Vigrestad i Varhaug 
i den sydlige del av Jaeren. Det bestaar av 3 tutuli, en halskrave og 
et eiendommelig smykke, alt fra bronsealderens 2den periode. 
Her er nok et par offerfund, 2 vredne halsringer fra 6te periode 
fra Vaare i Avaldsnes i nordlige del av Karmoy og fundet av de to 
lurer fra Revheimsmyren fra den nordlige del av Jaeren; i Norge 
er som bekjendt bare gjort to fund med bronselurer, det andet er 
fra Hadeland, men fundet fra Revheimsmyren er det eneste, hvor 
lurene er bevaret hele. Det kan vei endnu vaere et par enkeltfundne 
saker som kan betragtes som offerfund.

Men storstedelen av bronsealdersfundene fra Rogaland er dels 
gravfund, ingen saerlig rikt utstyret, og dels enkelt fundne saker 
som heist maa betragtes som mere tilfaeldig kommet i jorden. Til 
disse sidste maa regnes de 26 paalstaver og celter av bronse, repre- 
senterende Vs av alle fundene fra Rogaland og fordelt over hele 
fylket like fra I.und i Dalene og til Haugesundskanten og fra de 
aeldste til de yngste typer. Det er dette man kan mene naar man 
sier at her er jorden efter fattig leilighet gjennemsyret med bronse- 
alders kultur. Paalstavene og celtene er aldrig fundet i graver; de 
horer ikke med til gravutstyret. Det er redskap og smykker som 
horer med til gravutstyr i Rogaland i bronsealderen og dertil toilet- 
gjenstande som barberkniver og pinsetter. En eneste undtagelse 
fra yngre broncealder er to ganske smaa sagblad fra Aarsland i Var
haug og Holen i Time, men det spors jo hvad de har vaeret anvendt 
til. Av saerlig interesse er stopeformene, av disse er der i hele Norge 
fundet bare 7 stykker, den ene til paalstav de andre 6 til celter. 
Av disse 7 er de 5 stopeformene fundet i Rogaland, alle til celter.

Hvorledes er det saa med fundene fra Rogaland, folger de rege
len at de vestlige dele av Norden har mest fund fra aeldre bronse- 
alder, og de östlige fra yngre? Ja , det gjor de, om end fundene fra 
yngre bronsealder ikke er saa rent faa. Av de daterbare fund, 
ca. 120 stykker er de 80 fra aeldre og de 40 fra yngre bronsealder, 
Vs altsaa fra den yngre tid. Her er i bronsealderen likesom i yngre 
stenålder sterk tilknytning til det vestlige omraade, saerlig til J y l 
land.

Jeg n vnte at gravfundene, hvorav der er en 60 sikre, er for- 
holdsvis beskedne i sit indhold. Vi har dog et par mere rikholdige,
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som ventelig fra aeldre broncealder, et fund fra Rege i Sola paa 
Jaeren med halskrave, 2 tutuli, to armbaand, späende og dolk; og et 
fund fra Gunnarshaug i Torvastad paa Karmoy, utgrävt av profes
sor Shetelig, med dolk, kniv, späende, knap og pinset. Ellers er et 
sverd eller en dolk ikke sjelden, kvindegraver med et par arm
baand og en tutulus, et enkelt sagblad som naevnt i 2 graver. Ler- 
kar er ikke sjeldne i gravene fra yngre bronsealder. Jeg  skal 
naevne et fund som jeg selv har gjort langt 0st paa Jaeren paa en 
gaard Nolstad i Naerb0, hvor der i et gravkammer, 70 cm langt, 
37 cm bredt og 52 cm hoit, stod stuet sammen 5 lerkrukker med 
braendte ben, de hoieste 28—29 cm hoie. Gravkammeret som var 
bygget av 4 heller med en knust overligger, var sat paa en stor flat 
helle som laa i bunden. Blandt benene fandtes av oldsaker bare 
en liten stangknap av bronse. Fundet er fra bronsealderens 5. 
periode.

Om nu end gravutstyret og det som ellers er fundet i jorden 
fra bronsealderen i Rogaland, kunde tyde paa meget jevne for- 
hold, saa faar man et mere imponerende indtryk av de gravmindes- 
merker som er efterlatt os. Der er forst de maegtige gravhauger 
nede paa Jaeren og her igjen forst og fremst i Klepp. Det er Stor- 
haug paa Ostre Bore, Stavhaug paa Borsheim, Ljoshaug paa Orre 
og den praegtige Tangerhaug paa Sele, over 30 m i tvermaal og 
5 m hoi. Maegtige er ogsaa Sotehaugen paa Jaasund og Store Mel- 
haug paa Sole i Sole sogn og de 5 svaere hauger paa »Reheien» i 
Avaldsnes og Torvastad paa Karmoy. —

I förbindelse med bronsealderen i Rogaland skal ogsaa naevnes 
at vi herfra ogsaa har nok av bronsealderens helleristninger baade 
fra Dalene, Jaeren, og Ryfylke. Paa Aamoy litt nord for Stavanger 
er et meget stort felt og ellers er der 20 helleristningsfelter i hele 
fylket.



G R A V FÄ LT ET  VID G Ö D Å KER OCH DEN RO M ERSKA 
JÄ R N Å L D E R N  I U PPSV ERIG E.

Av Gunnar Ekholm.

Våren och försommaren 19 15  verkställdes under professor 
Oscar Almgrens ledning och överinseende en preliminär under
sökning av ett gravfält vid Gödåker i Tensta socken omkr. 2 mil 
norr om Uppsala. E tt bronskärl av Hemmoor-typ, skopa av pro- 
vinsialromersk extraktion, beslag till dryckeshorn, nedsmälta glas
bägare, hartstätning till spånaskar och annat daterade gravfältet 
till romersk järnålder. Ett par gravars för uppsvenska förhållanden 
osedvanligt rika inventarium föranledde en jämförelse med de 
danska Juellinge-fynden. Under hänvisning till dateringen och det 
präktiga gravinventariet antyddes även möjligheten, att orten kun
nat utgöra en föregångare till Gamla Uppsala.1)

Efter ett uppskov på ett decennium — krigs- och krisåren — 
kunde dessa undersökningar 1924—25 fortsättas i form av övnin
gar i arkeologiska fältarbeten vid Uppsala Universitet. Det till 
stora delar överplöjda gravfältet blev nu fullständigt kartlagt, ett 
70-tal nya gravar — av dem 17  med bautastenar — uppspårades, 
och den 1893 igenfyllda och täckdikade offerkällan frilädes.

Bland det 40-tal gravar, som undersöktes, innehöllo endast 3 
skelett. En av dessa (grav 40) uppvisade endast obetydliga rester 
av människoben samt spår av en träkiskta, de båda övriga voro 
däremot fyndrika. Den våren 1924 undersökta grav 22 hade ovan 
jord karaktär av en låg stenplan av omkr. 5 m:s diam. På ett djup 
av nära 1,5 m under flerdubbla lager av med matjord blandad 
kullersten låg här ett starkt skadat skelett orienterat i N—S. 
Omkr. 0,5 m öster om huvudet funnos rester av ett sammantryckt

1 Almgren. Ett uppländskt gravfält med romerska kärl. Fornvännen. 1916.



t r ä s p a n n  med bronsbeslag samt ett krossat till färgen svart 
l e r kä r l  med handtag och ornering. Vid platsen för den bortmult
nade högra handen låg en g u l d f i n g e r r i n g  med hamrad utsida.
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Fig. i. Gravfältet vid Gödåker.

Den tredje skelettgraven (grav V III), som undersöktes våren 
1925, låg inom det 19 15  kartlagda området, men hade då ej obser-

Fig. 2. Del av gravfältet vid Gödåker.

verats, enär den ej var markerad ovan jord. Vad som nu ledde 
uppmärksamheten på platsen var den från två olika håll lämnade 
uppgiften, att man vid dikesgrävning på en viss punkt skulle ha
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funnit trärester. Vid närmare undersökning visade sig diket 
genomskära en oval stenplan med största utsträckning i N—S och 
där mätande omkr. io m i diam. Under stenplanen låg ett lager 
matjord av några decimeters mäktighet. I bottnen på detta anträf
fades i gravens längdaxel ett nytt stenlager, som tydligen utfyllde 
ett schakt. Omkring i m under det övre stenlagrets yta började 
komma i dagen de starkt sammanpressade men av den omgivande 
fuktiga leran väl konserverade resterna av en träkista, över 4 m 
i längd, och hopfogad av grova furuplankor. Av det genom de

ovanliggande stenarnas tryck tydligen alldeles sönderkrossade ske
lettet fanns endast obetydliga rester. Djurbenen från de nedlagda 
födoämnena voro jämförelsevis bättre bevarade. Vid östra kanten 
låg en fullständigt oskadad, vackert arbetad g u l d f i n g e r r i n g a v  
ormhuvudtyp C, och mellan ett par av bottenplankorna lågo, 
nedpressade i leran, l ans  och k a s t s p j u t  med väl bevarade, över 
3 m långa skaft.

Gravarna 22 och V III tillhöra, såsom framgår av en jämförelse 
med likartade gotländska gravar, tiden omkr. 300 e. Kr. Vad beträf
far grav V III, får denna kronologi stöd av guldfingerringen, vilken 
enligt Montelius tillhör denna tid.1

1 Sv. Fornm. Tidskr., bd 9, s. 256.
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Det, som skänker grav V III det största intresset, är den väl 
bevarade träkistan. Med sin långsmala, rektangulära form och sina 
förbi gavlarna framskjutande långsidor erbjuder den en slående 
överensstämmelse med de samtida huslämningarna på Gotland, 
de s.k. kämpagravarna med deras gavelsvale. Denna »megarontyp» 
för huset, som är vanlig i Medelhavsländerna och där även ligger 
till grund för det äldsta grekiska templet, skall enligt Monteliusha 
därifrån invandrat till Norden. Från andra håll har emellertid 
gjorts gällande, att detta hus i stenkonstruktion förutsätter en 
prototyp i trä och därför snarast stammar från de skogrika områ
dena i norra eller östra Europa.1 Det föreligger nu goda grunder 
för att i Gödåkerskistan se en efterbildning av denna prototyp, 
som på nordiskt område kan ha kvarlevat i trä långt efter att den 
i Medelhavsländerna börjat efterbildas i sten.

Beträffande de vid Gödåker uppträdande gravformerna, bland 
vilka majoriteten utgöres av låga, platta, stenblandade högar, 
vidare rösen och stenflak — från början sannolikt obetäckta — 
få de sannolikt till övervägande grad anses nedstamma från brons
ålderns kummel.2 Från denna tid kvarlevande traditioner spåras 
även i brandgravarnas innehåll av rena, urplockade ben. Om främ
mande inflytelser vittna däremot de sporadiskt uppträdande skelett
gravarna, enligt Jahns tilltalande förklaring ett av markoman- 
nerna förmedlat lån från de keltiska boj erna.3 Såsom ett nytt 
inslag får sannolikt även bautastenarnas uppträdande betraktas. 
Sophus Müllers förklaring, att dessa uppträda redan under 
bronsåldern,4 synes bero på en förväxling med de av skålgropar 
och stundom även bildristningar täckta hällar, som i l i g g a n d e  
s t ä l l n i n g  anträffas i eller på gravar från såväl äldre som yngre

1 Erixon, Några bidrag till det nordiska husets historia. Fataburen 19 17 .—
Thordeman, Rig 1920, s. 91.

3 Förmedlande övergångstyper från den förromerska järnåldern iakttagna 
på Bornholm (Vedel, Aatbeger 1872, s. i ff.) Gotland och i Östergötland (Almgren 
Die ältere Eisenzeit Gotlands, s. 14).

3 Mannus-Bibl. Nr. 22 (1922) s. 84 f.
4 Vor Oldtid, s. 414; Nord. Altertumskunde I, s. 461 f.

7
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bronsåldern.1 Arnes antagande,2 att de ha utvecklat sig ur de 
klumpstenar, som i jordytan markera en del brandgropar från slu
tet av förromersk järnålder, förefaller i kronologiskt avseende rik
tigare, men torde ej heller träffa det rätta. Denna förklaring låter 
sig nämligen ej förena med den mot det phallitiska syftande tolk
ning, som Magnus Olsen ger av ordet b a u t a s t e n . 3 Denna tolk
ning är visserligen hypotetisk, men vinner ett kraftigt stöd i före
komsten särskilt på mindre-asiatiskt område av analogier till de 
nordiska bautastenarna, om vilka analogiers egenskap av phallos- 
bilder i sten intet tvivel kan råda.4 I de »heilige vide stene»5, upp
trädande i och o v a n p å  gravar både i Norge och Sverige synes 
även föreligga en prototyp, varur den nordiska bautastenen låter 
sig härleda. Såsom ytterligare ett stöd för denna teori kan hän
visas till det nära sambandet mellan döds- och fruktbarhetskult, 
som framträder icke minst i Norden (hällristningarna), och för 
vilket även ett uttryck är att finna i Gödåkersgravarnas anläggning 
på en helig åker och kring en helig källa. Beträffande den till Göd
åker knutna kulten torde nämligen gälla, att den varit ägnad den 
av Tacitus omtalade fruktbarhetsgudinnan Nerthus, den moder
liga jorden.6 Härför talar, att den äldsta graven tillhör början av 
200-talet och således nära återgår till Tacitus tid, vilket ger oss en 
terminus ante quem för uppkomsten av den till källan knutna 
riten.7

1 Exempel på dylika hällar erbjuda den intressanta, till per. II  daterade Irån 
Klinta på Öland (Fornvännen 19 17, s. 199, fig. 3—4), fynd i åtskilliga skånska 
gravhögar (Fornvännen 1912, s. 84 ff.) samt kistan från Hundhoved, Jylland IForn
vännen 1922, s. 222, fig. i.

7 Fornvännen 1919, s. 200.
3 Hedniske Kultminder I, s. 252 f.
4 Körte, Athen. Mitteil. 24 (1899), s. 7 ff.
5 Th. Petersen i Festschrift Eugen Mogk zum 70 Geburtstag (Halle a.d. S. 1924), 

s. 484 ff. med där ang. litteratur.
6 Ortnamnet belagt från 1492 i  Gydakrutn urformen torde ha varit Gudhiu- 

aker d.v.s. Gudinnans åker.
7 Såsom utretts (Wessen, Sveriges hedna mytologi och fornhistoric. Uppsala 

Univ:s Årsskr. 1924) har kulten av gadaparet Nerthus (-Tyr) på uppländskt om
råde avlösts först av Härn-Ulls, senare av Fröja-Fröjs. De två senare stadierna 
synas dock här av kronologiska skäl ej kunna tagas i betraktande; för övrigt låg 
vid denna tidpunkt huvudvikten på den manliga parten i gudaparet, vilket att 
döma av ortnamnet icke varit fallet under Gödåkerstiden.
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I betraktande av att Nerthus tillhör vanagudarnas krets och 
att kulten av dessa gudar varit nära knuten till Ynglingaättens ko
nunga dynasti, utgör tolkningen av ortnamnet och de därav dragna 
slutsatserna ett avsevärt stöd för det ovan berörda antagandet, att 
Gödåker kunnat utgöra en äldre residensort för Uppsala-konun- 
garne. I samma riktning pekar även förhållandet, att den närmast 
norr om gravfältet liggande gården bär namnet H u s b y  — Husby
namnens egenskap att markera kungsgårdar är obestridd. Då 
emellertid en kronologisk lucka om ett par århundraden synes före
ligga mellan Gödåker och Gamla Uppsala, får dock räknas med 
någon mellanled i utvecklingen. Med hänsyn till de ovan berörda 
religionshistoriska förhållanden, som kunna spåras i Uppland, får 
denna mellanled sökas i någon ort, vars namn är sammansatt med 
guden Ulls. Mycket talar för att det gamla U l l e r å k e r  — vars läge 
inom Uppsala stads område nu synes vara till fullo utrett1 — 
utgjort denna mellanled.

Ännu viktigare än dessa ännu på hypotesens stadium stående 
slutsatser, vartill Gödåkersfynden givit anledning, äro de viktiga 
upplysningar om detta tidevarvs gravskick, som de skänka. På 
grundval av erfarenheterna från Gödåker har nu påbörjats en 
inventering av Upplands gravfält, vilken redan givit till resultat, 
att dylika med de för Gödåker karakteristiska gravtyperna i stort 
antal föreligga från andra delar av landskapet.2 Århundradena 
närmast e. Kr. har således Uppland tydligen haft en talrik befolk
ning och en rik kultur.

Till det viktiga spörsmålet om Svearikets uppkomst torde dessa 
forskningsresultat lämna ett avsevärt bidrag genom det sätt, varpå 
de komplettera Knut Stjernas framställning av detta händelse

1 Se härom närmare min uppsats i Namn och Bygd 1925, s. 91 ff. med där 
anförd litteratur.

2 En del siffror framlagda i min skrift Arkeologisk sakkunskap (Uppsala 1925), 
s. 8 not 2. — En möjlig invändning att en del av dessa nyupptäckta gravfält kunna 
göra Gödåker rangen som en föregångare till Gamla Uppsala stridig, kan bemötas 
därmed att ett dylikt antagande står i motsättning till allt vad vi veta om det 
gamla Upplands topografi: landskapets huvudbygd är att söka i Fyrisåns dalgång. 
Av de platser, som där kunna komma i fråga, har emellertid till dato ingen i fråga 
om fornminnen, förekomsten av kultplats, ortnamnets vittnesbörd etc. kunnat 
upptaga tävlingen med Gödåker. Om detta komma emellertid blivande under
sökningar att lämna närmare besked.
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förlopp. Enligt hans teori uppstår i Sydsverige genom götarnas 
deltagande i folkvandringarna ett guldrikt men på stridbara män 
fattigt område, vilket framkallat svearnes expansion. Om denna 
negativa faktor — götarnes svaghet — varit av den avgörande 
betydelse, som Stj erna gör gällande, borde dock enhetsverket ha 
försiggått tämligen hastigt och icke lämnat några starkare spår 
efter sig i den litterära traditionen. Sagornas vittnesbörd tyda 
emellertid på att kampen varit både hård och långvarig — ännu 
i historisk tid fortgår »striden mellan svear och götar». Att kam
pens utgång icke destomindre blev den givna tyder på att även en 
positiv faktor måste sökas — svearikets makt och styrka. Det 
litterära vittnesbördet härom äga vi i Tacitus’ kortfattade men 
oförtydbara utsagor, och det är på arkeologisk väg detsamma nu 
börjar skymtas.

Vad beträffar orsakerna till denna Uppsveriges tidiga maktställ
ning, äro de sannolikt av flerfaldigt slag. Det kan dock knappast 
vara något tvivel om att en viktig förutsättning är att söka i dessa 
landsdelars betydande materiella resurser. Liksom under yngre 
stenåldern och bronsåldern är det Upplands egenskap av åker- 
bruksland, som under den romerska järnåldern skapar en ekono
misk grundval för den rika utvecklingen.1 Men en följd av åker
brukets rangplats bland Upplands näringsgrenar är äv.en, att vana
gudarnas säkerligen från Orienten stammande2 åkerbrukskult här 
nått en styrka, som på få andra ställen i Norden,3 en styrka, som 
vållat, att konungadynastien funnit förenligt med sin fördel att 
med denna gudafamilj knyta ett nära förbund. Men denna religion 
har, såsom framhållits, haft en starkt samhällsbildande karaktär 
(Wessén). Detta drag sammanhänger otvivelaktigt med dess 
egenskap av fruktbarhets- och åkerbrukskult — åkerbruket kräver 
ju vida mer än exempelvis jakt och fiske en fast statlig organisa
tion — och otvivelaktigt har detta utgjort en viktig faktor vid de 
uppsvenska småstaternas sammansvetsande till ett rike. Tacitus’

* Av betydelse torde även p ä 1 s h a n d e 1 n ha varit. Se Ahnlund, Sak
kunskap och slutsatser (Stockh. 1925), s. 38.

2 Se härom särskilt Jungner, Gudinnan Fngg och Als hatad (Uppsala 1922) 
s. 231 ff. med där angiven litteratur.

3 Wessén, Minnen av forntida gudsdyrkan i mellansvenska ortnamn. Stu 
dier t nord. fioloei, Bd 14:1 (1923).
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skenbart motsägande uttalanden om svionum civitates, som hade 
en gemensam härskare, torde få tolkas så, att Mälardalens små- 
riken vid denna tid varit förenade i ett kultförbund med Ynglinga- 
dynastiens monark som överstepräst.1

1 Angående detta gravfält se även mina preliminära uppsatser i Namn 
och bygd och Fornvännen 1925.



K EN T OCH VEN DEL.

A f N ils  A  berg.

Under folkvandringstiden erbjuder den nordiska kulturutveck
lingen flere beröringspunkter med den anglo-saxiska. Till en början 
framträda likheterna förnämligast å områdena norr om Themsen 
och väster om Kölen, mot folkvandringstidens slut framträda de 
inom den kentiska kulturen i sydöstra England och Ven delkultu
ren i östra Skandinavien.

Å de två förstnämnda områdena når kulturen under 500-talet 
en rik utveckling, som kulminerar under århundradets senare hälft; 
därefter går den snabbt tillbaka och försvinner nästan spårlöst i 
det arkeologiska materialet. En dylik utvecklingsgång är beteck
nande för områden, som en gång varit utvecklingens brännpunkt, 
men som sedan isoleras, dit krig och handel ej längre föra sina rike
domar, där utvecklingen huvudsakligen får lefva på gamla traditio
ner, utan att uppfriskas a f nya impulser utifrån, där den slutligen 
öfverlefver sig själf och råkar i stagnation.

Samtidigt med att stagnationen börjar inträda å de förut så 
rika områdena i norr och väster, uppblomstrar emellertid kulturen 
å områdena i söder och öster; nu inträder glanstiden för den ken
tiska kulturen och Vendelkulturen. Dessa kulturers snabba utveck
ling sammanhänger otvifvelaktigt med förändringar i de politiska 
konjunkturerna; isoleringen brytes och intima förbindelser öppnas 
med främmande länder.

Uppblomstringen af den kentiska kulturens förbindelser med 
kontinenten faller under 500-talets sista fjärdedel, Vendelkulturens 
äro något yngre, men hos båda kulturerna sammanhänger ankny
tandet af de kontinentala förbindelserna med den sista a f folk
vandringstidens stora politiska omhvälfningar, longobardernas 
invasion i Italien.
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Longobardernas eröfring af Italien tog sin början år 568; deras 
nya välde grundades under en tid, då det merovingiska riket passe
rat sin kulmen och de galliska frankerna begynt isoleras från kultur
gemenskapen med folken i det inre Germanien. Mellaneuropas ger
manfolk bilda vid denna tid fortfarande en jämförelsevis sluten 
kulturgemenskap, till hvilken äfven longobarderna ansluta sig. 
Deras eröfring af Italien blef därför af genomgripande betydelse 
icke endast för dem själfva, utan äfven för de mellaneuropeiska 
folken, då den för dem öppnade vägen till Medelhafvet och däri
genom möjliggjorde anknytandet af förbindelser med den blomst
rande bysantinska kulturkretsen och Orienten.

Den därpå följande utvecklingen betecknar också ett säreget 
skådespel inom den mellaneuropeiska kulturen, där det germanska 
möter de från öster inströmmande inflytelserna. Under denna 
brytningstid uppstår stil II  genom förening a f bysantinsk band- 
ornamentik med nordisk djurornamentik. Det var det första mö
tet. Ännu starkare framträda de främmande inflytelserna i de 
burgundiska söljornas dekoration, där gammalgermanska motiv 
uppträda tillsammans med Orientens växt- och djurvärld: gripar 
och lejon, klassiskt formade akantusrankor. Steg för steg kan 
utvecklingen följas; man ser huru inflytandet från öster alltmer 
vinner öfverhand öfver det gammalgermanska, som slutligen dukar 
under och dör bort. Denna utveckling, som är i full gång vid 600- 
talets början, är förspelet till den karolingiska renässansen och är 
följden af longobardernas invasion i Italien.

De politiska omhvälfningarna vid 500-talets slut fingo kanske 
sin största betydelse för den mellaneuropeiska utvecklingen, men 
verkningarna sträckte sig äfven till Skandinavien och England. 
Den kentiska kulturen liksom Vendelkulturen nåddes a f inflytel
serna från kontinentens bandornamentik och djurornamentik af 
stil II. Ett mera påtagligt bevis för den kentiska kulturens lifliga 
deltagande i de nyöppnade förbindelserna lämnar emellertid den 
ansenliga importen till Kent af bysantinska eller orientaliska pro
dukter och halfädla stenar. Vi inskränka oss till en kort och sam
manfattande uppräkning. Den ifrågavarande importen består af: 
granater, sjöskum, ametist, safir, hyacint, turkos, lapis lazuli, pryd- 
nadssnäckor från Indiska Hafvet, bysantinska sölj or, koptiska brons
skålar och vaser från Egypten, möjligen äfven egyptiska pärlor.
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Särskildt anmärkningsvärd är den talrika förekomsten i kentiska 
grafvar a f ametister och koptiska bronsskålar. De sistnämnda 
uppträda äfven talrikt i longobardiska fynd, äro däremot sällsynta 
i Mellaneuropa och saknas i Gallien.

Den kentiska kulturens omfattande handelsförbindelser hafva 
möjligen delvis grundats på export a f slafvar, och handeln har 
otvifvelaktigt gynnats af landets goda hamnar och lätta förbindel
ser med kontinenten De materiella faktorerna hafva säkerligen 
spelat en stor roll för utvecklingen, men ännu betydelsefullare är, 
att den kentiska kulturuppblomstringen synes hafva varit nära 
knuten till en kraftfull härskares politik. De historiska källorna 
tala om Ethelbert, som åren 560 till 616 var konung i Kent och 
som under loppet af sin regering utbredde sin makt öfver hela Eng
land. Till en början låg han under i striden mot Ceawlin, konung 
af Wessex, men efter dennes fördrifvande blef han år 592 hyllad 
som öfverherre öfver samtliga engelska konungariken söder om 
Humber. Ethelberts maktutveckling faller alltså under 500-talets 
sista fjärdedel och är samtidig med den kentiska kulturens upp- 
blomstring. A f källornas uppgifter framgår vidare, att Ethelberts 
politik äfven var orienterad mot kontinenten. Han fick franker- 
konungen Chariberts dotter till gemål och måste sålunda hafva 
varit en politiskt mäktig och betydande man, då frankernas kristne 
konung gaf sin dotter åt en hedning. Det kentiska rikets makt
ställning och dess kristna drottning gjorde att påfven Gregorius 
den Store år 597 utsände en mission att omvända det hedniska Eng
land, och att denna mission under ledning af St. Augustinus vände 
sig till Kent, där den mottogs af Ethelbert i hans hufvudstad Can
terbury. A f de historiska källorna framgår slutligen äfven, att det 
kentiska rikets maktställning vid Ethelberts död gick tillbaka, dock 
utan att helt gå förlorad.

Ethelberts betydelse för sitt rikes utveckling framgår sålunda 
historiskt och bekräftas tillika genom det arkeologiska materialets 
vittnesbörd om den kentiska kulturens lysande utveckling. Han 
var konung i Kent, men gjorde sig till herre öfver England, han 
utnytjade de politiska konjunkturerna på kontinenten och lade 
Englands handel under sig. Däraf förklaras den kentiska kulturens 
uppblomstring under 500-talets sista fjärdedel.

Vända vi oss från Kent till Vendelkulturen i östra Skandinavien,



NORDISKA ARKEOLOGM ÖTET 1925. 105

så möta oss delvis andra förhållanden. Vendelkulturens uppblomst- 
ring är lika snabb och nästan lika lysande som den kentiska kultu
rens, men försiggår något senare. Den uppvisar samma starka kon
tinentalgermanska inslag, men den långväga importen är likväl 
mindre framträdande. A f orientaliska handelsprodukter märkas 
endast indiska prydnadssnäckor, men däremot saknas bysantinska 
söljor och koptiska bronsskålar.

De närmaste orsakerna till Vendelkulturens uppblcmstring 
kunna icke öfverblickas på samma sätt som inom den kentiska kul
turen. Inga upplysningar stå att vinna i de historiska källorna. 
Säkerligen uppbars kulturen ej a f samma fasta organisation som 
i Ethelberts rike. Men handelsförbindelserna torde likväl hafva 
spelat en stor roll äfven här, kanske handel med slafvar och päls
verk. Möjligt är äfven, att nordiska krigsskaror, lockade af lätt- 
vunnet byte, utvandrade för att deltaga i longobardernas strider. 
Härom vet man intet bestämdt. Jämförelserna med den kentiska 
utvecklingen berättiga likväl till antagandet, att äfven Vendel
kulturens bärare på ett eller annat sätt lyckades utnyttja den hög
konjunktur, som följde på longobardernas framträngande till Medel- 
hafvet.



TID SBESTEM M ELSER I V IK IN G ET ID EN S STILH ISTO RIE.

Av Haakon Shetelig.

Den nordiske dekorative kunst i vikingetiden hörer til de mest 
faengslende avsnit av Skandinaviens kunsthistorie. Det er neppe 
nogen anden periode, hvor Nordens kunst har utfoldet sig saa origi- 
nalt, saa helt selvstaendig skapende i forhold til samtidige kunstfor- 
mer i andre land, og det er selvsagt at denne kunst ogsaa fort jener 
en saerlig fremtrsedende plass i vort arkeologiske arbeide. Det er i 
denne församling ikke nödvendig at minde om at den förste virke- 
lig indgaaende og fuldstsendige behandling av vikingetidens stil- 
former er S o p h u s  M ü l l e r s  store arbeide Dyreornamentiken 
i  Norden av 1880, en avhandling som fremdeles enstemmig aner- 
kjendes som den grundlegende paa dette omraade. Lsenge var 
den ogsaa omtrent den eneste man hadde. B e r n h a r d  S a l i n  
stanset desvaerre sit store verk Die altgermanische Thier Ornamentik 
ved vikingetidens begyndelse, og det gik altsaa ganske lang tid för 
disse studier igjen traadte i forgrunden.

Det var i förste raekke Osebergfundet som gav stötet til at vikinge
tidens Ornamentik igjen blev en saerdeles aktuel opgave, ganske 
saerlig for Norges vedkommende, og hertil kom samtidig de for- 
beredende arbeider for en samlet utgave av norske runemonumenter 
med billeder og Ornamentik, som förte med sig en forelöbig bearbei- 
delse av Ringerikstenene, korsene paa öen Man o.s.v. Fra Dan
mark og Sverige har likeledes i de senere aar kommet saerdeles vaerdi- 
fulde bidrag til vikingetidens stilhistorie; jeg naevnereksempelvis 
H a n n a  R y d h s  studie om Dosformiga spännen, de interessante 
arbeider av S u n e  L i n d q u i s t  og N i l s  Å b e r g ,  og fremfor 
alle det store og fortrinlige verk av J .  B r o n  d s t  ed,  Early English 
Ornament, hvor ogsaa nordisk Ornamentik er utförlig behandlet.
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Vi kan si med rette, og med glade, at det aarlig gjöres vigtige 
fremskridt i forstaaelse av vikingetidens merkelig bev. gete og bro- 
gete stilhistorie. Nye forskere kommer til med nyt syn paa de gamle 
problemer eller viser nye spörsmaal; det skulde ogsaa mangle at vi 
alle var enige, det vilde besternt ikke vare en fordel. Som eksempel 
paa et problem som nu er sat under debat fra alle sider, vil jeg 
minde om forholdet til Orienten i vikingetidens kunst. Problemet 
er dröftet i flere vigtige arbeider av statsarkeologen A p p e l g r e n -  
K  i v a l o ;  jeg vet at ogsaa Salin var sterkt inde paa samme tan
ker, selv om han ikke kom til at publicere sine studier i den ret
ning. Hos ikke-nordiske arkeologer kommer disse synsmaater 
stadig igjen, som hos E l l i s  Mi n n s ,  S t r z y g o w s k i  og R o s -  
t o v t z e f f ,  rigtignok ut en indgaaende studium av nordisk stil, 
men allikevel med paatagelig indflydelse paa den almindelige ar- 
keologiske opfatning i Europa; det ligger vel i gjentagelsens hem- 
melighet. Dr. B r 0 n d s t e d  er i virkeligheten den förste som har 
git disse spörsmaal en alvorlig og omfattende arkeologisk behand
ling, og hap viser ikke mindst hvor overordentlig vanskelige proble
mer vi her har at gjöre med.

Det var fristende nok at gaa naermere ind paa dette, som paa 
andre av de egentlige stilproblemer i vikingetiden, men fremstillin- 
gen vilde da nödvendigvis bli for vidlöftig til et kongressforedrag 
og den vilde desuten kraeve rikelig billedstof som ogsaa vilde laegge 
beslag paa tiden. Jeg  har taenkt mig det var bedre at ta frem her et 
mere specielt spörsmaal, nemlig om tidsbestemmelsen av de for- 
skjellige stilformer i vikingetiden. Det kunde kanske vaere grund til 
at precisere först selve begrepet stil i noidisk Ornamentik, hvilken 
betydning vi laegger i ordet stil i denne förbindelse. Personlig vil jeg 
bruke stil i betydningen av en besternt stilperiode, som j eg ogsaa har 
gjort det i mine arbeider; med betegnelsen som Borrestilen f. eks. 
eller Ringerikstilen mener jeg altsaa at omfatte alle de dekorative 
former som karakteriserer en besternt tid. En stil kan ha et mere 
eller mindre ensartet praeg; den kan vaere rik paa nyanser, og en og 
samme stil kan endog arbeide med sterkt avvigende elementer sam
tidig. iEldre Osebergstil har denne sammensatte karakter, den 
bruker paa en gang element er fra yngre Vendelstil og de nye »karo- 
lingiske» dyreformer og den gjör det for at opnaa en samlet virkning 
ved samspillet mellem disse skarpt motsatte elementer. Det er jo
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kjent nok, og likesaa at aeldre Osebergstil i den henseende er heit 
parallel med karolingiske arbeider dekoreret med akantus og dyre- 
billeder (eks. Osebergfundet I I I  fig. 276). I de folgende facer, yngre 
Osebergstil og Borrestilen, sammensmeltes de forskjellige elementer 
til en mere ensartet virkning og dekorationen av hvert enkelt arbeide 
har gjerne et faelles praeg, men samtidig ser vi ogsaa spor av at disse 
stilformer har arvet et meget rikt utvalg av forskjellige enkeltformer, 
likesaa at de fremdeles optar nye. Typisk som mere homogene stil
former er yngre Vendelstil (stil III) og saerlig Jeliingestilen. Men 
yngre Vendelstil har ogsaa ganske markerte variationer, dels me
get komplicerte baandkompositioner sammensat hver av flere dyre
figurer, dels isolerte meget tydelige dyrebilleder indsat enkeltvis i 
felter, og Jeliingestilen kjender sterkt plastiske motiver ved siden 
av de herskende liniemönster i flaten.

Jeg  tror det er overenstemmende med gjaengs kunsthistorisk 
terminologi at opfatte betegnelsen stil paa denne maaten. En stil 
kan indeholde forskjellige elementer, men hvert av disse er ikke en 
stil for sig. »Gripedyrene» er ikke en stil; de er et motiv, et besternt 
element som indgaar i Osebergstilen, aeldre og yngre, og Borrestilen. 
Det staar for mig som en selvmotsigelse at si at Jeliingestilen begyn
der med besternte former midt inde i Borrestilen; man kan acceptere 
et uttryk som at gjennembruddet av Jeliingestilen varsles paafor- 
haand ved enkelte nye traek som begynder at vise sig i den aeldre 
stil; men Jellingestilens periode maa besternt regnes fra den tid da 
denne nye smaksretning behersker produktionen. I Ringerikstilen 
spores forskjellige kilder, engelskeogorientalske; men det erallikevel 
en nordisk stil som har sammenarbeidet motiver av ulike oprindelse.

I samme förbindelse bör ogsaa sis et ord om forholdet mellem 
stilformerne indbyrdes. Jeg  tror at overgangen mellem jernalderens 
stilarter maa opfattes mer organisk end man som regel vil gjöre. 
Selv i de seneste arbeider fölges fremdeles den kjendte opfatning 
av stilvekslingen, som saerlig har vaeret saa fremragende utviklet av 
Sophus Müller, nemlig at hver stilform först stiger, saa synker; 
stilen utvikles, naar sin höide, som igjen fölges av dekadanse. Den 
sidste fasen skal da markeres av arbeider med daarlig og misforstaat 
dekoration, med oplöste og forvraengte motiver; hele stilen er saa 
at si utslitt, og der maa sökes nye former. Jo  mere jeg har arbeidet 
med gammel Ornamentik, des mere har jeg blit tvilende, om dette
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kan vaere rigtig. Det forekommer mig mere naturlig at stilskifter 
har kommet som en naturlig kunstnerisk utvikling. Likesom i mo- 
denes verden, kraeves i kunsten et vist stofskifte: en ny smaks
retning arbeider sig frem og kraever nye uttryk, men övergången 
behöver ikke nödvendig at gaa gjennem dekadanse og forfall. Jeg 
har snarere indtryk av at de saakaldte degenererte arbeider ikke 
derfor er de seneste i raekken, men bare tarveligere av kvalitet og 
helt samtidige med gode og klare dekorationer. Som eksempelvis 
vid övergången fra folkevandringsstilen til aeldre Vendelstil, vil jeg 
tro at det hele tiden kontinuerlig har vaeret gjort förste klasses ting, 
og at det netop er disse som formidler fremgangen fra den ene stilen 
til den andre. Vi har ogsaa sikre eksempler paa at en enkelt kunst- 
ner kan arbeide individuelt avstikkende, utenfor hovedlinien i sti
lens utvikling. Slik opfatter jeg »impressionisten» i Osebergfundet; 
han skyter til siden, og han har ikke efterfölgere. Stilens utvikling 
videre utgaar ikke fra ham, men fra andre samtidige som arbeidet 
i klarere form.

Ogsaa dette spörsmaal har betydning for tidsbestemmelsen av 
stilgrupperne. Jeg tror altsaa det er misvisende at se paa degene
rerte eller »oplöste» arbeider som om de dannet en cul-de-sac, hvor 
stilens utvikling maatte stanse. De daarlige arbeider, eller de sterkt 
avstikkende, hörer med i vort helhetsbillede av en stilart, men det 
var ikke disse som blev kilde til förnyelse av formen. Jeg  har 
antydet dette for at klargjöre at som jeg har anlagt arbeidet med 
jernalderens stilhistorie, har jeg set den förste opgave ikke i at tids- 
bestemme de enkelte former og motiver, men i at fastslaa visse 
faste rammer for tidsbestemmelse av hele stilgrupper. Jeg  under- 
vurderer ikke andre spörsmaal som kan melde sig, som den ind- 
traengende analyse av formerne, bestemmelsen av de enkelte moti
ver; men disse resultater staar heller ikke i strid med en besternt 
indeling, slik jeg har formet det for vikingetidens vedkommende, 
aeldre og yngre vikingestil med sine underavdelinger.

Jeg  har tat ordet her idag mest for at beröre et helt specielt 
spörsmaal, idet det i de senere aar har kommet nye kritiske bidrag 
til vikingetidens kronologi, som vi ogsaa fra arkeologisk side bör ta 
standpunkt til. Jeg taenker her saerlig paa Halvdan Kohts studier, 
Um eitt nytt grunnlag for Udrekninga i den elste historia vår1), hvor

') Halvdan Koht, Innhogg og utsyn i  Norsk historic. Kristiania 1921.
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han kommer til det resultat at tidsbestemmelsen for det meste av 
vikingetiden maa skytes frem en 20—30 aar senere end den traditio
nelle kronologi, som har vaeret almindelig antat hittil.

Det aeldste aarstal som kjendes nogenlunde sikkert i Norges 
historie er Olav Trygvasons fald ved Svolder omkring aar 1000. 
Det er overleveret av Adam av Bremen som skrev alt i 1070-aarene 
og det gjentas av de aeldste norröne forfatterne. Forut for Svolder- 
aaret har vi bare nogen kanske faa spredte data; Haakon den Gode 
blev fostret i England hos kong Adalstein som regjerte 925—939, 
Eirik Blodöks faldt i Cumberland i 954, Haakon jarl Sigurdson var 
med i den dansk-tyske krigen i 974, og vi vet at Olav Trygvason 
sluttet en fred med England i 994. Koht benytter dels disse faa 
sikre opgaverne som er git fra fremmede kilder, dels har han gjen- 
nemarbeidet kjente stamtavler med en sandsynlig tidsltengde for 
alle slegtled för aar 1000, og han kommer derved till det naevnte 
resultat at den traditionelle kronologi maa forskyves henimot en 
mansalder nedover i tiden. Det er en kritik som i og for sig er fuldt 
forsvarlig, da traditionen som vi har den, först er nedskrevet i I2te 
og I3de aarh. og tidsberegningen delvis ogsaa skyldes laerde kombi
nationer hos isländske forfattere.

De kronologiske spörsmaal som her beröres, har selvsagt den 
mest direkte interesse for stilhistorien, og det maa klargjöres i hvil- 
ken grad den historiske kronologi vil ha indflydelse paa den 
gjsengse arkeologiske datering av periodene. E t hovedpunkt er 
Harald Haarfagres regjeringstid. Som det er utviklet av A. W. 
Brögger, tror jeg ogsaa at kongegravene i Vestfold er seldre end 
kong Haralds erobring av det vestenfjeldske Norge, en erobring 
som blev fuldfört ved slaget i Hafrsfjord. Dateringen av gravene 
paa Gokstad og Borre maa nogenlunde fölge dateringen av Hafrs- 
fj ordslaget, enten dette blir sat til 872 eller med Koht til omkring 
900. Hvis den nye teorien er rigtig maa vi ogsaa forsky ve tids
bestemmelsen av Borrestilen, og de naermest foregaaende stilgrup- 
pene vil tnekkes med tilsvarende. Jeg  skal i den förbindelse minde 
om at Nils Åberg ut fra rent stilhistoriske overveielser har kommet 
til det resultat at Borrestilen snarest maa tilhöre en noget senere 
tid end vi har pleiet at taenke os, og jeg vil her saerlig fremhaeve et 
andet forhold som peker i samme retning, nemlig tidsbestemmelsen 
av norske vikingefund som indeholder irske importstykker.
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Som bekjendt har vi en maengde slike fund i Norge, saerlig i det 
vestlige og nordenfjeldske, overveiende ornamentale forgyldte 
bronsebeslag oglignende smaating, desuten fine smaa traespand med 
bronsebaand, et relikvieskrin, et rökelseskar (?) m.m. Hovedmaeng- 
den av disse ting har sikkert ikke vaeret handelsvarer; det er ude- 
lukket naar det gjaelder én kirkelig gjenstand som et relikvieskrin, 
sikkert ogsaa ved ornamenter som var besternt til at pryde bokskrin, 
bokbind o.l. kirkelig utstyr, men i Norge er omgjort til smykker. 
Det vil med andre ord si at man ikke godt kan ha begyndt at hjem- 
före denslags irske saker för vikingenes angrep paa Irland var be
gyndt, efter annalene i 795. Hvis dette aaret er paalidelig, har vi 
dermed ogsaa en viss tidsgraense for förekomsten av denslags irske 
saker i vikingegravene i Norge, og de gir altsaa en mulighed for at 
konstatere kronologien, naar de i gravene findes sammen med 
smykker som er dekoreret i nordisk Ornamentik. Det gjaelder selv- 
sagt her ikke tidsbestemmelsen av de irske smykker, men det tids- 
punkt da de kom i jorden i norske graver; bestemmes dette efter de 
almindelig vedtagne perioder i vor egen stilhistorie, vil det vise sig 
at de fleste gravfundene med irske importstykker falder ganske 
tidlig i 9de aarh., noget faerre efter midten av samme aarhundrede og 
ganske faa efter 900. Men de aeldste fundene og slet ikke saa helt faa, 
maa vi utvilsomt datere til tiden för 800.1) Dette sidste gjör mis- 
taenkelig. Vi maa jo regne med at hjemförte irske stykker har vaeret 
nogen tid i bruk i Norge för de blev gravlagt med sin eier, en tid vi 
ikke kan saette lavere end en 20 til 30 aar, for at regne med det sand
synlige. Vi maa ogsaa ta i betragtning at den aeldste gruppen av 
norske fund med irske importsaker er for betydelig til at den kan 
bero paa spredte tilfaeldigheter; den er alt en markeret arkeologisk 
faktor. Om vi stoler paa historiens aarstal 795 som indledning til 
vikingenes angrep paa Irland i större skala, maa slutningen nöd- 
vendig bli at de aeldste gravfundene med irske saker i Norge ikke 
kan dateres tidligere end omkring 820—30. Efter fundkombina- 
tionerne vil dette igjen före med sig en tilsvarende forskyvning av 
graensen mellem yngre Vendelstil (stil III) og aeldre Osebergstil, og

b  Cfr. Th. Petersen, A Celtic Reliquary found in a Norwegian Burial- 
Mound. Det hgl Norske Vidensk. Selsk. Trondhjem. 1907. 8. s. 17—20. — De 
historiske forhold er bedst sammenstillet av L . J .  Vogt, Dublin som norsk by, 
Christiania 1896.



dermed ogsaa for de folgende stilgrupper; dette vilde bety at perio
den for yngre Osebergstil först avsluttes henimot 900 og Borrestilens 
tid omkring 950, mens övergången fra Jellingestilen til Ringerik- 
stilen blir at regne som för, ved begyndeisen av u te  aarhundrede. 
Det blir altsaa en ien dring av kronologien som temmelig naer svarer 
til den Åberg har foreslaat, og til resultatet av Kohts historiske 
undersökelse.

Jeg behöver ikke her at gjöre opmerksom at den indbyrdes raek- 
kefölge i stilutviklingen bliv uberört, som den allerede föreligger 
utredet, og jeg trsenger heller ikke at traekke ind flere detaljer for at 
klargjöre selve spörsmaalet i denne forsamling av fagmaend. Dog 
bör kanske endnu naevnes et moment av mere almen karakter. Altid 
naar jeg har beskjaeftiget mig med vikingetidens stilhistorie i sam- 
menhaeng, har det vaeret paafaldende for mig, naesten gaadefuldt, at 
Jellingestilen fylder en periode som er henved halvanden gang saa 
lang som hver av de aeldre stilgruppene, og det föles uvilkaarlig til- 
fredsstillende hvis Jellingestilens begyndelse kan saettes noget senere 
end hittil antat. Det er et moment som bör naevnes, selv om vi 
naturligvis ikke har grund til at vente os en absolut symmetri i stil- 
periodenes varighet. Vi kommer her ogsaa ind paa kronologien i 
Danmarks aeldste historie, paa forhold som jeg ikke er kompetent 
til at diskutere.

Det kan kanske synes et underordnet spörsmaal at dröfte, naar 
diskussionen bare gjaelder en saavidt ubetydelig forskyvning av 
kronologien i vikingetidens stilhistorie; men det er en detalj som i 
virkeligheten langtfra er helt likegyldig. Vi arbeider her paa et om- 
raade hvor det kan taenkes et naert samarbeide mellem arkeologi 
og historie, hvor det ogsaa er en mulighet for at arkeologien kan gi 
selvstaendige bidrag til at belyse historiske forhold. Jeg  har tat 
dette emnet frem paa vort möte i haab om at bringe vikingetidens 
tidsregning under diskussion ogsaa fra arkeologisk side.
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DISKUSSIONSINLÄGG MED ANLEDNING AV PROF. 
SH ETELIG S FÖ REDRAG.

Dr. J .  B r o n d s t e d  yttrade:

Förste Gang i 1909, senere nu og da i Smaa-afhandlinger, men 
for Alvor först i den store Publikation af Osebergfundets Ornamen
tik har Professor Shetelig taget til Orde for med Kritik og positiv 
Indsats i frugtbar Blanding at bringe Liv i Vikingetidens stilhisto- 
riske Problemer, om hvilke Diskussionen praktisk talt var standset, 
siden Sophus Müller i 1880 skrev sin myndige Bog. Enhver nordisk 
Arkaeolog vil vist vaere enig med mig i, at Osebergvaerkets Bind III  
er en ualmindelig faengslende Bog, som med indtraengende Kraft og 
Finsyn mestrer et forvirrende rigt og broget Stof. De forskellige 
Kunst nerpersoligheder »ses» ud af Stoffet paa en naesten fascineren- 
rende Maade, saa at man bagefter atter og atter foler Vanskelighed 
ved ligesom at frigore sig og se objektivt igen paa disse Ting. Her- 
med vaere ikke bestridt, at jo meget er og end mere kan vaere rig- 
tigt i de Betragtninger af mere aesthetisk Natur, hvorved de enkelte 
Osebergkunstnere udskilles og karakteriseres. Men det er en saare 
vanskelig Vej, og den vil altid vaere staerkt subjektiv. Hvorvidt et 
enkelt,slapt og daarligt Kunstprodukt er at anse for Symptom paa 
et Stilforfald — en Betragningsmaade, der nok har raadet for ensi
digt indtil nu — eller om det, al den Stund det dog er udfprt af et 
Menneske og ikke af en Stil, er en ringe Kunstners ufrugtbare For- 
sög, et stilistisk Sideskud uden Betydning for Hovedstammens 
Vaekst, herom kan der vist fores endelös Debat. Professor Sheteligs 
principielle Synsmaader, som de nys er hurt udviklede, forekommer 
mig tiltalende, saaledes hans Definition af »Stil» (med deraf felgende 
Konsekvens, at »Gribedyrene» er et Motiv og ingen Stil). Ogsaa 
hans Benaevnelser for de enkelte Stilperioder vilde jeg onske maatte 
8
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vinde interskandinavisk Gyldighed, saa at en Gang for alle en 
besternt Terminologi kunde fastslaas. Men det maa vist siges, at 
aeshetiske Betragtninger, hvor stor Vserdi de i sig selv kan have, 
nu ikke laenger kan fpre videi ereelt. Det er der derimod andet der 
kan. Vi staar ved det Punkt, da vi ved Hjaelp af Typologi, indre 
Stilanalyse og Sammenligning med Udlandets Stilarter har set eller 
mener at have set, hvorledes den ene Stilart vokser frem af og afloser 
den anden, dels ved egen Kraft dels gennem fremmed Incitament, 
en beständig Bplgen og Vekslen gennem »Vikingetiden»s 300 Aar. 
Nu traenges der til en Kontraprpve. Der kunde vaere Grund til at 
lyse efter den Arkaeolog, som gennem en Sammenstilling af alle 
sikre samlede Vikingetidsfund Skandinavien over vilde skabe et af 
al stilhistorisk Forskning uavhaengigt Grundlag for Tidsrummets 
relative Kronologi. I hvor hoj Grad de nu gaengse Forest.illinger 
saa eventuelt maa revideres, vilde fprst da med Udbytte kunne 
droftes.

Hvad angaar den absolute Kronologi og Tanken om at forskyde 
den 20—30 Aar ned i Tiden, maa jeg have Lov til at pege paa For
hold i Nordengland, som afgjort synes at tale herimod. York erobres 
af de Danske iAaret 867, og i den folgendeTid erNordengland Gen
stand for dansk Invasion i stor Stil. Selv med klar Erkendelse af, at 
Vikingerne i England naeppe straks efter Ankomsten gik i Gang 
med at riste deres Ornamenter i de engelske Sten eller Planker, vil 
man dog, dersom J ellingestilen forst skulde vaere tramgt igennem 
som forende Stilart i Skandinavien omkring Aar 950, staa ufor 
staaende overfor det Faktum — for det synes virkelig at vaere et 
Faktum — at den forste nordiske Stil paa engelsk Grund, den 
förste der kaemper sig frem derover og blandes med Landets egen, 
netop er Jeliingestilen. Af yngre Osebergstil og Borrestil, som efter 
den nye Teori skulde have raadet i Norge-Danmark i Perioden 
850—950, ses i Nordengland intet Spor; saavidt mig bekendt er 
f. Ex. endnu intet utvivlsomt Gribedyrsmotiv paavist i England. 
Naturligvis kan nyt Stof dukke op, som tvinger til at aendre dette 
Billede; men endnu er det ikke kommet, og saalaenge forholdene 
ligger saaledes, synes de at frembyde en uoverstigelig Hindring for 
den naevnte Teori.

At lade alle Vikingetidens irske Importsager i Norge vaere paa 
den Vis afhaengige af Aarstallet 795, at de aeldste ikke maa over-
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skride Menneskealders-Graensen derfra, er dog vist at drage Bestem- 
melserne for subtilt. Dog er jeg ganske enig med Professor Shetelig i, 
at disse Sager for Hovedmaengdens Vedkommende naturligt b0r 
saettes i Förbindelse med de norske Angreb paa Irland fra ca. 800. 
Min andetsteds udviklede Opfattelse af disse Forhold er i Korthed 
den, at denne irske Importmasse i Norge antyder den Vej, ad hvil- 
ken den staerke direkte Paavirkning fra irsk Ornamentik paa nor
disk er gaaet, en Paavirkning hvorved omkring Midten af 9. Aarh. 
eller om man vil i Lubet af 9. Aarh.’s sidste Halvdel Jellingestilen 
skabes. Hermed stemmer, at de tidligst daterede Jellingedyr op- 
traeder i Norge (Borrebeslagene). Den Stil, de danske Vikinger med- 
f  rer til England i Tiden omkring 900, er da den nyskabte Jellinge- 
stil. Saalaenge Billedet af de engelske arkaeologiske Forhold ikke 
skift er, ser jeg ikke, h vordan man kan slippe for at antage en sää
dän Tingenes Gang.

At Jellingestilen paa denne Maade kommer til at herske i Nor
den i et Aarhundrede eller mere, indtil Ringerikestilens Gennem- 
brud, er i mine 0 jne ikke synderlig foruroligende. Den er dog 
ganske anderledes klar og rolig i sin Tegning end baade yngre Ose- 
bergstil og Borrestilen og har vei just derved ej et bedre Betingelser 
for indre Styrke og et langt Liv. Men iovrigt er det jo saa langtfra, 
at Jellingestilens Renhed bevares op igennem 10. Aarhundrede.

Dr. J a n  P e t e r s e n  yttrade:

Det er med stor glaede jeg har hört den fremstilling professor 
Shetelig her er kommet med om en forskyvning av Borrestilen ned 
i tiden. Den passer meget godt med de resultater jeg selv er kom
met til. Allerede paa arkeologkongressen i Kjöbenhavn i 1919 
uttalte jeg mine t vil om Bröggers datering av Borrefundet var 
rigtig, idet jeg syntes den maatte vaere for tidlig.1

Borrestilen findes i Norge mest hyppig paa de treflikede bronse- 
spaender. Disse findes i kvindegravfundene meget ofte som en 
tredje späende sammen med to ovale spaender. Og de ovale spaender 
som findes sammen med treflikede spaender med Borrestil, det er

1 Denne del av föredraget blev ikke tat med ved trykningen i Bergens Mu
seums Aarbok 1919—20, da den var en digression som faldt utenfor rammen av 
föredraget ellers. ■
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naesten altid i Norge typene Rygh, Norske Oldsager fig. 652 og 654 
(Montelius, Svenska Fornsaker 551 og 554).1 Disse typer av ovale 
bronsespaender er av Montelius dateret til slutningen av pde og 
förste halvdel av iode aarhundrede. Det kan visst ikke vaere tvil 
om at det er disse typer av ovale spaender som fylder ut meste delen 
av iode aarhundrede i vort land. Typen Rygh fig. 655 som av 
Montelius regnes at fylde ut anden halvdel av iode aarh., er ikke 
almindelig i Norge. Mens vi av Rygh 652 og 654 har 300 fund, er 
der bare 18 fund av Rygh 655. 9de aarhundredes ovale spaender er 
langt rikere paa variationer i Ornamentiken. Efter min mening kan 
det ikke vaere tvil om at tyngden av Borrestilen falder i iode aar
hundredes förste halvdel i Norge. Jeg kan natnrligvis bare glaede 
mig over dr. Br ndsteds fremhaevelse av fundkombinationerne som 
envigtig faktor til avgjörelse av dette spörsmaal; det er jo ogsaa 
ganske rigtig. Men fundkombinationene synes her at stötte mere 
Sheteligs end Brondsteds opfatning, ihvertfald for Norges vedkom- 
mende.

1 Vi har 26 eksempler med denne fundkombination.



BRO N SSPIRA LERN A  PÅ DEN Y N G R E JÄ R N Å LD E R N S 
D R Ä K T E R  OCH D ERAS B E T Y D E L SE  FÖ R 

N A TIO N A LIT ETSBESTÄ M M ELSER.

Af H j. Appelgren-Kivalo.

Jag  ber att för några ögonblick få taga de närvarandes upp
märksamhet i anspråk för att säga några ord om de minsta och 
obetydligaste af alla fornsaker, nemligen bronsspiralerna och deras 
betydelse för nationalitetsbestämningarna under yngre järnåldern.

.Såsom kändt ha spiralvridna metalltrådar och -band ända ifrån 
bronsåldern blifvit använda på de mest olika sätt, antingen såsom 
prydnadsplattor eller i form af ringar och rör. Vi känna alla dessa 
armband, fingerringar, halsringar, halsband, kedjesmycken, bär
länkar och otaliga andra föremål, som framvisa dessa former. Men 
det slag af föremål jag här närmast afser, är de längre eller kortare 
spiralrör, hvilka fått sin användning såsom infattning i eller deko
ration på tygdelarne hufvudsakligast i den kvinnliga dräkten. De 
största af detta slag förekomma på tjocka trådvalkar i hufvud- 
bindor (motsvarande änneband) och andra hufvudbonader af livisk 
typ och kunna hålla ända till 20 mm i diameter. De mindre, hvilkas 
diameter varierar emellan 3 och 7, högst 9 mm, ha blifvit använda 
på sjelfva drägterna. Jag  skall icke trötta mina åhörare med flere 
sifferuppgifter, utan i stället nämna några ord om det sätt på 
hvilket spiralerna användts.

Under midten af senaste sekel hade man hos oss nu och då vid 
gräfning anträffat små tygrester, vid hvilka bronsspiraler voro 
fästa och de bortkastades eller tillvaratogos stundom såsom 
något slags kuriösa fragment, utan att dock väcka någon synner
lig uppmärksamhet. Det var först åren 1885— 1886, då D:r Th. 
Schvindt på Karelska näset i Sakkola, Kaukola, Räisälä och Kex- 
holms socknar anträffade de på rester af drägter så oerhördt rika
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Fig. 3. Framstycke af änneband. Västra Finland, Vs-
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grafvarna ifrån n o o— 1300-talen och genom de samtida fynden 
från Tuukkala nära S:t Michel, som bronsspiralernas betydelse för 
drägterna blef klar. Och 1893 blef undertecknad i tillfälle att under-

Fig. 4. Bård på förklädesfåll. Östra Finland, l/2•

söka ett graffält i Bjerno socken (ungef. 6 mil sydost om Åbo), 
hvarest kvinnodrägterna voro så väl bevarade att man i det när
maste kunde konstatera, hvilket utseende de flesta klädesplaggen 
haft. Äfven denna vår har i Masku socken norr om Åbo anträffats



120 SMYA — F F T  XXXVI: 1

ett större graffält med väl bevarade tygrester från samma tid som 
de föregående. Något äldre eller från 900- och iooo-talen äro brons
bårderna ifrån grafvar i Eura o.a. socknar af Åbo län.

I alla dessa grafvar och åtskilliga andra dertill från vestra Fin
land och Tavastland äro drägterna rikt utstyrda med bronsspiraler. 
Icke nog dermed att man begagnat långa (t.o.m. 17  cm långa) 
spiralrör helt enkelt i stället för kantband, hvilka på alla sidor omge 
förklädet, utan man har sammanställt längre och kortare sådana 
till bårder på mantlar och förkläden antingen i fortlöpande likar
tade eller i gruppvis afbrutna och i hög grad varierande mönster. 
I mantelbårderna äro de inarbetade i det konstrikt flätade galler
verk, som bildats af ränningstrådarnas yttersta ändar. Man har för 
de praktfulla mantlarnas hörn och långsidor af korta spiralrör och 
-ringar hopfogat stjernor, a f hvilka två sällan äro fullt lika, och 
i de utomordentligt smakfulla fyrradiga ännebanden ifrån vestra 
Finland med sina 4—6 ofvanför ögonbrynen hängande tofsar löpa 
banden stundom förgrenade, stundom återförenade genom en mängd 
större och mindre bronsstjernor. J a  man har i Karelen, (östra Fin
land) utstyrt förklädets fåll med en praktfull, nära 1  V2 decimeter 
bred bård framvisande ett mönster med hakkors och andra geo
metriska figurer. Likaså har klädningsfållen der utsmyckats med 
i vackra mönster gående bronsbårder.

Förflytta vi oss till södra sidan af Finska viken, finna vi i Inger- 
manland samma sätt att dekorera drägten. I publikationer finnas 
afbildade åtminstone delar af mantlar med liknande konstfärdigt 
arrangerade bronsbårder som i Karelen. Att tygrester i allmänhet 
och även sådana med infattade bronsspiraler, enl. Hausmann, äro 
någorlunda sparsamt företrädda i de estländska fynden kan icke 
bero på annat än en tillfällighet eller bristfälliga undersökningar, 
enär Estland på alla sidor är omgifvet af länder och öar, der detta 
beklädnadsmod är rikt representeradt, befolkningarna med hvar
andra nära befryndade och mellan hvilka en liflig kommunikation 
alltid har egt rum.

På livernas forna boningsplatser i Livland och Kurland ha brons
spiralerna varit ymnigt i bruk i såväl änneband och hufvudbindor 
som i mantlar. Och gå vi ifrån Balticum ännu längre mot sydost, 
anträffa vi på de finska stammarnas, i synnerhet mordvinernas 
gebit i guv. Tambov och längs Oka- och Kamafloderna bronsspira-
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Fig. 5. Bärd på förklädesfåll. Östra Finland, */i-

■ irn m M

Fig. 6. Hörnstycke af mantel (?). Ingermanland, '/i-
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Mantelbård. Livland, *,

7. Hörnstycke af mantel (?) 
Mohn. Estland. 1/1 .

Fig. 9. Skematisk bild af änneband och detaljer af 
detsamma. Livland. (Mus. 1 Mitan N:o 1010) */s> 1 /x.

Fig. 10. Livisk hufvudbinda. 
Guv. Witebsk. */«•
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ler i ymnighet använda — förptom å metallsmycken af de mest 
varierande slag — på änneband och andra hufvudprydnader, tyg
bårder och gördlar m.m., och de äldsta kända fornsakerna af detta 
slag synas härröra ifrån tiden omkring 6oo-talet eft. Kr. Att brons
spiralerna i dessa trakter äro något karakteristiskt för de finsk- 
ugriska stammarnas grafgods erkännes äfven af ryska forskare, 
då detta material deremot saknas i grafvar, hvilka innehålla för 
slaviska folk kännetecknande fornsaker1.

A f det ofvan antydda framgår således att bronsspiralernas an
vändning i drägten har varit synnerligen allmän på vissa af finska

Fig. i i . Del a f  gördel. Mordvinskt område i guv. Tambov, l l 1 .

folkslag bebodda områden, då de utanför dessa visserligen kunna 
förekomma mer eller mindre sporadiskt, utan att dock vara egent
ligen karakteristiska för området. Såsom ett undantag bör dock 
nämnas att det ifrågavarande prydnadsmaterialet är ganska all
mänt också på de af letter, ett indoeuropeiskt folk, bebodda trak
terna söder om livernas forna boningsorter kring Rigaviken, i det 
man här användt mycket vida bronsspiraler på de tjocka tråd- 
valkarna i hufvudbindorna och smalare sådana i mantelbårderna. 
Det västligaste fyndet af denna art, jag har mig bekant, är ifrån 
den s.k. Kurische Nehrung. Och det är anmärkningsvärdt att de 
lettiska kvinnorna ännu intill våra dagar prydt sina mantlar med 
bronsspiraler ehuru deras ornamentala behandling är en annan, än

1 Muntligt meddelande av I. Sisow.
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den under hednatiden. Skulle en närmare undersökning af de såsom 
lettiska betraktade grafvarna icke kunna ådagalägga att dessa, på 
grund a f sina rika kedje- och spiralsmycken, i sjelfva verket äro 
liviska, anser jag dock sannolikt att den ifrågavarande spiraltekni
ken af letterna upptagits ifrån de finska folken, närmast ifrån de 
praktälskande liverna och möjligen äfven från mordvinerna. Beträf
fande möjligheten af forna relationer emellan mordvinerna och de 
lettisk-littauiska folken må här anföras, att redan Aspelin påpekar 
likheten emellan vissa halsringar hos mordvinerna och i Östersjö
provinserna och Littauen, hvartill kommer att mordvinskan af 
alla östfinska munarter står närmast de baltiska finnarnas språk 
och följaktligen antyder en folkvandring. Det synes mig derföre, 
åtminstone så länge icke fullt bindande bevis i annan rigtning äro 
förebragta, kunna antagas att spiralerna under det ifrågavarande 
tidskedet hos de lettisk-littauiska folken ursprungligen utgöra ett 
finskt inslag.

Jag  bör i detta sammanhang kanske icke förbigå, att det finnes 
också ett annat prydnadsmaterial, som i de lettiska och liviska 
mantlarna under yngre järnåldern fått en vidsträkt användning, 
neml. små ringar af bronsbleck, hvilka instuckits i tyget och hop
knipits så, att de spetsiga ändarne på avigsidan möta hvarandra. 
Dessa ringar äro alltid så sammanställda att de bilda stjernor och 
grupper eller andra fortlöpande mönster längs mantelns sidor (se 
fig. 8). Detta utsmyckningssätt, som delvis går parallelt med spiral
tekniken, torde ha ett annat, måhända västerländskt ursprung; 
jag har här dock icke tillfälle att närmare ingå på detta spörsmål.

Gå vi ifrån de nu behandlade geografiska områdena västerut, 
söka vi fåfängt, annat än såsom direkta importvaror, i kvinno- 
drägten använda bronsspiraler både sig i Sverige, Norge, Danmark, 
Tyskland, Österrike-Ungern och för öfrigt hela det västra Europa. 
Detta är en omständighet, som förlänar det ifrågavarande prydnads- 
materialet en den allra största betydelse i och för nationalitets- 
bestämningarna under yngre järnåldern. Ty är det engång allmänt 
i Finland, Ingermanland, Estland, Livland och på mordvinernas 
områden, men främmande på andra trakter, måste vi betrakta det 
såsom ett nationelt notum caracteristicum för de folk, som användt 
detsamma. Och der samma teknik och samma ornamentala former, 
som hos de finska folken, uppdagas i andra länder, kunna vi sluta
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till att äfven der individer af finsk härkomst blifvit j ordade, då å 
andra sidan af möjliga afvikelser i det tekniska förfarandet och i 
den estetiska uppfattningen vid arrangemangen torde kunna afgö- 
ras, huruvida de uppdagade fynden äro att betrakta såsom finska 
lokala former i främmande land eller såsom främmande imitationer 
efter finska förebilder.

A f egentliga metallsmycken innehålla ju, såsom kändt, de i 
Ryssland boende finska folkens grafvar åtskilliga mycket karakte
ristiska typer, såsom t. ex. de ytterst vanliga kedje- och häng- 
smyckena, hvilka i livernas öfvermåttan praktfulla bröstkedjor nått 
sin högsta fulländning och hvilka ju äfven hos oss äro mycket all
männa, ehuru de i synnerhet i vestra Finland äro att betrakta 
såsom en svagare så att säga efterdyning af den förra utvecklingen. 
I Finland ha olikartade kulturströmningar från öster, söder och 
väster mött hvarandra, och olikartade motiv ha vid den inhemska 
tillverkningen af metallföremål sålunda efterbildats eller samman
blandats att en mängd för detta land lätt igenkännliga former visser
ligen uppstått, men de inkomna motiven ha behandlats på ett så 
osjelfständigt sätt, att man på den figurala och ornamentala deko
reringens gebit icke kan tala om någon sj elfständig finsk stil i samma 
mening, som man i våra vestra grannländer kan tala om en skandi
navisk stil, i hvilken äfven främmande motiv under gravstickelns 
säkra förande åtminstone redan ifrån 500-talet intvingats uti den 
skandinaviska smakens egenart. Beträffande ett sådant land som 
Finland är det då af stor betydelse att veta att, frånräknadt kedje- 
smyckena, det icke är inom metallindustrin man har att söka det 
för landets hufvudbefolkning mest karakteristiska elementet, utan 
att det är på textilområdet den finska befolkningen, den finska 
kvinnan under yngre järnåldern gifvit de originellaste, de finaste 
och vackraste uttrycken för sin nationalitets skönhetssinne.



U P P G IF T E R  OM Ä R K E B ISK O P  A N D REA S SUNESSONS 
SJUKDOM , SED D A  I B E L Y S N IN G  AV D EN  SEN A STE 

GRAVUNDERSÖ KNINGEN.

Av Otto Rydbeck.

Få torde de kyrkoprovinser vara, som kunna räkna en sådan 
följd av framstående styresmän som den nordiska under noo-talet 
och början av 1200-talet. Dess förste ärkebiskop var Asker, dom
kyrkans grundläggare, den andre var den berömde Eskil, den tredje 
den mäktige Absalon och den fjärde dennes frände Andreas Sunes- 
son, den lärdaste och måhända frommaste av dem alla.

Andreas Sunesson tillhörde liksom Absalon den fräjdade Hvide- 
ätten och hade utomlands studerat teologi och juridik vid universi
tet i Italien, Frankrike och England. Vid hemkomsten utnämndes 
han till konungens kansler, blev domprost i Roskilde och 1201 ärke
biskop efter Absalon. Andreas Sunesson var på grund av lärdom, 
skarpsinne och fromhet känd icke blott i hela Norden utan även 
långt utanför dess gränser. Sitt kyrkliga ämbete skötte han med 
nit och duglighet och det var han, som enligt sägnen, i slaget vid 
Lyndanis, dit han åtföljt Valdemar Sej er under korståget mot 
esterna, mottog den från himlen nedfallande Danebrogen. Även i 
Finlands kyrkliga historia är Andreas Sunessons namn välbekant.

Sin för den tiden ovanliga lärdom visade han bl. a. genom att 
översätta Skånelagen till latin och genom författandet av latinska 
skaldestycken, bland vilka Hexaemeron, en skildring av skapelse
dagarna på 8000 hexametrar, torde vara mest bekant.

I slutet av 122 1 eller början av 1222 anhöll Andreas Sunesson 
hos påven om rättighet att avgå från sitt ämbete. Först 1224 bevil
jades emellertid detta. Han drog sig då tillbaka till sina besittnin
gar på Ifö i Ifösjön, Villands härad i Skåne, och levde där till sin



NORDISKA A RKEOLOGM ÖTET 1925. 127

död midsommardagen 1228. Hans stoft fördes till Lund och begrovs 
i domkyrkans tvärskepp.

Den omständigheten, att ärkebiskop Andreas Sunesson i förtid 
avgick från sitt ämbete har naturligt nog givit upphov till åtskilliga 
utläggningar. Den allmänna uppfattningen, som delats även av 
den nyare tidens forskare, är att han lidit av spetälska. Ifråga
varande uppfattning går emellertid tillbaka på en relativt sen källa, 
en skildring av minnesmärken i Skåne, Halland och Blekinge för
fattad 1598 av Herman Chytraeus. I denna beskrivning omtalas, 
att på Ifön funnos ännu bevarade grundvalarna till en borg samt 
en tegelbyggnad, i vilken ärkebiskop Andreas haft sin bostad. 
I huset fanns ännu ett altare och ett kapell. Det nämnes vidare, 
att denne Andreas dog 1228 av spetälska »lepra correptus» och 
begrovs i Lund i norra fönstret över domkyrkans krypta.

Varifrån Chytraeus fått denna uppgift är ej möjligt att avgöra. 
Naturligtvis kan den gå tillbaka till en äldre skriftlig källa, men 
det är också möjligt att den härrör av muntlig tradition på platsen. 
Chytraeus var född i Vä, som ligger ganska nära Ifösjön, och hans 
skildring av fornminnena på Ifön tyckes onekligen återgiva något 
upplevat. Det förefaller icke osannolikt att den fordom så mäktige 
prelatens tillbakadragna liv på den avlägsna Ifön kunnat bidraga 
till skapandet av en dylik tradition utan faktiskt underlag. Man 
trodde måhända, att den orörlighet och svårighet att förflytta sig, 
som, enligt vad det följande giver vid handen, kännetecknade hans 
sista år, samt hans stränga, självvalda isolering berodde på lepra. 
Möjligen kan även den omständigheten att det under medeltiden 
fanns ett spetälskesjukhus i Åhus, ett samhälle, som ligger ganska 
nära Ifö och Vä, ha verkat befruktande på folkfantasien i nämnda 
hänseende.

Vid den undersökning, som år 1923 under min ledning företogs 
av Andreas Sunessons grav i Lunds domkyrka, avsedd att komp
lettera undersökningen av år 1833, sökte man även förskaffa sig 
visshet om huruvida Chytraeus’ uppgift var riktig eller ej, och för 
detta ändamål tillkallades särskilda sakkunniga, anatomen profes
sor C. M. Fürst, patologen professor E. Sjövall och ortopeden dok
tor G. Frising, vilka skulle undersöka skelettdelarna.

Den undersökning av skelettmaterialet, som företagits av pro
fessor Sjövall, lämnar icke något bestämt bidrag till lösningen av



128 SMY A — F F T  XXXV I: 1

denna fråga. Sådana sjukliga förändringar å benmaterialet, som 
pläga uppträda vid den tuberösa formen av sjukdomen, voro ej 
förhanden. Huvudskålen företedde sålunda inga ben-nybildningar. 
Visserligen saknades flertalet av de yttersta finger- och tåfalan
gerna, men då fötter och händer ej lågo i sitt ursprungliga läge, kan 
man härav ej draga den slutsatsen att ändfalangerna blivit avstötta 
under ett sjukdomsförlopp av anestetisk art, utan endast att de 
försvunnit vid föregående gravöppningar och möjligen fallit ut 
genom de hål, som finnas i blykistan. De befintliga falangerna 
företedde inga spår av särskild förtunning, såsom fallet eljest ofta 
är vid den sitnämnda sjukdomsformen.

Den osteologiska undersökningen har sålunda ej lämnat något 
som helst positivt bevis för eller emot antagandet att sjukdomen 
varit »lepra». Det återstår att undersöka, om någon dylik slutled
ning kan dragas ur tidigare historiska uppgifter om ärkebiskop 
Andreas och hans sjukdom.

Den äldsta uppgiften om Andreas Sunessons sjukdom föreligger 
i ett brev till påven från slutet av år 122 1 eller början av 1222, i 
vilket ärkebiskopen anhåller om avsked från sitt ämbete, enär han 
ådragit sig en obotlig sjukdom.

På denna skrivelse svarar påven Honorius med ett brev av den 
27 maj 1222, ställt till biskoparna i Aarhus och Vendsyssel, vari han 
meddelar, att ärkebiskopen i Lund begärt sitt entledigande på grund 
av obotlig sjukdom och att han har för avsikt att bevilja honom 
detta. Emellertid anmodar påven samtidigt de båda biskoparna 
att söka förmå ärkebiskopen, att om det på något sätt låter sig 
göra, kvarstanna i ämbetet. Om detta visade sig omöjligt, skulle de 
å påvens vägnar mottaga hans avsägelse och förse honom med så 
mycket av stiftets inkomster, som han bekvämligen kunde leva av 
samt pålägga kapitlet i Lund att välja en annan duglig person i 
hans ställe.

Det förefaller nästan som om de båda biskoparna lyckats över
tala sin förman att tillsvidare kvarstanna i ämbetet. I varje fall 
utfärdar denne ännu den 16 juni 1222 från sin gård Glumstorp 
ett brev, vari han kallar sig ärkebiskop i Lund och Sveriges 
primas. I detta överlämnar han till det lundensiska kapitlet mot 
viss ersättning kyrkan S:ta Maria major i Lund, och i ett senare 
brev utan närmare datum stadfäster han, i närvaro av påvlige
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legaten Gregorius de Crescentio, denna gåva. Ytterligare ett brev, 
ävenledes odaterat, bekräftar en donation av Stora Råby till sam
ma kapitel.

Som bevis på ärkebiskopens verksamhetslust kan dessutom om
nämnas, att han nämnda år i Köpenhamn sammanträffade med do- 
minikanerbrodern Salomon, vilken medförde skrivelser från såväl 
påven som Dominicus, och resultatet av mötet blev, att domini- 
kanerna vid pingsttiden erhöllo en uppehållsort i Lund med bekväma 
byggnader.

Ännu senare, år 1223, utfärdade Andreas Sunesson en förord
ning, att alla vid domkyrkans högaltare skeende offer skulle tillfalla 
hans kaniker.

Dock har tanken på avsäg elsen icke lämnat Andreas Sunesson, 
vilket framgår därav, att domprosten i Lund, Peder Saxesson, av 
kanikerna utsågs till hans efterträdare, antagligen år 1223. Emel
lertid ogillades valet på formella grunder, och först i ett brev av 
den 1 1  januari 1224 bekräftar påven Honorius Peder Saxessons val 
till ärkebiskop.

I detta brev, som ställdes till magister Andreas, fordom ärke
biskop i Lund, och biskop Peder i Roskilde, anmodas dessa, att, så 
snart de erhållit påvens bulla, inviga Peder Saxesson i ämbetet 
och taga ed av honom. Skulle en av dem avlida, innan vigningen 
hunnit verkställas, ålades den överlevande att ensam verkställa 
densamma.

Samma dag avsändes till Peder Saxesson ett påvebrev med 
innehåll att, sedan ärkebiskop Andreas efter sin enträgna begäran 
erhållit avsked, stadfästes nu domprosten Peders val.

Först därefter, d.v.s. sedan den påvliga bullan hunnit befordras 
till sin bestämmelseort och den nye kyrkofursten blivit invigd i sitt 
ämbete, drog sig Andreas Sunesson tillbaka från Lund, sedan han 
erhållit ett lämpligt underhåll av domkyrkogodsen. Han bosatte 
sig på sin besittning Ifö och levde där, vördad för sin helighet och 
sin förmåga att göra mirakler, i ytterligare fyra år till midsommar
dagen 1228, då han avled.

Den omständigheten, att Andreas Sunesson av ohälsa begärde 
sitt avsked, har sin motsvarighet i ett nästan samtida fall. I ett 
till ärkebiskoparna i Lund och Uppsala ställt brev av den 15 januari 
1238 beviljar sålunda påven Gregorius IX  biskop Stenar i Skara 
9
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avsked från ämbetet, enär han var gammal och utarbetad samt 
sjuk till kropp och själ. Av biskopsgodsen skulle han uppbära ett 
tillbörligt underhåll.

Ovanstående fakta överensstämma föga med Chytraeus uppgift, 
att den obotliga sjukdom, av vilken Andreas Sunesson lidit, var 
spetälska. Hans resor till Köpenhamn och till Glumstorp liksom 
hans livliga umgänge med andra människor tala avgjort emot 
antagandet, att han sedan flera år lidit av denna fruktansvärda 
farsot, vilken då som bäst härjade i hela Europa.

Spetälskan är en sjukdom, som sannolikt kommit från Orienten, 
där den i Ganges- och Nildalarna existerade sedan urminnes tider. 
Från Orienten kom den till Grekland och sedermera till Rom med 
Pompejus (?) hemvändande legioner och med fångna slavar. Där
efter spred den sig till de romanska länderna, Stor-Britannien och 
Tyskland. Redan omkring år 470 omtalas sjukhus för spetälska, 
s.k. leproserier, och påven Damarus II  instiftade 1048 den helige 
Lazarus’ orden, vilken det ålåg att vårda de spetälska och vars 
stormästare själv skulle vara leprös. I och med korstågen över
fördes smittan även till Europas mera avlägsna länder, och år 122 1, 
således vid tiden för Andreas Sunessons första anhållan om avsked, 
räknade man endast i Frankrike 2000 leproserier och i hela Europa 
19000.

Redan mycket tidigt hade man funnit, att sjukdomen ifråga 
var i hög grad smittosam. De redan genom sitt förskräckliga yttre 
lätt igenkännliga spetälska måste för att varna omgivningen vara 
försedda med skallror och bjällror samt bära en särskild dräkt. De 
voro berövade alla medborgerliga rättigheter. Det heter dock om 
de leprasjuka i en nordisk källa, Registrum redituum ad episco- 
pum roskildensem pertinentium, circa 1370, att de icke tvungos 
att ansluta sig till de leprasjuka ( =  att intagas i leproseri), så 
länge de offentligen undveko gemenskap med människor.

Man har förut allmänt antagit, att spetälskan nått Skandina
vien först under 1200-talet. En anteckning i Lunds domkyrkas 
nekrologium, vilken nedskrivits under noo-talets andra fjärdedel 
och sannolikt under dennas förra hälft, omtalar emellertid en lepra- 
sjuk, som vid sin död donerade ett uns guld till Laurentiibröderna 
i Lund. Denna anteckning visar, att spetälskan varit känd i Skåne 
minst ett sekel före Andreas Sunessons död.
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I Lund nämnes ett leproseri redan under 1200 talets första 
tredjedel. Sålunda utlovas av påvlige legaten, kardinal Otto i en 
skrivelse, utfärdad den 23 juli 12 3 1 eller 32, avlat åt dem, som ville 
biträda med uppförandet av »ecclesia beatj Johannis, domus paupe- 
rum leprosorum lundensis».

Några år därefter, 1249, omtalas i ett brev av påvlige legaten, 
biskop Vilhelm av Sabina, att bröderna i leproseriet hårt ansättas 
av fattigdom och utlovas 40 dagars avlat åt alla, som med gåvor 
understödde dem.

Ett fjärdedels sekel senare gör dåvarande archielectus (den till 
ärkebiskop utsedde men av påven ej utnämnde) ärkedjeknen Erland 
Erlandsson (t 1276) i sitt testamente donationer till bl. a. »hospi- 
tale leprosorum» i Lund och så gör likaledes myntmästaren i Ro- 
skilde, magister Johannes Franz, som avled 1316 .

Även i ärkebiskop Karls (f 1334) testamente ihågkommes spet- 
älskehemmet i Lund med en gåva, och så var därjämte fallet med 
leproserierna i Åhus och på Bornholm. Vi finna således att enbart 
i Skåne och det under ärkebiskopen i Lund lydande Bornholm 
funnos år 1334 åtminstone tre sjukhus för spetälska. Av dessa har 
leproseriet i Lund redan omnämnts 12 3 1 eller 32 och det i Åhus 
1252.

Av ovanstående framgår, att spetälskan var känd hos oss redan 
under förra delen av noo-talet och att ett leproseri i själva Lund 
omnämnes endast ett par år efter Andreas Sunessons död och ett 
i Åhus år 1252. Det skulle därför ha legat nära till hands att den 
verksamme ärkebiskop Andreas, om han verkligen lidit av den 
hemska sjukdomen, tagit initiativ till inrättandet av ett dylikt 
sjukhus eller vid sin avgång erhållit föreståndareskapet för ett eller 
flera sådana, en syssla som plägade tilldelas leprasjuka prelater, 
eller åtminstone att han i sitt testamente utfärdat donationer till 
dylika ändamål, liksom ett par av hans efterträdare archielectus 
Erland och ärkebiskop Karl.

Mot antagandet att Andreas Sunesson lidit av spetälska tala 
dessutom följande skäl:

I de bevarade breven angående ärkebiskopens sjukdom nämnes 
intet om spetälska, fastän denna farsot var synnerligen känd och 
vanlig vid ifrågavarande tid och fastän spetälskesjuka ofta omtalas 
i påvebreven.
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Hela två år efter det Andreas Sunesson av påven anhållit om 
sitt entledigande fortsatte han att sköta sitt ämbete. Under denna 
tid visade han sig t.o.m. synnerligen verksam, företog åtskilliga 
resor och sammanträffade med påvliga och andra delegater, var
jämte han på påvens anmodan jämte biskopen i Roskilde själv 
tyckes hava invigt efterträdaren i ämbetet. Den omständigheten 
att Andreas Sunesson före sin bortgång till bröderna i Lund skänkte 
den dalmatica och den tunica, som han själv plägade använda, 
samt till bröderna i Sorö sina ärkebiskopliga insignier, tyda liksom 
övriga ovannämnda förhållanden alldeles icke på att han lidit av 
lepra. Ty man hade sig redan då synnerligen väl bekant, att spet- 
älskesjuka voro synnerligen smittofarliga och måste isoleras i lepro- 
serier eller också leva såsom enströringar, tiggande sin mat och 
utan att få träda i direkt beröring med friska människor, det enda 
sätt f.ö. på vilket sjukdomen då kunde begränsas.

En fråga är dessutom, om man efter Andreas Sunessons död 
vågat ikläda honom hans kyrkliga skrud, då man säkerligen visste, 
att just beröringen med en spetälskesjuk överförde smittan.

För övrigt måste man taga för alldeles givet, att Andreas Sunes
son genom sin långvariga vistelse i skilda delar av kontinenten och 
genom sina intima förbindelser där hade kännedom ej blott om de 
lagstiftningsåtgärder, som vidtagits mot lepran och om de tusen
tals leproserier som upprättats, utan även om den direkta smitto- 
fara en spetälsk medför för sin omgivning. Att ärkebiskopen, om 
han varit angripen av lepra, skulle ha kvarstannat i tjänsten ett 
par år efter sin avskedsansökan förefaller därför i hög grad egen
domligt. Ännu mera gåtfullt måste emellertid det faktum te sig, att 
det var biskopar och påve, som förmådde honom därtill samt att 
den sistnämnde förordnade honom att inviga efterträdaren i ämbe
tet. Och huru skulle man slutligen kunna förklara den omständig
heten, att den sjuke prelaten, medveten om smittofaran, skänkte 
sina mässkläder till bröderna i Lund? På grund av alla dessa för
hållanden kan man med den allra största sannolikhet antaga, att 
ärkebiskopen hade helt andra motiv för sitt avskedstagande än det 
Chytraeus nära 400 år senare tillägger honom. Undersökningen av 
skelettdelarna ha heller icke lämnat något som helst stöd för lepra- 
hypotesen, även om den icke kunnat positivt bevisa motsatsen.
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Den omständigheten, att Andreas Sunesson efter avskedstagan- 
det drog sig tillbaka till sin besittning på. det avsides liggande Ifö 
behöver icke i och för sig tala för att han isolerat sig på grund av 
spetälska. Det förefaller tvärtom alldeles naturligt, att ärkebisko
pen ville leva fredad för yttervärlden, dels på grund av ålder och 
sjukdom, dels enär han, som beklätt den högsta kyrkliga värdig
heten i Norden, tvivelsutan så mycket som möjligt ville undvika 
att känna de besvikelser som avståendet av denna värdighet kunde 
medföra, om han bodde kvar i eller i närheten av den nordiska 
kyrkans centrum.

Allting tyder f.ö. på att Iföhus varit en ganska betydande och 
för sin tid väl bebyggd gård, varom t.o.m. den källarvåning vittnar, 
som ännu finnes bevarad på stället och som torde härröra från ärke
biskopens tid. I detta fall kan traditionen från Chytraeus’ tid vara 
riktig.

Det återstår emellertid att avgöra, vilken obotlig sjukdom det 
skulle kunna vara, som tvang Andreas Sunesson att lämna sin 
ärkebiskopliga gärning. Svaret härpå torde även med en viss grad 
av sannolikhet kunna givas.

Vid den undersökning av skelettet, som företagits av de förut 
omnämnda vetenskapsmännen, Fürst, Sjövall och Frising kunde, 
såsom redan omnämnts, inga spår av spetälska påvisas.

Däremot iakttogos andra sjukliga förändringar å vissa skelett
delar. Högra underbenets båda ben hade sålunda avbrutits och 
åter hopläkts, ett förhållande som beaktats redan vid undersök
ningen 1833 och som man satt i samband med det faktum att en 
liten snedgången klack av trä likaledes påträffades i kistan. Denna 
klack finnes fortfarande bevarad. Dessutom kunde man konsta
tera att ärkebiskopen lidit av den ledgångssjukdom, som bär nam
net »artritis deformans».

Av Frisings yttrande framgår, att benbrottet icke ägt rum 
under uppväxtåren, ntan troligen långt senare, dock icke de allra 
sista åren. Frakturen var icke av den beskaffenheten, att den i och 
för sig medförde hälta.

Kotpelare och extremitetleder, särskilt högra astragalus, visa 
tydliga förändringar av deformerande artrit-typ. Dessa deforme
rande artriters utvecklingsgrad och utbredning berättigar till anta
gandet, att sjukdomen bestått under mera än ett tiotal år och att
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den vållat avsevärda svårigheter. Dessa hava ökats om, såsom 
sannolikt är, benbrottet inträffat inom nämnda tid.

Klacken, som »är sned på ett sätt som passar samman med en 
valgus- och utåtroterad ställning av höger fot», har genom sin form 
lindrat smärtorna vid gången.

Frisings förträffliga undersökning resulterar i följande samman
fattning: de deformerande förändringarna i kotpelare och extre
mitetleder kunna hava förorsakat h ö g g r a d i g  i n v a l i d i t e t .  
Denna kan vidare hava avsevärt ökats genom olycksfallet. Den 
kan dessutom hava varit så besvärande, att den tvungit ärke
biskopen till avskedstagande, och det kan icke anses som ute
slutet, att sjukdomen varit så svårartad, att densamma enbart 
föranlett honom till den isolering, som han underkastat sig på Ifö.

Det förefaller sålunda sannolikt, att de olägenheter och smär
tor, som voro förknippade med artriten rent av tvingat ärkebisko
pen att avstå från ämbetet. Ofta återkommande på- och avkläd- 
ningsceremonier, processioner och gudstjänster, som han måste 
förrätta iklädd sin tunga dräkt, vistelsen i den under vintern nästan 
iskalla kyrkan, alla dessa förhållanden kunna hava bidragit till att 
den sjuke prelaten måst lämna sitt arkiepiskopat. Man har så
lunda fullgoda rättigheter till antagandet, att det icke var spet
älska utan en svårartad ledgångssjukdom, som förmådde Andreas 
Sunesson att utbyta Lund mot Ifö.
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Eustatic changes o f level and the neolithicum *)

by

Wilhelm Ramsay.

Q UATERN ARY CHANGES OF L E V E L .

During the Ice Ages, great quantities of water were bound in 
the ice-caps and thus detracted from the sea, the level of which fell 
considerably in consequence. When the land ice melted again, the 
volume of water in the sea increased, and during the interglacial 
and postglacial epochs, the level of the sea rose. This view was 
expressed by Maclaren as early as 1842 2), and has since then been 
treated and developed by many authors, some of whom are men
tioned in the list on page 6.

Thus, Daly has given an explanation of the shifts of level by 
which, according to Darwin’s theory, the coral reefs grew up from 
great depths. And to take another example, Molengraaff sees in 
these shifts the cause of the low level which made the Sunda shelf 
in East India once a piece of land connecting Sumatra, Jav a  
and Borneo with the Malacca peninsula, as described in his 
interesting study. The streams of these countries joined in a 
common drainage system, the valleys of which have been traced 
by soundings (Fig. 1.). The fish fauna in the rivers of Sumatra 
and the western side of Borneo contains for the greater part identic 
species by reason of their common origin from the former general

*) This paper contains chiefly a translation of a lecture read before the »Nor
diska arkeologmötet», in Helsingfors, Ju ly  1925, and printed in Swedish in Ymer 45 
Stockholm 1925, p. 279. — Some additions are made.

*) In a former paper (1924) I have named A. Tylor (1868) as the originator 
of the above view.
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Fig. i. The submarine river and valley system of the Sunda plateau. From
G. A. F. Molengraaff.

river system, whilst a great difference exists between the fish 
faunas in the rivers of the western and eastern sides of Borneo 
as these rivers were never confluent. The tin ore bearing sand 
and gravel in these districts not only fill the land valleys, but 
the submarine valleys also. These mainland conditions occurred 
on the Sunda plateau at sö late a time that we can very 
well imagine the region now submerged having been popu
lated.

Literature gives many instances of drowned valleys, deltas, 
submerged forests and peatbogs off the recent coasts. Geologists 
have in many cases looked for local causes for these formations 
and thought them limited to certain regions only. A critical in
quiry certainly seems to refute many of these evidences of the sea 
having formely been at a lower level, but there yet remain so many 
undoubted instances from quite different parts of the globe that
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we can hardly call in question general — »eustatic» — regressions 
and transgressions, in connections with the great glaciations and 
deglaciations of the Quaternary period. (Moreover, eustatic chan
ges of level also occurred, especially at the beginning of that pe
riod, in consequence of displacements of continental and oceanic 
parts of the earth’s crust).

Isostatic sinking and rising of the formely glaciated regions 
have co-operated with the eustatic oscillations of the sea-level to 
complicate the Quaternary displacements of strand lines (Ramsay 
1924). Other complications appear in districts where young moun
tain folding or its effects acted upon the earth’s crust as lately as 
the Quaternary time, äs for example in the Mediterranean coun
tries (Gignoux and others). But the shifts of sea-level were less 
intricate in those parts of the globe which were not influenced by 
a late orogeny or the load of ice-caps. There we find relatively 
low sea-levels during the Ice Ages, and relatively high ones during 
the interglacial and postglacial times, higher in proportion as the 
climates were warmer and the more so as the ice-caps were reduced.

The complete melting of the recent land ice (about 15 million 
sqkm with an average thickness of 800 m) should raise the sea’s sur
face about 30—40 m. W. B. Wright (1914) has caculated 40 m at 
least, Nansen (1922) 25 m or more. Raised beaches at these levels 
above the sea, and river plateaus and terraces formed in the valleys 
when the the rivers flowed into the sea at a higher level than at 
present, are mentioned from different parts of the world which 
were not glaciated during the Quaternary period. They certainly 
belong to interglacial epochs with relatively warm climates. Paleo
lithic remains are found on many of them.

During the great glaciations — assuming that these were syn
chronous all over the globe, — the base-level sank and the river 
valleys deepened. During the greatest of them, the sea’s surface 
was most lowered. Various authors have made different estimates 
of this sinking, as may be seen from the following list, which is 
given in a paper by Daly (1925):
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Author
Date of 
estimate

Estimate in 
metres

C. Maclaren X842 213
J .  Croll 1866 bio
A. Tylor 1872 18 3
T. Belt 1874 305—914
W. Upham 1878 914
A. Penck 1881 66,5 (ice ° f  northern
E. Drygalski w 00 O

C 150 hemisphere alone)
A. Penck 1894 1 5 0

W. Upham 18 9 6 46
F. Nansen 1904 100— 200
R. A. Daly 1910 46
W. B. Wright 1914 82— 122
R. A. Daly 1 9 1 5

5Oin

W. J .  Humphreys 1 9 1 5 67
A. Penck 19 2 2 40
F. Nansen 19 2 2 13 0 +
W. Ramsay 19 2 4 300+
R. A. Daly 1 9 2 5 50—60

Even the more moderate of these estimates show a lowering
of the sea-level considerable enough to remove the coast lines far 
below and away from recent ones, especially in regions of broad, 
shallow sea shelves. The present mainlands therefore lay at a 
greater height above the sea than they do nowadays, and offered 
during the Ice Ages — less agreeable abodes for man than the ter
ritories outside the recent coasts. These had the most genial climates 
and the richest vegetation. Man preferred them to the higher 
lands.

For the above reasons, prehistoric strand dwellings at the pre
sent shore lines or at higher levels must belong to postglacial or 
interglacial epochs, the strand dwellings of the Ice Ages being all 
submerged, and I think, therefore, that the eustatic changes of 
level during the glacial, interglacial and postglacial times lead to 
the two following consequences of archaeological importance.

I. When the sea’s surface was low during the Ice Ages, there 
were more os less extensive stretches of land, now inudated, outside 
the present shores, which afforded relatively most favourable cli
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mates and best conditions for human existence. Many of them 
may have been the home of cultures which spread later to countries 
within the present limits of the continents. This will be exempli
fied by the Persian Gulf and the Sumerian culture.

2. When the sea rose during the interglacial epochs, it reached 
on the continents levels more or less high above the present one 
according to the degree in which the land ice had diminished. In 
postglacial time it reached the present level. The shore lines and 
the river terraces formed at the limits of such a transgression are 
synchronous on all ocean coasts. Their positions relative to the pre
historic dwellings will probably afford the best grounds for homo
taxis between archaeological periods on widely separated parts of 
the earth. This will be exemplified by some cultures at the limit 
of the postglacial eustatic transgression.

TH E SUM ERIAN CU LTU RE AND TH E PERSIA N  GULF.

The oldest Sumerian culture, as it appeared on the Euphrates 
and the Tigris many thousands of years before Christ, must have 
been the outcome of a very long period of evolution, which how
ever did not take place in the Chaldean land. All attempts to find 
its original home have hitherto failed, whether the search was di
rected to India, Central Asia or other more or less remote countries. 
I therefore think it most probable that the Sumerians and their 
culture came not from any remote land but from the immediate 
neighbourhood of Sumer, I mean from the bottom of the Persian 
gulf which must have been dry land during the last Ice Age.

This long and relatively shallow bay must have formed a broad 
valley extending from Shat-el-Arab to the Strait of Hormus. A 
mighty river with the united waters of the Tigris and the Euphrates 
ran down it, and with the falling and rising of the sea’s surface, 
the mouth of this river shifted now down now up the valley, filling 
it with sand and silt and forming vast river plains which now make 
the flat bottom of the gulf with a depth of at most 80 m, according 
to the British Admiralty map 11:0 273 (Fig. 2).

In this low-lying valley country, the climate was more genial 
and the disagreeable influence of the Ice Age less felt than on the 
upper course of the Mesopotamian rivers. The fertile land at the
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Fig. 2. The depths in fathoms of the Persian Gulf. After the British Ad
miralty map n:o 273. 

t

bottom of the Persian Gulf stimulated an intelligent people to deve
lop agriculture, and domesticate and breed cattle and other ani
mals. The fittest plants and beasts were chosen. Fields and or
chards grew up along the big river. Technical progresses were 
made which afterwards appeared in the oldest Sumerian culture; 
and here religion and social order were early developed, for valley 
culture and irrigation are not possible without mutually regulated 
human relations.

This culture could continue to evolve through the whole of 
the long period during which the last great Ice Age kept the sea’s 
surface at so low a level that the floor of the gulf was land. But 
when the climate ameliorated and the land ice diminished, the sea 
rose. It gradually filled the gulf and drove the population up into 
the valley of the Tigris and the Euphrates, for neither Iran in the 
north nor Arabia in the south afforded necessary conditions for an
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Fig. 3. Sites of ancient cities in Babylonia. From L. W. King.

agricultural life such as that to which the people were accustomed. 
In consequence, the oldest remains of Sumerian and Elamite villa
ges and cities (»teli») are found round the inner end of the Persian 
Gulf, on both sides and on the southeastern part of the delta of the 
Mesopotamian rivers (Fig. 3). These places lay originally near 
the sea or near a wide lagoon inside the Karun river delta. The 
Euphrates and the Tigris had thus formed a considerable delta 
even before the Sumerians immigrated thither.

Some of the settlements and cities were founded 011 the higher 
land on both sides of the delta, as for example Susa on the north 
side and Mugheir (Ur) on the south. These were never touched by 
the postglacial rising of the sea, and the deepest layers in them may 
show us prehistoric cultures even earlier than the time when the 
sea reached its full height. Other cities and villages were situated
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on the delta plain, but these 
could only make a stand against 
sedimentation and rising of the 
ground water, if  they raised the 
ground by filling up with earth 
or amassing offal and remains of 
older buildings. As long as the 
sea’s surface rose, the delta prob
ably grew in height faster than 
the culture layers, which were 
thus concealed beneath silt and 
mud even in places not directly 
submerged by the sea. But when 
transgression ceased, a certain 
relaxation or balance in the sedi
mentation made it possible for 
the cities to rise above the delta 
surface, at least in the outer part 
of the delta.

On all these grounds, I am 
inclined to think that the oldest 
prehistoric beds of the Sumerian 
»teils» on the delta may give us 
the date when the land ice of the 
last Ice Age had been diminished 

to about its present volume and the ocean filled to about its bor
ders.

This postglacial transgression being eustatic, all prehistoric 
cultures which appear at its close in different parts of the world 
have coexisted with the oldest Sumerian culture on the delta of the 
Euphrates and the Tigris. One among them is represented by the 
older »kökkenmöddings» in Denmark or the so called Ertebölle 
epoch of the Stone Age. These shell heaps, and other dwelling 
places of the same age in northern Europe, lie on raised beaches 
and terraces at the limits of the transgression named the Tapes or 
Litorina Sea by Scandinavian geologists (Fig. 4, 5 and 6). This 
transgression was not caused by a postglacial sinking of land, as 
has generally been stated, but was in my opinion (Ramsay 1924)

Fig. 4. Sites of »kökkenmöddings» in 
Denmark at the coast line of the Lito- 
rina Sea (drawn line) and the actual 

coast (stipled line). After A. P. 
Madsen and S. Müller.
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part of the general postglacial increase of the sea, which was here 
in northern Europe, at a certain phase, quicker than the elevation 
of the land. But when the sea ceased to rise, the constant rising 
of the land lifted above the sea-level the shore lines formed by 
the transgression.

The Tapes-Litorina Sea reached its maximal extension about 
4000—4500 years B. C. according to recent estimates made by 
Sandegren on the basis of a study of the profiles in the postglacial 
sediments at Ragunda in Jämtland, Sweden. The age of the oldest 
Sumerian culture on the delta of the Euphrates and the T igris, 
as estimated by King, Langdon and others, is of the same order 
of magnitude.

Consequently, the peoples down by the Persian Gulf had arri
ved at a certain stage of agriculture, fruit cultivation and cattle- 
breeding, as well as considerable skill in manufaturing stone imple
ments, textile wares and ceramics, and also already knew copper,
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Fig. 6. The oldest Stone Age dwelling places (dots), 34 m above sea level, 
in the parish of Esbo in Southern Finland, on the coast of the Litorina Sea. 

Land gray, Litorina sea white. After A. Europaeus.

had a sort of pictography, and lived in an ordered society, whilst 
none but savage tribes at the stage of hunters and fishers, with very 
primitive tools, tried existence up in thy north.

PREH ISTO RIC CU LTU RES CO EXISTENT WITH TH E CLOSE OF TH E 
POSTGLACIAL EUSTATIC TRAN SGRESSIO N.

I have emphasized the possibility of using the time when the 
postglacial eustatic transgression finished for a homotaxis of pre
historic cultures then flourishing. There are of course difficulties 
in adapting this method, because the postglacial changes of level
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over great parts of the earth originated not only from oscillations 
of the sea, but also from movements of the earth’s crust. It is not 
always easy, sometimes impossible, to decide in what degree the 
one or other of these factors contributed to the resulting displace
ment of the strand-lines. Especially where sinking of land conti
nued to late historical time, it is difficult to fix  the level (now sub
merged) reached by the postglacial eustatic transgression. Further, 
even in northern Europe and on the British Isles, where the land 
has risen so high that the sea shores formed at the maximum post
glacial eustatic transgression, are now above the present sea-level 
and thus distinctly separated from it, doubt may be felt whether 
all these beaches are contemporary with each other and with the 
date when the sea ceased rising.

It is certainly supposed that the postglacial Tapes-Litorina 
transgression reached its maximum at the same time in all parts 
of Northern Europe, and this assumptiom forms the ground of all 
attempts hitherto made to find a chronology for the strand dwel
ling places of the Stone Age from their position relative to the rai
sed shore-lines. But this supposition would have little likelihood 
if the transgression depended on the land sinking, as seems still to 
be the view most generally adopted among geologists in Scandi
navia. For why and how should the movement of the earth’s crust 
have turned simultaneously from sinking to rising over the whole 
region? On the other hand, synchronism of the raised beaches in 
question is very thinkable if the transgression was due the sea-level 
rising faster than the land. But even then, it need not necessarily 
have ceased at the same time everywhere in the region, for the 
rising land could outstrip the rising sea earlier in some zones than 
in others.

This question whether the postglacial transgression reached 
its maximum simultaneously or not in different belts of a formerly 
glaciated and isostatically rising district, has been answered in the 
negative by W. B. Wright (1925), who points to the fact that the 
Stone Age dwelling places at Oban belong to the Azilian, and those 
at Larne to the Campignian, although both lie on the shores of the 
postglacial transgression. For my own part, 1 have arrived at the 
opinion that the raised shore surface of the Tapes-Litorina Sea, 
at least in a peripheric zone from the zero isobase to that of about
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30—40 m, is a synchronous one formed at the ending of the post
glacial increase of the sea (Ramsay 1926).

In spite of the limitations mentioned above, the possibility of 
getting a homotaxis between certain Stone Age cultures from the 
close of the postglacial eustatic transgression seems so promising 
that I have been tempted to try the method.

During a certain postglacial epoch, the peripheric parts of the 
formerly glaciated areas of northern Europe lay at a higher level 
above the sea (of that time) than nowadays. In consequence, great 
parts of the bottom of the Cattegat, the North Sea and the English 
Channel were then land and connected the British Isles with the 
continent (Fig. 7). Land extended also off the west coast of France, 
as submerged forests and submarine valleys show (Welsch), and ge
nerally, as long as the glaciation and regression of the ocean lasted, 
the coasts of the continents lay outside the recent shores. These 
territories afterwards overflowed by the sea were surely inhabited, 
since Europe then had inhabitants, and along the shores of these 
now submerged countries, the forerunners of the kökkenmödding 
people and other coast tribes I think lived. The postglacial rising of 
the sea compelled them to retire to the limits of the transgression. 
There, we find now the remains of their peculiar cultures: in Den
mark the older shell heaps (kökkenmöddings) or Ertebölle culture, 
on the Scandinavian peninsula and in Finland corresponding older 
Stone Age cultures, on the British Isles Larne and other dwelling 
places, from Flanders to Brittany the Campignian remains, round 
the Bay of Biscaya the Asturian (Obermayer) and at the mouth 
of the Tagus Protoneolitliic shell heaps (Åberg).

Thus, from Scandinavia in the north to the Iberian peninsula 
in the south, the Protoneolithicum appears as peculiar coast cultu
res with Epipal olithic traits still preserved. In spite of the diffe
rences between the Ertebölle-Campignian in the north and the 
Asturian and the Tagus cultures in the south, we must hold them 
to have been coexistent. They flourished when the postglacial 
rising of the sea was ending.

At the same time, the first impulses of the new — the neo
lithic — culture came to these peoples on the coasts of the Catte
gat, the North Sea and the Atlantic. The first ground and po
lished stone axes were then used in Scandinavia. Polished stone
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Fig, 7. Land and sea 111 the North Sea, in late-Quaternary time.
From K. Andrée after Cl. Reid.

implements and ceramics, cattle bones, querns and impressions 
of corn on the earthen vessels occur in the Campignian of France. 
The Asturian savages seem not to have known of these cultural 
advances, and it is undecided whether the small querns found in 
the Portuguese shell heaps were used to grind corn.

The close of the general postglacial transgression thus fixes 
the limit between the Palaolithicum and the Neolithicum in western 
Europe. It was, of course, a casual combination of events that the 
first influence of the neolithic culture reached these countries at 
the same time as the sea was filled to its borders after the last ice 
age. Such a coincidence of two quite different phenomena did not 
happen everywhere on the globe. In Sumer (see above), we met 
other conditions. And Italy, for example, seems to have come 
under the influence of neolithic culture so early that certain later 
stages of the Pal olithicum were passed over, at least in some
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regions. Further, some reports from Egypt suggest that its culture 
was at a very highly advanced Neolithic, even Chalcolithic stage 
before the postglacial transgression ceased.

In a river land such as Egypt, a deep erosion must have taken 
place during the Ice Ages, because the sea-level and the base-level 
of the Nile were then much lowered. But accumulation went on 
during the interglacial epochs, because the sea-level and the base- 
level were then raised. Considerable remains of the sediments which 
filled the Nile valley during preglacial and interglacial times now 
form terraces and plateaus on which palaeolithic implements have 
been found.

Blanckenhorn, and Myres with him, thinks that the terraces 
and plateaus in the Nile valley have their origin in pluvial times, 
when the action of the river and its affluents was essentially accu
mulative. These pluvial times were separated by interpluvial ones, 
during which erosion dominated and the valley deepened. The for
mer are compared with the Ice Ages in other regions and the latter 
with interglacial ones. Accordingly, the pal olithic cultures on the 
terraces and plateaus in Egypt are regarded, by the authors quoted, 
as coexistent with Stone Age stages from Ice Ages in other countries. 
The Neolithic Age also, according to them, began with dry climate 
and erosion, whereafter conditions became more humid and the 
young alluvium was deposited. According to my above interpreta
tion, accumulation and erosion alternated in the Nile valley and 
corresponded with glacial and interglacial ages in other regions 
in a way quite contrary to that assumed by Blanckenhorn.

When the Nile sank and the valley deepened during the gla
cial times, the population moved to the bottom of the valley. The 
remains which it left behind were overwhelmed and concealed by 
the accumulation of sediments as the base-level rose after an 
ice age.

The base-level was lowered again during the last Ice Age, the 
valley was excavated and deepened and the population lived on 
its floor beneath the present level of the river plains. When the 
sea’s surface rose during the postglacial time, the river bed was 
also elevated and the valley filled with the young alluvium. In 
this, bones of domestic animals, fragments of earthen vessels, etc 
have been met with in upper Egypt more than twenty metres



RAMSAY, EU STATIC  CHANGES OF LEV EL 17

below the surface of the ground. Some of the oldest cemeteries 
on the border of cultivation seem to dip down under the alluvial 
deposits, and Peet says on this matter:

»Seeing that practically all Egyptian cemeteries lie on the very 
edge of the cultivation, may there not be earlier predynastic ceme
teries formed before the Nile mud reached its present limits, and 
therefore concealed beneath the cultivation? There is in itself no 
impossibility in this view, but it must be noted that on the whole 
the limits of cultivation in Upper Egypt have altered but slightly 
at all events in the last 5000 years, and it would be somewhat un
likely that just before Sequence Date 30 some change could have 
occurred to overwhelm all earlier cemeteries.»

A change in the sedimentation just before Sequence 30, or the 
time of the oldest known predynastic cemeteries, does not appear 
so unlikely to me as it does to Peet. It is the time when the post
glacial eustatic transgression was ending and the Nile reached its 
present base-level. The sedimentation came to a stand in upper 
Egypt, where as long as the mouth of the river was rising, the 
deposition of mud had been hitherto quicker and greater.

The Egyptian culture had advanced to a highly developed 
Neolithic stage before Flinders Petrie’s Sequence Date 3 1. At the 
same time, people lived under Campignian conditions in northern 
and western Europe.

This short paper has in view not so much the modest essays 
in archaeological homotaxis which are only set forth as examples 
of a method, as to turn the attention of archaeologists to the aids 
in tracing a homotaxis between cultures of widely separated coun
tries, which they may obtain from studies of the relations between 
prehistoric dwelling places and shore-lines formed at several stages 
of the eustatic quaternary shifts of level, and further to show that 
many of the prehistoric cultures may have grown up and developed 
in regions now submerged.

After the above lecture was read and printed in Ymer, I remarked in 
the Scotch Geogr. Magazine (XLI, Edinburgh 1925) an interesting paper of 
professor J .  V. Danes, treating of the Pleistocene Changes of Sea-Level and the 
Distribution of Man.
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Die kufischen M ünzen des Fundes von Luurila, 
Kirchspiel Hattula.

Im Jahre 1906 wurden auf einem zum Gehöft Luurila, Dorf 
Pelkola, Krsp. Hattula in Tavastland gehörigen Felde, süd
westlich des Sees Renkojärvi ein silbernes Schmuckstück und 10 
Silbermünzen gefunden. Die von dem Finnländischen National
museum unter Leitung der Herren Prof. A. Hackman und O. 
Alcenius daraufhin an der Fundstelle unternommenen Ausgra
bungen förderten einen ansehnlichen Silberschatz zu Tage, 
welcher, neben einigem Silberschmuck, eine stattliche Anzahl 
Silbermünzen enthielt. Dr. C. A. Nordman hat in seinem Werk 
«Anglo-Saxon coins found in Finland», Helsingfors, 1921, 13 —14, 
dem ich diese Nachrichten über die Fundumstände entnehme, 
ein Verzeichnis der Fundmünzen, sowie eine kurze Beschreibung 
der Schmucksachen veröffentlicht. An Münzen enthielt der Fund 
126 Stück, und zwar: 3 b y z a n t i n i s c h e :  eine von Konstan
tin X  und Romanus II (948—951) und 2 von Basilius II und 
Konstantin X I (976—1025), 2 b ö h m i s c h e ,  von denen die 
jüngere unter Herzog Bretislaw I (1037—1055) geprägt war, 
i  i r l ä n d i s c h e  von Sithric, 1 7  a n g e l s ä c h s i s c h e ,  
nämlich 9 von Ethelred, 7 von Knut und 1  Nachmünze, 7 2 d e u t- 
s c h e, von denen die Mehrzahl unter Heinrich II und Konrad II 
geprägt war, und, endlich, 3 1  k u f i s c h e  Münzen.

Da die an letzter Stelle genannten Münzen noch nicht definitiv 
untersucht worden waren, bat ich Herrn Dr. Nordman mir Stan
niolabdrücke von ihnen zu senden, was er auch mit gewohnter 
Liebenswürdigkeit besorgte. Die Mass- und Gewichtsangaben 
verdanke ich Herrn Mag. M. Kampman.

Meine Beschreibung der Münzen ist nach den Grundsätzen 
verfasst, welche ich in meiner Arbeit über den Fund von Fried-
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richshof (SBGEG  1926) auseinandergesetzt habe und die, kurz 
zusammengefasst, in der Ansicht bestehen, dass bei Bearbeitung 
von Münzfunden nicht nur die seltenen Münzen, sondern jedes 
einzelne Stück, gleichviel ob ediert oder nicht, möglichst genau 
beschrieben werden muss, denn die Münzfunde bereichern nicht 
nur unsre Kenntnisse auf dem Gebiete der Chronologie und histo
rischen Geographie, sondern liefern auch in metrologischer und 
paläographischer Hinsicht sehr schätzenswertes Material, geben 
uns Aufschluss über die Tätigkeit der verschiedenen Münzhöfe 
und können uns eine Vorstellung von der Mannigfaltigkeit der 
an den verschiedenen Münzhofen gebrauchten Stempel geben. Als 
interessante Tatsache kann ich schon heute auf Grund der in den 
letzten Jahren von mir untersuchten Münzfunde konstatieren, dass 
die Anzahl verschiedener Stempel eines und desselben Jahres bei 
den Wolga-Bulgaren sehr unbedeutend war, dass bei den Sämäni- 
den dagegen jahraus jahrein eine grosse Menge verschiedener Stem
pel hergestellt wurde, die aber scheinbar nicht an die Anzahl der 
alljährlich auf den ‘abbäsidischen Münzhofen verfertigten Stempel 
heranreicht, denn wenn es mir auch sehr oft gelungen ist sämäni- 
dische Münzen zu finden, die von solchen Stempeln herrührten, 
welche in der Sammlung der Eremitage vertreten sind, so sind mir 
solche CAbbäsidenmünzen noch nie vorgekommen.

Endlich ist es für unsre Kenntnis der Geldumlaufsverhältnisse 
in Nord- und Ost-Europa im IX —X I Jahrh. von grosser Wichtig
keit, dass womöglich sämtliche Münzen eines jeden Fundes genau 
nach Ort und Jahr bestimmt werden. Bei Funden, die Bruch
stücke enthalten, ist das aber nur dann möglich, wenn die Bruch
stücke auf ihre Stempelidentität hin mit heilen Münzen verglichen 
werden können. Dazu muss aber ein nach Stempeln geordnetes 
Vergleichsmaterial vorliegen. Es ist offenbar, dass die soeben 
erwähnte scheinbar unendliche Mannigfaltigkeit der cAbbäsiden- 
stempel wenigstens teilweise darauf zurückzuführen ist, dass man 
sich bisher nicht die Mühe gegeben hat, diese Münzen nach Stem
peln zu sammeln und daher in den Serien von fA bbäsiden münzen 
in den verschiedenen Museen Münzen jedes einzelnen Jahres nicht 
in so vielen verschiedenen Exemplaren vertreten sind, wie die 
Münzen der beiden ersten Sämänidenfürsten. Bei letzteren kom
men oft allerlei Verzierungen im Felde vor, welche schon längst
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die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gelenkt haben und dazu 
geführt haben, dass wir von diesen beiden Emiren wirklich sehr 
viele Stempel jedes Jahres kennen. Die Münzen des dritten Sämä- 
niden, Nasr, weisen meistenteils keine solchen in die Augen sprin
genden Unterschiede auf und sind daher nicht sorgfältiger gesam
melt worden, als die der cAbbäsiden, weswegen auch unsre Kenntnis 
der Nasrmünzen so ziemlich auf der gleichen Stufe wie die der 
cAbbäsidenmünzen steht.

Ich lasse eine Beschreibung der kufischen Münzen des Fundes 
sowie eine kurze Würdigung der bemerkenswerteren Stücke folgen1:

‘A b b ä s i d e n .

i  a l  M a n s u r ,  a l  B a s r a ,  1 4 5 .  Wie Ti n:o 73g, M., 
n:o 63, Er., n:o 63 a, Izwestija Ross. Akademii Istorii Materialno] 
Kultury, IV, 246 n:o 20. Mit Henkel und Ring. D 25; E  2 z  .

2. a l  M u ct a m i d ,  S a m a r q a n d ,  2 7 9 .  Wie To 104 
n:o 441, nur Av. am Rande der äusseren Rlg. e. Rv. ein Kreis. 
2 mal gelocht und mit einem Stift in einem der Löcher. D. 25,7; 
G. 2,39; E  2 \ . Die Verzierung am Ende der Rlg. fehlt bei M 114  
n:o 30 (Rv. 1 Kreis) und M n:o 3 1  (Rv. 2 Kreise), scheinbar auch 
auf dem Königsberger Exemplar (Nesselmann, Die orient. Mün
zen 74 n:o 266).

3. a l  M u k t e f x ,  T u s t e r  m i n  a l  A h w ä z ,  2 89.  
vgl. Allan, N  Chr. 1919, 197. Typus wie Ti n:o 2166, Rv. 2 Kreise. 
Die eine Seite teilweise durch Feuer zerstört. Gelocht. D. 24,5; 
G. 2,91; E 2. I Chalifenmünzen aus dieser Prägestätte sind alle 
selten, doch ist seit Tiesenhausen, der solche Münzen nur von
9 verschiedenen Jahren kannte, ihre Zahl um mehr als das Doppelte
gestiegen. Ich kenne Dirhems der folgenden Jahre: 2842, 285s, 287'1, 
288®, 289®, 2907, 2918, 292®, 29310, 29511, 29612, 29813, 29914, 30015, 
30516, 30617, 30918, 310 19, 3 1 1 20, 3 1321, 3 1722, 3 i8 2S, 31924, 32025, 32 126

1 Ein Verzeichnis der dabei gebrauchten Abkürzungen folgt am Schlüsse des 
Aufsatzes.

2 Duster, Lane Poole, NChr., 1892, 16 1, dasselbe Ex. Sotheby, n:o 221, G. da C. 
n:o 633.

2 Duster, Zambaur, N Z  36, S3 n:o 2 1, Taf. I.
4 Duster, Ti n:o 2885 =  M., n:o 892.
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32227, 32328 und Dinare der Jahre 30929, 3 i9 3ü, 32031, 32 132 
und 32233.

4. a i  M u q t a d i r ,  M e d l n e t  a s  S e l ä m , 3 0  3. Av. 
unter dem Gis. in 3 Zeilen: Abü 7 cAbbäs ibn || Em ir al mu’minin. 
Rv. Gis. in 3 Zeilen:, darüber lillahi, darunter al Muqtadir billahi\\ 
2 Punkte . . Wie Kh. L., n:o 678. Av. lä II. Gehenkelt. D. 25,5; 
G. 3,38; E i  /  —. Folgende Varietäten dieses Dirhems sind bisher 
vorgekommen: a. Av. Unter dem Gis. Abü 7 cAbbäs ibn || Em ir 
al mu’minin Rv. keine Punkte — M, n:o 942, Ti 307 n:o 2247, 
G. da C., n:o 981, scheinbar auch Kosegarten, Baltische- Studien 
VI 219 (Typus nicht angegeben), b. ebenso, nur Rv. unten 2 
Punkte — Kh L., n:o 678. c. Av. oben ein Punkt, Rv. oben, unten 
je 2 Punkte — Ti n:o 2247 nach To 109 n:o 471. Ob der Av. unten 
den Namen des Thronfolgers hat, geht aus der Beschreibung nicht 
hervor, d. Av. nur Gis., darunter sollen Reste eines Namens zu 
sehen sein, die aber auf der Abbildung nicht zu sehen sind. Rv. 
oben links von lillahi 0 ,  unten h — Lindberg, An NO 74 n:o 20, 
tab. VI, n:o 51. (Ti n:o 2246), vielleicht auch Porter, N  Chr., 1921, 
326, der nur das h erwähnt, und Zambaur, N Z  55,12 (ebenso).

5 Duster, Zambaur, N Z  47, 120 n:o 414; Tuster — Ti 11:0 2159 (To, Symb., 
III, 18 n:o 38, tab. II  n:o 9), Sotheby, n:o 221, G. da C., n:o 634.

6 al Muctadid—Sotheby, n:o 220, 221 , G. da C., 11:0 635 (Chalife in der Beschrei
bung nicht erwähnt), al Muktefi—Sotheby, n:o 229, dasselbe Ex. (?)—Allan, NChr., 
1919, 197.

7 Sotheby, n:o 229, dasselbe Ex. (?) — Allan, NChr., 1919, 197.
8 Lane Poole, NChr., 1892, 16 1, dasselbe Ex. Sotheby, n:o 229 und (?) Allan, 

NChr., 1919, 197; andre Ex. — M n:o 905, Er n:o 905 a (Var.).
9 Lavoix, Catalogue des monnaies musulmanes, n:o 1089, Codrington, NChr., 

1902, 272.
10 G.E. n:o 613, Lane Poole, NChr., 1892, 161, dasselbe Ex. — Sotheby, 11:0 

229; G. da C., n:o 636.
11 al Muktefi — Nützel, I, n:o 1618, al Muqtadir — Allan, NChr. 1919, 197. 

Chalife nicht angegeben bei G. da C., n:o 637.
17 G. da C., n:o 638.
13 Ti n:o 2221 (? To 108 n:o 463, tab VII).
14 Ti n:o 2227 (Bartholomaei, Mélanges asiatiques I I I  225 n:o 19), M., n:o 932.
15 Ti n:o 2234 (Bartholomaei, 1. 1. n:o 21, transkribierte bmrhwad ?, Dorn las 

aber Süq al Ahwäz ?).
16 Porter, NChr., 1921, 325.
17 Nützel, n:o 1673 (?).
18 Ti n:o 2294 (ZDMG X  297 n:o 15).
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Von den folgenden Münzen sind nur die Details, aber nicht 
der Typus angegeben: e. Av. oben und unten je ein Punkt, Rv. 
unten 2 Punkte — Porter, NChr., 1921, 326, Zambaur, N Z  55,12, 
Codrington, NChr., 1902, 273. f. Av. oben Halbmond, unten Punkt, 
Rv. unten 2 Punkte—Codrington, 1.1. g. Av. oben Halbmond — G. 
da C., n:o 982. h. Av. Rv. je 1 Punkt oben (Rv. ist mir unklar) — 
G. da C. n:o 983.

5. a r  R ä d i ,  M e d i n e t - a s  S e l ä m ,  3 2 4 .  Av. zwi
schen den Rlg. ein Kreis, gespaltene Buchstaben, Rv. 2 Kreise, 
wie Ti n:o 2411, G. E. n:o 688, Kh. L., n:o 714, Br. M., I, n:o 466; 
Lavoix, 1.1. n:o 1247, M., n:o 1056. 2 mal gelocht. D.25,5; G. 3,53, 
E  i  z  —. Der Kreis zwischen den beiden Rlg. des Av. wird nirgends 
angegeben, doch hat ihn das Ex. Th. Chr. Tychsen, Comment. Soc. 
Reg. Gottingensis, IX , 126, tab. II n:o X I, wo der Rv. auch 2 
Kreise hat. Ebenso M., n:o 1056, wo aber am Ende der äusseren 
Rlg. noch a steht, welches auf der vorliegenden Münze fehlt. Die 
Münzen Nützel, n:o 1832—1834 haben Rv. 2 Kreise, aber nicht 
den Kreis zwischen den Rlg. des Av.

10 Casanova, lnventaire. sommaire, n:o 735, Sotheby, n:o 240, Nützel, 11:0 1674.
20 Zambaur, N Z  36, 54 n:o 25.
21 M., 962 n:o 989 a.
24 Ti n:o 2343 (Museum Münterianum I I I  148 11:0 142, dasselbe Ex. Lindberg, 

An NO 76).
23 Lane Poole, NChr., 1885, 230 n:o 9 a, Zambaur, N Z  47, 120 n:o 418.
21 Sotheby, n:o 240, dasselbe Ex. (?) Allan, NChr., 1919, 197.
25 alMuqtadir — Ti n:o 2361 (Frähn, Recensio, 22** n:o 327), M., 318 n:o 1, 

•Nützel, n:o 1675. alQähir — Ti n:o 2366 (Krehl, De numis 10, 11:0 19, gibt kein 
Jahr an. s. Eichhorn, Repertorium, 18,3).

28 Sotheby, n:o 250, dasselbe Ex. (?) Allan, NChr., 1919, 198.
27 alQähir — Ti n:o 2382 (Mélanges asiutiques, III, 230), M., 11:0 1032, Casa

nova, 1.1. n:o 792. arRädi — Ti 11:0 2394 (Soret, Lettre å Bartholomaei, 15 n:o 29), 
Sotheby, n:o 254.

28 M., n:o 1054, Er 11:0 1054 a.
29 LanePoole, NChr. 1885, 230 n:o 9, Sotheby, n:o 233, dasselbe E x . (?) Allan> 

NChr., 1919, 197.
30 M., n:o 1013.
21 Lavoix, 1.1. n:o 11 18.
32 Zambaur, N Z  47, 120 n:o 420.
33 alQähir—Nützel, n:o 1781, Sotheby, 11:0 250; arRädi—Allan, NChr. 

1919, 198.
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C h a 1 a f, S t a t t h a l t e r  v o n  T u d g a .

6. [ T u d g a ] ,  1 7  6. Wie Nützel II n:o 835, nur Av. in der 
ersten Zeile ganz links rhb. Gelocht. D. 25,9; G. 2,26; E  2—3 \ . 
U n e d i e r t.

Eine Zusammenstellung der kleinen Wörtchen, die bisher auf 
Münzen Chalafs vorgekommen sind, habe ich in ))Dwa Klada», 33— 
34 gegeben. Das Wort, das auf der vorliegenden Münze steht, ist 
nicht darunter.

W e g i h i d e n.

7. J ü s u f  i b n  W e g i h ,  ‘O m a n ,  3 2 0 .  Scheinbar =  
To 1 13  n:o 498. vgl. Hallenberg, Numismata orientalia, 162, Lind
berg, Mémoires de la Société des Aniiquaires du Nord, 1840—1844, 
202. Av. lä II, gespaltene Buchstaben, äussere Elg. ganz verwischt. 
Am Rande ein Stück abgebrochen, gehenkelt. D. 27,4; G. 2,70; E  2 T ■

cO q a i 1 i d e n.

8. G e n ä h - a d - d a u l e  und H u s ä m - a d - d a u l e ,  
a 1 M a u s i 1, 3 8 7. Wie Br. M., III, n:o 45, pi. I, M., 332 n:o 5, 
Sammlung Weljaminow—Zernow. Rv. h II. Gelocht. D. 26,8; 
G. 2,23; E  2 \  .

9. H u s ä m - a d - d a u l e ,  a l  M a u s i  1, 3 [90]. Av. Im 
Felde: c || lä ilaha illä 'llahu || wahdahu lä serika lehu || al melik 
Behä-al-dauleh || Husäm-al-dauleh || Abu Hassan || h Zwei zum 
grössten Teil abgeriebene Rlg.

Rv.: lillahi || Muhammed rasülu ’llahi || sallä 'llahu ‘alaihi || wa 
sallama tesliman || al Qädir billahi |j h Um das Feld ein Kreis. Rlg. zum 
grössten Teil abgerieben, h II, d II, sallä ohne i. Gehenkelt. D. 27,5; 
E  3

Einen Dirhem von diesem Typus besitzt die Eremitage, 
M. 333 n:o 17; soviel ich weiss, ist er aber nirgends beschrieben. 
Die anderweitig bekannten Dirhems dieses Jahres haben einen 
etwas abweichenden Rv.: lillahi || Muhammed || rasülu ’llahi || sallä 
’llahu calaihi || alQädir billahi || h (Dorn, Additamenta ad Nova 
Supplementa, 261 n:o c 1, Soret, Lettre d Frähn, 33 n:o 81, Torn
berg, Revue Beige de Numism., 5 sér. II, 240 n:o 94, M., 333 
11:0 14—16, Av. ohne die beiden einzelnen Buchstaben — M., n:o 13,
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Beiträge K . E. X II  73 n:o 32, Av. ohne unteres h — M n:o 20). 
Dieser letztere Reverstypus findet sich auch auf zwei Dirhems 
des Jahres 391 (M 333 n:o 19, Beiträge K. E. X II  74 n:o 33), 
nur ist hier das Reversfeld von 2 Kreisen eingeschlossen und fehlt 
Av. das untere h. In diesen beiden Jahren, 390—391, prägte 
Husäm-ad-daule Münzen in seinem eignen Namen, ohne einen 
andren ‘Oqailiden zu erwähnen. Diese Veränderung seiner Macht
befugnisse ist entschieden darauf zurückzuführen, dass im J .  390 
(Jenäh-ad-daule gestorben und die Oberherrschaft auf Husäm-ad- 
daule übergegangen war (vgl. Vasmer, Dwa klada 12 —13, dagegen 
Zambaur, N Z 47,141). Auf den Münzen der vorhergehenden Jahre 
ist sein Name immer vom Namen seines Bruders Genäh-ad-daule, des 
damaligen Oberhauptes der Dynastie begleitet. Ich kenne nur 
3 Ausnahmen: al Mausiler Dirhems der J .  388 und 38X und einen 
Dirhem mit verwischtem Stadtnamen vom J .  388 mit dem alleini
gen Namen Husäm-ad-daules. Die 2 ersteren Dirhems sind von 
Tornberg, Numi Cufici, 265—266 n:o 1  a, 2, ediert. Der zuerst ge
nannte Dirhem hat, ebenso wie M n:o 1 1 ,  den Revers des vorliegen
den Dirhems, der andre — denselben Rv., wie die übrigen Münzen 
Husäm-ad-daules v. J .  390. Sie sind beide sehr schlecht erhalten 
und bei To, Symb. I, Tab. II, 2,3 abgebildet. Das Datum kommt 
mir auf den Abbildungen äusserst fraglich vor und kann m. E. 
ebenso gut anders gelesen werden. Das genaue Datum, 388, steht 
auch nur in der Beschreibung des betreffenden Dirhems in den 
»Numi Cufici», an der entsprechenden Stelle der Sytnbolae, n:o 43, 
ist kein genaues Datum, sondern von der ganzen Jahreszahl bloss 
der erste Buchstabe t angegeben, was auch als tiskinä (90) gelesen 
werden kann. Auf der zweiten Münze scheint mir das, was Torn
berg für wa temänina nahm, eher wa taläti mi[’atin\ darzustellen, 
denn die Stellung der Buchstaben passt ziemlich genau zu derjeni
gen auf dem Ex. M n:o 16 vom Jahre 390, während die Stelle, 
wo Tornberg die Hundertezahl vermutete, gänzlich abgerieben ist. 
Endlich, die Münze M n:o 1 1 ,  wo das Jahr 388 sichergestellt ist, 
kann sehr wohl mit einem alten Aversstempel geprägt sein, was 
ja bei kufischen Münzen sehr häufig vorkommt. Vgl. übrigens 
Dwa klada, 12.

Zambaur, N Z  47,141, meint, dass nach Genäh-ad-daules Tode 
die Oberherrschaft auf Sinän-ad-daule überging. Dass sein Name
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auf Husäm-ad-daules Münzen nicht genannt ist, erklärt Zambaur 
dadurch, dass Husäm-ad-daule ihm persönlich die Anerkennung 
verweigerte. Ein in Beled geprägter Dirhem des Jahres 390, der 
beide Namen trägt1, widerspricht dieser Auffassung aufs ent
schiedenste. Es scheint mir keinem Zweifel zu unterliegen, dass 
Husäm-ad-daule der Chef der Familie war: In alMausil, das ihm 
unmittelbar untertan war, wird Husäm-ad-daule allein genannt, 
in Beled, das dem Sinän-ad-daule gehörte (vgl. Dwa klada, 13), 
werden beide genannt.

S ä m ä n i d e n .
I s m a‘i 1 i b n A h m e d .

10. S a m a r q a n d ,  2 9 3 .  Wie To n:o 76, nur Rv. 2 Kreise 
mit 4 Ringelchen, d III. Stv. M n:o 173 (2 Ex.). Av. Doppelschlag. 
Gehenkelt, ein Stück abgebrochen. D. 26,8; G. 2,46; E  2 \ .

1 1 .  a s S ä s ,  2 8 4 .  Stv. M n:o 72—74, Er n:o 73 a—f, 
wie To n:o 19, aber l in Ism ail gewöhnlich geschrieben, mi’ataini 
wie bei To n:o 28. 2 mal gelocht. D. 22,9; G. 2,20; E  2

12. a s 5 ä s, 2 9 2. Av. =  Er n:o 15 1  b, Rv. Stv.; wie To
n:o 61, aber Rv. 1  Kreis. Gehenkelt. D. 27,3; G. 2,75; E  2 \ .

13. a s S ä s ,  2 9 2 .  =  n:o 12. Gelocht; D. 27,9; G. 2,58;. E i
14. a s S ä s, 2 9 2. Av. =  Er n:o 154 f, Rv. =  Er n:o 15 1  d 

(in lijuzhirahu das Schluss-Ä über dem r)\ wie To n:o 61, aber 
Rv. i  Kreis. Gehenkelt. D. 27,5; E  1  \ .

15. a s S ä s ,  2 9 3 .  Av. =  M n:o 164, doch hat das Ex. 
der Eremitage um das Feld einen Kreis, der hier nicht zu sehen ist. 
Rv. =  Er n:o 167 c; wie To n:o 74, nur Chalifenname wie bei 
To n:o 61. Gelocht. D. 27,9; G. 2,74; E  2 s  .

16. a s S ä s, 2 9 4. Av. =  M n:o 188, Rv. =  Minsker Mu
seum, n:o 5923:6; wie To n:o 87. Gehenkelt. D. 26,5; G. 2,27, E  2.

A h m e d  i b n  I s m a c!l .

17. S a m a r q a n d ,  2 9  [6], Av. =  M n:o 227, 1  Kreis. 
Verzierung wie M n:o 264, wahdahu bildet eine Zeile für sich, 
Rv. Stv., bei ibn Verzierung wie M n:o 263. Sonst wie To n:o 120. 
Ein Sektor, etwa 1/5 der Münze, abgebrochen; gelocht. D. 26,5; E i \ .

1 Sammlung Weljaminow—Zernow in der Eremitage.
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18. S a m a r q a n d, 2 9 9. Wie Frähn, Recensio, 61 n:o 102. 
Av. =  E r n:o 263 a, Verzierung wie M. n:o 264, 1 Kreis, Rv. Stv. 
Gehenkelt. D. 27,2; G. 3,25; E  2 \ . Die Zahl der Kreise auf dem 
Rv. ist auf dem Stanniolabdruck nicht festzustellen, alle Exemplare 
dieses Jahres in der Eremitage haben 2 Kreise.

19. S a m a r q a n d, 3 0 0 .  Av. =  Er n:o 285 c (1 Kreis), 
Rv. =  Er n:o 289 a; wie To n:o 185. Gelocht. D. 27,6; G. 2,72; E 2 / .

20. S a m a r q a n d, Jahr abgebrochen. Av. 1 Kreis. Bruch
stück, etwa 1/3 der Münze. Vom Avers das untere, vom Rv. das 
linke Drittel erhalten. E  3

21. [ A h m e d  i b n  I s] m a‘i 1, aS  5 ä §, 2 9 6. Wie To 
n:o 1 17,  Stv. M. n:o 229, Er n:o 229 a—e. Rv. Doppelschlag. Gelocht. 
D. 28,5; G. 6,89; E  i

22. a § 5 ä s, 3 o o .= E r  n:o 274 e; wie To n:o 176. Rv. d III. 
Gehenkelt. D. 28,3; G. 2,91; E  2 \  .

‘A b d a 1 m e 1 i k ib n  N ü h .

23. a § 5 ä S, 3 4 4. Wie To n:o 559. Av. =  Er n:o 883 a. 
Jahreszahl ohne wa hinter arbd'ina, ein Kreis um das Feld. Rv. 
Stv., h IV, d IV. Gelocht. D. 29,1; G. 3,01; E  2

Q a r ä c h ä n i d e n .

24. Q a d r c h ä n ,  K ä § g a r, 3 9 7 .  U n e d i e r t .  Av. 
Gis. in 3 Zeilen, oben melik, unten almasriq, beides in kleiner Schrift. 
Eine Rlg. mit Orts- und Jahresangabe. Am äussersten Rande 2 Li
nienkreise und i  Perlenkreis.

Rv. Im Felde, von 2 Kreisen eingeschlossen: lillahi || Muham
med rasülu ’llahi || al Qädir billahi Näsir aldauleh || Qadrchän ibn 
Bugrä II chän. Das letzte Wort senkrecht von oben nach unten 
geschrieben. Die Rlg. enthält die prophetische Sendung. Am 
Rande 1  Linienkreis und ein Perlenkreis; d V. h  VI. Gelocht. D. 26,2; 
G. 2,79; E w .

Diese Münze ist unstreitig die interessanteste des ganzen Fun
des. Da die Münzen der Qarächäniden eines der schwierigsten K a
pitel der kufischen Numismatik überhaupt bilden und eine Würdi
gung dieser Münze, da sie ohne genaueres Eingehen in die histo
rischen Verhältnisse der Zeit nicht möglich ist, hier zu viel Raum
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erfordern würde, behalte ich mir eine solche für eine andre Arbeit 
vor, die ich in nicht allzu ferner Zeit zu veröffentlichen hoffe.

W o 1 g a—B u 1 g a r e n.

25. T ä l i b  i b n  A h m e d ,  S u w ä r ,  3 3 8 .  =  Vasmer, 
N Z  58,66 n:o 14. Av. 1 Kreis; Rv. h II, d II; bei ibn Verzierung 
wie M., n:o 437. Mit Henkel, Ring und Kette. D. 32,6; E. 3.

N a c h m ü n z e n .

26. Nachahmung einer cAbbäsidenmünze, M e d i n e t - a s -  
S e 1 ä m, 3xx.

Av. Im Felde Gis. in 3 Zeilen. Eine Rlg. Datierung: bimedineti 
’Iselä srtttmäl (sic). Am Rande 2 Kreise mit sehr unsymmetrisch 
paarweise gruppierten Ringelchen.

Rv. Im Felde, von 2 Kreisen eingeschlossen, Gis. in 3 Zeilen. 
Rlg. unverständlich. Gelocht. D. 22,3; G. 2,75; E i

27. N a§r  i b n  A h m e d .  =  M., n:o70o(2 E x .) ,E r. E .n :o82i.
Av. Im Felde: lä ’lh ’lä || llh hdh || lä bbrikh1.
Innere Rlg: bsh ’llh drb hdä ’Idrhw bslim sh sh ’mr (sic) Äussere 

Rlg. verwischt.
Rv. Im Felde, in 2 Kreisen: llh || mhmd || rsül ’llh || ’Imtd ” llh || 

nsr bn hmd Rlg.: Mhmd rsül [llh ’rbblh b’lhdi w din ’lhq\ Ijzhr ’Idn 
’Ikün Ausserordentlich ähnlich der »Bärmän»-Münze, N Z  58,79 
n:o 25; Rv. d III. 2 mal gelocht. D. 25,8; G. 2,08; E 2  / .

28. N a s r  i b n  A h m e d  =  M n:o 701. Fr. F . n:o823—826.
Av. Im Felde: m || lä ’lh ’lä || ’llh hdh || lä bkrkh Rlg. ganz

barbarisch.
Rv. Im Felde, in einem Kreise: llh || mhmd || rsül llh || ’Imnk 

'Uh I! nsr bn md Rlg.: mhmd rsül llh ’rtblh ’Ihdl [bd]in ’Ibmr [m’ldim 
Ikün] Gelocht. D. 27,5; G. 2,29; E 2  / .

29. N a s r  i b n  A h m e d .  =  Fr. F. n:o 848—850.

1 Da auf dieser und den folgenden Münzen die meisten Legenden entstellt 
sind und nicht gelesen, sondern nur kopiert werden können und deshalb genau so 
wiedergegeben werden müssen, wie sie dastehen, gebe ich der Gleichmässigkeit 
halber auch die verständlich geschriebenen Wörter bloss so wieder, wie sie auf den 
Münzen stehen und nicht so, wie sie, mit Hinzufügung der Vokale, gelesen werden 
müssten.
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Av. Im Felde, in einem Kreise: lä ’lh "lä  || 'Uh lldh || lä srkh 
Beim r ein Schnörkel wie etwa M n:o 263. Grosse deutliche Buch
staben. In der Rlg. grosse deutliche Buchstaben, die garkeinen 
Sinn ergeben und, infolge schlechter Erhaltung, nicht wiedergege
ben werde 1 können.

Rv. Im Felde, in 2 Kreisen mit scheinbar 4 Ringelchen: llh || 
mhmd || rsül 'Uh || 'Imqdr 'Uh || nsr bn 'hmd Rlg., mit grossen deut
lichen Buchstaben, kann nicht wiedergegeben werden, h IV  (nur 
sind die Seitenblätter so verschoben, dass sie nicht beim Stengel, 
sondern neben der Blüte selbst nach rechts und links abzweigen). 
Rand beschädigt, Rest eines Henkels. D. 29,5; G. 2,99; E 2  / .

Ein Vergleich des heilen Exemplars von Luurila mit den Bruch
stücken des Friedrichshofer Fundes hat ergeben, dass die Bruch, 
stücke Fr. F. n:o 849—850 mit denselben Stempeln geprägt sind- 
wie Fr. F. n:o 848.

30. N a s r  i b n  A h m e d .  Av. Innere Rlg. endet ähnlich 
wie auf den Münzen von Mikä’il, as Säs, 308 (N Z  58,64 n:o 3), der 
Anfang lautet aber Uh Uhd. Rv. Chalifenname unverständlich; 
sonst, so weit erhalten, alles richtig. Um das Feld 2 Kreise mit 
scheinbar 4 Ringelchen. Bruchstück, sektorförmig, etwa 1/3 der 
Münze. Vom Av. linkes oberes, vom Rv. rechtes Drittel erhalten.
E 3 iZ •

3 1. M a n s u r  i b n  N ü h .  Av. Im Felde, unter dem stark 
entstellten Gis. aldauleh, mit Neskhi-o'/ 2 sehr barbarische unver
ständliche Rlg.

Rv. Im Felde: Uh || mhmd |j (ganz barbarisch) || Man?ür || bn Nüh 
Rlg. ganz barbarisch.

Die Münze ist sehr ähnlich M n:o 1256 (Durchmesser 43—), 
wo Av. im Felde auch aldauleh (ebenso geschrieben) steht. Gelocht.
D. 38,5. G. 3,21; E  2.

Der grosse an letzter Stelle genannte Dirhem ist eine Nach
ahmung der grossen Münzen, deren Heimat von Zambaur N Z  47, 
12 1—125, mit vollem Recht nach Tochäristän verlegt wird. Einige 
Nachahmungen solcher Münzen werden in Markows Katalog, 18 1 
n:o 10, i i , erwähnt. In europäischen Funden kommen diese grossen 
Nachmünzen nicht in so grossen Quantitäten vor, wie die Nach
münzen von normaler Grösse (vgl. Zambaur, 1.1. 121), aber immer
hin kenne ich mehrere Funde, in denen sie vorgekommen sind. So
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enthielt der Fund, der im J .  1836 beim Kloster von Belogostitsa, 
Kreis Rostow, Gouvernement Jaroslaw gemacht wurde, 2 grosse 
Nachahmungen von Münzen Mansürs und Nühs II, die doppelt 
so gross als gewöhnliche Dirhems waren. (Russkij Istoriceskij Sbor- 
nik IV 353, tab V III, vgl. M. T. 53 n:o 306, Dorn, Das asiatische 
Museum, 500, Taf., wo eine Münze Nühs II aus diesem Funde abge
bildet ist). Drei grosse Nachmünzen wurden im J .  1900, während 
der Ausgrabungsarbeiten W. N. Glazows, bei einer Leiche in einem 
Grabhügel bei Kalinowscina, Kreis Gdow, Gouv. Petersburg, gefun
den (Spicyn, 102—103 n:o 320, Tab. X X II  n:o 14). Das abgebil
dete Exemplar misst 42 mm. Der im J .  1924 gemachte Fund von 
Sawkowo, Kreis Murom, Gouv. Wladimir, enthielt 3 Nachmünzen 
von 42 und 42,5 mm. im Durchmesser und einen Dirhem Nühs II 
aus Ma'din, der 43 mm. mass. Endlich, enthielt auch der Fund von 
Wöbs, am Südwestende des Peipussees, 1878, 2 Dirhems von 40 mm. 
Durchmesser, mit »unverkennbar arabischer, aber doch gänzlich 
unlesbar gewordener Schrift» (S.B .G .E .G ., 1878, 140). Frähn, Nova 
Supplementa, 51, hielt auch d i e s e  Nachmünzen für Erzeugnisse 
der Wolga-Bulgaren, ebenso Markow, Topografija, 53 n:o 306.

In Finnland sind, soviel ich weiss, bisher nur einmal solche 
grosse Nachmünzen gefunden worden und zwar in Toijala, Kirch
spiel Akkas, im J .  1895. Sie sind nur von einer Seite geprägt, haben 
an Stelle der Buchstaben nur Striche, messen 36 und 40,5 mm. und 
sind beide mit Henkeln versehen. Vgl. die Abbildung in F M  1898,25.

Die jüngste kufische Münze des Fundes ist vom J .  397 =  
1006/7. Die jüngste europäische Münze trägt den Namen des 
Böhmenherzogs Bretislaw (1037—1055)- Da der Fund keine Mün
zen Kaiser Heinrichs III  (1039—1056) enthält, die in späteren 
Funden recht häufig sind, setzt Nordman das Datum der Vergra- 
bung des Fundes auf ca 1040 an. Der Fund gehört jedenfalls zu 
den spätkufischen Münzfunden, die in Finnland zwar nicht selten 
gemacht werden, aber selten so viele kufische Münzen enthalten, 
wie der vorliegende. Es ist bemerkenswert, dass grössere reinkufi- 
sche Münzfunde in Finnland nicht gemacht worden sind und dass 
die auf Åland gemachten alle einer viel früheren Zeit angehören. 
Da ist der Fund von Västergeta, Kirchspiel Geta, 1915, 1 2 + 1 3  sä- 
sänidische und 4 6 + 4 1 kufische Münzen aus den Jahren 722—825
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(104—210)1, dann der interessante Fund von Hammarudda bei 
Mariehamn, 1865, 5 6 + 12 3  Münzen aus den Jahren 710—84g (92— 
234)2, dann der Fund von Berdtby, Kirchspiel Saltvik, 1876, der 
818 Münzen enthielt, von denen die jüngste vom J .  277 (890) (?) 
war3, endlich, der Fund von Åsgårda, Kirchspiel Saltvik, 1869, des
sen 63+*17 Münzen die Zeit von 895—952 (282—341) umspannen4.

Auf dem Festlande wurden, von vereinzelten Münzen abge
sehen, nur Funde gemischten Inhalts gemacht, in denen die euro
päischen Münzen meistens den Hauptteil ausmachten. Die Funde 
von Lehdesmäki, Ksp. Hauho, Tavastland, 1855, und von Linna- 
niemi, Ksp. Tavastehus, 1895, bilden darin eine Ausnahme, dass 
hier die kufischen Münzen vorherrschten. Im Funde von Lehdes
mäki, Ksp. Hauho, bildeten 1 1  kufische gegen 3 angelsächsische, 
i  deutsche und 1 schwedische den Hauptteil5. Der Fund von Linna- 
niemi bei Tavastehus enthielt 32 kufische, 2 pehlewi- und 29 euro
päische Münzen®.

Im Funde von Rautus und Mägrä in Karelien, 1832, waren die 
kufischen Münzen ebenso vertreten wie die abendländischen, er 
enthielt 8 kufische, 1 bilingue unbestimmte Münze und 8 europäi
sche Münzen7.

1 Tudeer, Suomen Museo 1916, 2 1—32. Ich konnte leider nur das kurze 
Referat am Ende des Bandes benutzen. Hjelt, Historisk Tidskrift för Finland, 
1916, 1 17 — 12 1. Auf letztere Schrift hat mich Dr. Nordman aufmerksam ge
macht.

2 Lagus n:o 162. Genau bestimmt worden sind 56 heile Münzen und 44 Bruch
stücke.

3 Von diesem Jahr erwähnt Lagus (n:o 260) nur eine einzige Münze: Merw
277 ? (mit Fragezeichen). Da die andren Münzen des Fundes alle nicht später als
261 geprägt sind, glaube ich annehmen zu können, dass die Merwer Münze nicht 
277, sondern 247 geprägt ist. Dann wären die jüngsten Münzen des Fundes vom 
J .  261. In FM , 1907, 49— 58 beschreibt A. Hjelt noch 10 kufische Münzen, von 
denen 8 wahrscheinlich auch aus diesem Funde stammen. Die jüngste dieser 8 
Münzen ist im J .  253 (867/8) geprägt.

* Lagus n:o 183. Bestimmt worden sind 60 Münzen. Ausserdem enthielt der 
Fund eine byzantinische von Konstantin X  und Romanus II  (948—951).

6 FM , 1894, 9 1—93, Lagus, n:o 12 1, Nordman, 15— 16.
6 Nordman, 14— 15, Lagus, n:o 512, Alcenius, 6.
7 Lagus, n:o 52, Frähn, Bulletins scientifiques de VAcadémie des sciences de 

St. Pétersbourg, IX , 332 zufolge, 12 europäische. Geitlin, Acta Soc. Scient. Fennicae 
III, 1852, 319, sagt, der Fund habe im ganzen ca. 20 Münzen enthalten.

3
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In den übrigen Funden sind die europäischen Münzen stark in 
der Überzahl, wie aus nebenstehender Tabelle zu ersehen ist.
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Kuuppala, Ksp. Kronoborg, Ka-
relien, 1866............................. 73 9 12,38% Nordman, 17, Lagus, n:o

Sievola, Ksp. Pemar, Eig. Finn 172.
land, 1841............................. 27 3 11,11% Lagus, n:o 76, Nordman,

Värilä, Väärämaa, Ksp. Sys 11
mä, Tavastland, 1870 . . . . 98 6 6,12% Lagus, n:o 192, Nordman,

Ksp. Pälkäne, Tavastland, 16— 17.
1787........................................ 122 7 5,73% Lagus, n:o 31, Nordman,

Puutteenkylä, Ksp. Kuusamo, > 15-
Osterbotten, 1896.................. über

330 2 0 ,61% Alcenius, 15, Lagus, n:o
Anttila, Sauvala, Ksp. Lundo, 523, Nordman, 18.

Eig. Finnland, 1897............... 870+
31 4 0,4 4% Alcenius, 16, Lagus, n:o

Nikkilä, Koljola, Ksp. Nousis, 584, Nordman, 10— 11.
Eig. Finnland, 1895............... 1476+

221 3 0 ,17% Alcenius, 13, Lagus, n:o
Pänniömäki, Ksp, Rautus, Ka- 513, Nordman, 6—7.

relien, 1922............................. 433+
49 1 0,21% Nordman, F F T  34, 711.

Nordman, 1.1. 13—14, erwähnt unter den Schmucksachen des 
Luurilaer Fundes noch besonders Bruchstücke einer silbernen 
Gliederkette von der Art, wie sie in Lehdesmäki, Ksp. Hauho 
und Linnaniemi, Ksp. Tavastehus gefunden worden waren (vgl. 
F F T  23, 4, 5,), und sagt, dass an einem dieser Bruchstücke eine 
kufische Münze hing. Die an den Ringen der Kette angebrachten 
Metallösen oder Henkelchen beweisen, dass auch an diesen Ringen

* Auf die in dieser Arbeit verstreuten Angaben über karelische Münzfunde 
(s. auch unten S. 29) hat mich Herr Dr. Nordman in liebenswürdigster Weise 
selbst aufmerksam gemacht.
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irgend welche Anhängsel hingen und es ist mehr als wahrscheinlich, 
dass diese Anhängsel eben kufische Münzen waren1.

Es ist merkwürdig, dass beinahe sämtliche kufische Münzen 
des Fundes gelocht sind. Von den 3 1 Münzen hat nur das Bruch
stück N:o 30 kein Loch. Die Münzen waren also jedenfalls als 
Schmucksachen im Gebrauch. Ganz dasselbe ist der Fall mit den 
kufischen Münzen der Funde von Lehdesmäki, Ksp. Hauho, von 
Linnaniemi, Ksp. Tavastehus, von Anttila, Ksp. Lundo, von 
Värilä, Ksp. Sysmä, von Nikkilä, Ksp. Nousis, von Savitaipale 
in Savolaks (siehe unten S. 24 f.) und mit den einzelnen Münzen, 
die in Öfverby, Ksp. Bjerno, 1893 (Lagus, n:o 496), Ksp. Nykyrka 
Åbo län, 1896 (Lagus, n:o 521) und Ksp. Kumo, 1876 (Lagus, n:o255) 
gefunden waren. Lagus spricht nur immer von Ösen; Löcher ohne 
Ösen notiert er nicht (vgl. Lagus, n:o 512 und Nordman, 15). Mir 
scheint aber schon aus diesen vielen Fällen von Vorkommen ge
lochter Dirhems, sowie daraus, dass in Finnland keine grös
seren Funde von nur kufischen Münzen gemacht worden 
sind, hervorzugehen, dass diese Münzen in Finnland nie den 
Wert von Geld gehabt haben und nur als Schmuck gebraucht 
wurden. Eine Ausnahme dürften vielleicht die Fragmente bilden. 
Da aber von den 3 Bruchstücken des Luurilaer Fundes 2 gelocht 
sind, ist es ziemlich sicher, dass auch sie ursprünglich, als sie noch 
heil waren, als Schmuck verwendet wurden und erst späterhin, 
wahrscheinlich zu der Zeit, als die abendländischen Münzen ins 
Land kamen, zerkleinert wurden und Geldeswert erhielten. Solche 
Bruchstücke können dann auch gemeinsam mit abendländischen

1 Vgl. Appelgren, F F T  23, 23—-24. Der Fund von Lehdesmäki, Ksp. Hauho, 
1855, bestand geradezu aus einer silbernen Kette, deren einzelne Glieder durch Ringe 
miteinander verbunden waren, an denen kufische Münzen hingen. Von den 16 Dir
hems haben sich 11  in ihrer ursprünglichen Lage erhalten (vgl. die Abbildung in 
Suomen Museo, 1894 n:o 6—7, oder F F T  23, Appelgren, 4). Eine ähnliche Kette 
befand sich auch im Funde von Linnaniemi, Ksp. Tavastehus, 1895. An ihr 
hingen 5 Dirhems (Abbildung in F F T  23, Appelgren, 5). Der Fund von Nikkilä, 
Ksp. Nousis, 1895, enthielt Bruchstücke einer ähnlichen Kette mit einer 
byzantinischen Münze und ausserdem eine andre byzantinische und 3 arabische 
Münzen, die alle gelocht und wohl auch an der Kette befestigt gewesen waren (Nord
man, 6, vgl. Appelgren, F F T  23, 15). Zum Funde von Anttila, Ksp. Lundo, 
1897, gehörte auch ein Bruchstück einer Kette, an dem eine vor 908 geprägte kufi
sche Münze befestigt war (F F T  23, 15).
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Münzen importiert worden sein und diese Bruchstücke wurden 
natürlich als Geld gebraucht. Doch kann es sich, da zu der Zeit 
die kufischen Münzen in Nordeuropa ihre Rolle schon so ziemlich 
ausgespielt hatten, immer nur um vereinzelte Exemplare handeln.

Schon Lagus, 9—10, hat erkannt, dass die kufischen Münzen 
auf ihrer Reise von Ost nach West dem südlichen Ufer des Fin
nischen Meerbusens folgten, nicht dem nördlichen, und dass Finn
land abseits der von ihnen benutzten Hauptstrasse lag. Der bedeu
tende Zwischenraum, der die jüngsten europäischen Münzen in den 
finnischen Funden von den jüngsten kufischen Münzen trennt, 
stimmt, in Anbetracht des beinahe vollständigen Fehlens rein 
kufischer Münzfunde in Finnland, vollkommen zu dieser Annahme. 
Einige ganz kleine Funde, wie z.B. der aus 4 Münzen bestehende 
rein kufische Münzfund von Savitaipale (s. unten S. 24 f.) ändern 
nichts an der Regel, denn einzelne Münzen können immer nach 
Norden verschlagen worden sein. Da alle 4 Münzen dieses Fundes 
Löcher aufweisen, sind auch sie nicht als Geld, sondern als Schmuck 
hierhergekommen. Es ist interessant, dass, wie Nordman (91, vgl. 
auch Hackman, Atlas de Finlande II, Cartes 49—51, S. 83) her
vorhebt, in Finnland recht viele, auf Åland aber garkeine Funde 
von angelsächsischen Münzen gemacht worden sind, während für 
die rein kufischen Münzfunde gerade das Gegenteil der Fall ist: 
4 bedeutende Funde auf Åland und, von einzelnen Münzen und 
sehr kleinen Funden abgesehen, kein einziger auf dem finnischen 
Festlande. Solch ein Gegensatz wäre undenkbar, wenn die Münzen 
über Karelien und Finnland nach Gotland und Schweden gereist 
wären. Andrerseits zeigt aber dieser Gegensatz deutlich, dass im 
X I Jahrh. andre Handelswege benutzt wurden, als im IX  und X  
Jahrhundert (vgl. Nordman 91).

Vergleicht man den Fund von Luurila seinem Bestände nach 
mit den andren spätkufischen Münzfunden Finnlands (ich kann das 
nur in-sofern machen, als Verzeichnisse der Münzen bekannt gege
ben sind), so ergibt sich folgendes Bild1:

1 Die dreistelligen Zahlen geben die Jahre an, in denen die spätesten im 
Funde enthaltenen Münzen der betreffenden Dynastie geprägt sind. Zwei 
Jahreszahlen stehen in einem und demselben Felde dann, wenn eine einzelne 
Münze bedeutend später geprägt ist, als das Gros der zu der betreffenden 
Gruppe gehörenden Münzen. Das Prägejahr dieser einzelnen Münzen ist immer 
durch die untere Zahl angegeben.
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Pehlewi-Münzen.............. 2
Unbestimmte Bilingues . . 1
O m ajjad en ...................... — 1/107 — — — — —
“■Abbäsiden...................... 1/287 7/321 — 4/-322 1/325 5/-324 1/324
Idrlsiden1 .......................... — — — — — 1/176 —
Säm än iden ...................... 3/-305 — 8/-321 ° /  362

18 
Null II 1/311 ' V a u

4/-304 
7  360

N achm ünzen................... — — 2 2 — 6 —
W olgabu lgaren ............... — — 1/338 — — 1/338 —

W e g ih id e n ...................... — — — — — 1/320 —

Buw eih iden...................... — — — 1/342 — — 1/3I>|,)9

‘Oqailiden......................... — — — 1 — 2 /  387 " 7  390 —

Merwäniden...................... — — — — 1 — 1

Qarächäniden.................. — — — — — 1/397 1/399
Unbestimmte ............... 2 1 — 6 — — —

Datierung des Fundes c a lO lO c a 1050 1070|gocal 100 1035; 40 ca1040 ?
Neu für Finnland ist im Luurilaer Funde das Vorkommen von 

Idrlsiden- und Wegihidenmünzen. Ich habe, Beiträge K E  X II ,  
89, die wenigen spätkufischen Funde, welche Idrisidenmünzen ent
hielten, aufgezählt. Wegihidenmünzen gehören zu den allerselten
sten Münzen, welche die orientalische Münzkunde überhaupt kennt. 
Es ist merkwürdig, dass während in cOmän geprägte Dirhems im 
allgemeinen in Russland nicht seltener Vorkommen, als in den west
licheren Ländern, gerade Wegihidenmünzen hauptsächlich in Skan
dinavien gefunden worden sind2 und dass die Münzen dieser Dy-

1 Die von Chalaf in Tudge geprägte Münze rangiert in dieser und in der fol
genden Tabelle als Idrlsidenmünze, weil sie auf idrisidischem Gebiet zur Zeit eines 
Interregnums geprägt worden ist.

a Leider ist nur von 5 Funden der genaue Fundort bekannt: Trebenow bei 
Pribbernow in Pommern, 1875 (ZDM G  30, 281, M.T., 126 n:o 38), Torna, Ksp. 
Stäfvie, Skåne, 1856 (To, Symb. IV, 4 n:o 6) und 3 auf Gotland: Boters, Ksp. 
Gerum, i860 (To, Symb. IV, 8, M.T., 77 n:o 137), Visby (M.T. 82 n:o 185), Stora 
Sojdeby (Fornvännen, 1915, 60 n:o 49). Die 3 andren von Tornberg (Numi Cufici 
1 13  n:o 498, Symb. I I I  n:o 105, R B N , 1870, 235 n:o 68) beschriebenen Exemplare 
sind auch in Schweden (oder Gotland) gefunden (vgl. R B N , 1870, 236).
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nastie auch in den Kabinetten von Berlin und Paris besser vertre
ten sind, als in Petersburg, wo nur ein einziges Exemplar vorhan
den ist.

Ein Vergleich der im Funde von Luurila vertretenen Stempel 
mit den mir aus der Eremitagesammlung und anderweitig bekann
ten hat folgendes ergeben:
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‘ Abbäsiden . . . . 5 5
Idrisiden................. 1 — 1
Weglhiden . . . . — 1 — — — — — 1
‘ Oqailiden . . . . 2 — — — — — — 2

Sämäniden . . . . 3 1 4 4 -- 1 1 14
Ism a'il................. 2 1 3 1 --- — — 7
Ahmed . . . . 1 — 1 2 -- 1 1 6
cAbdalmelik . . — — — 1 -- — — 1

Qarächäniden. . . 1 1

Wolgabulgaren . . — 1 1
Nachmünzen . . . 3 3 6

Im Ganzen 15 6 4 4 -- 1 1 31
0/0/ /o /o 48,39% 19,36% 12,90% 12,90% — 3,225% 3,225% 100%

Das vollständige Fehlen von Münzen mit unbekanntem Avers 
und bekanntem Revers ist auffallend, doch ist das nicht so streng 
zu nehmen, weil ich nur die Stempel eines und desselben Jahres 
miteinander verglichen habe. Es ist sehr wahrscheinlich, dass für 
den Revers manchmal alte Stempel gebraucht wurden, wodurch 
sich das Verhältnis auf meiner Tabelle vielleicht etwas verändern 
würde.

Bemerkenswert ist, dass die Hälfte der Nachmünzen mit schon 
anderweitig vorgekommenen Stempeln geprägt ist. Im Funde von 
Peuth waren alle 9 Nachmünzen neu. Im Funde von Staryi Dedin 
— unter 30 Nachmünzen nur eine schon früher vorgekommene, 
dafür aber eine neue Nachmünze in 4 Exemplaren vertreten.
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Erwähnenswert ist, dass alle 3 als schon vorgekommen verzeich- 
neten Stempel auch im Friedrichshofer Funde (Estland) vertreten 
waren (N:o 821; 823—826, 848—850). Doch ist das Achsenver
hältnis verschieden.

Chronologisch, nach Jahrzehnten geordnet bieten die Münzen 
des Fundes folgendes Bild:

14 1—15 0 ..

1 7 1—180...

271—280.. 
281—290.. 
291—300.. 
30 1—3 10 .. 
3 1 1 —320.. 
321 — 33 ° -  • 

3 3 1—340.. 
341—350 .. 
3 5 1—360.. 
36 1—370 .. 
3 7 1—380 - 
38 1—390.. 
391—400..

i  (‘Abbäside) =  3,33 %

i  (Idriside) =  3,33 %

1 (‘Abbäside)...............................=  3,33 %
2 (‘Abbäs., Sämän.) ...................=  6,68%

12 (Sämäniden) ...........................=40,00%
i (cAbbäs.)
i  (Weglh.) • +  4 (Nachmünzen) = 2 3 ,33%  
i  (‘Abbas.)
i  (Bulgar) ...................................=  3,33 %
i (Sämänide)...............................=  3,33%

i (Nachmünze) .........................=  3,33%

2 (cOqailiden) ...............=  6,68%
i (Qarächänide) ...........=  3,33%

Eine ganz unbestimmte Nachmünze habe ich hierbei aus
genommen.

Es ist dasselbe Bild, welches ich in meinen Beschreibungen der 
Funde von Staryi Dedin und Peuth konstatiert habe: die jüngsten 
Münzen sind von der grossen Masse durch einen ziemlich grossen 
zeitlichen Zwischenraum getrennt, — eine Eigentümlichkeit, welche 
die gotländischen und baltischen, nicht aber die russischen Funde 
auszeichnet.

Leider sind die im Druck erschienenen und mir zugänglichen 
Nachrichten über die kufischen Münzfunde Finnlands nicht aus
führlich genug um danach eine vergleichende chronologische Tabelle 
der kufischen Münzen zusammenzustellen. Wie aus meiner dynas
tischen Tabelle hervorgeht, sind aber jedenfalls auch hier die Mün-
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zen aus der zweiten Hälfte des IV  Jahrh. H. sehr selten und sind 
die Münzen der ‘Oqailiden, Merwäniden und Qarächäniden, die 
dem Ende des Jahrhunderts angehören, von der Hauptmasse durch 
einen längeren Zeitraum, der nur durch vereinzelte Exemplare ver
treten ist, getrennt. So gehören im Funde von Lehdesmäki, Ksp. 
Hauho, 1855, von 8 Sämäniden 7 der Periode bis 321 an und nur eine 
Münze ist vom Jahre 362. Im Funde von Mägrä, Ksp. Rautus, ge
hören 3 Sämäniden dem Anfänge des IV Jahrh. und nur 1  dem J .  360 
an. Über den Fund von Linnaniemi, Ksp. Tavastehus, liegen mir lei
der keine genauen Nachrichten vor. Nordmans Angabe zufolge ent
hielt er 18 Sämänidenmünzen, die bis zur Regierung Nühs II reichen. 
Wahrscheinlich ist auch hier die grösse Mehrzahl unter den 3 oder 4 
ersten Sämäniden geprägt, was ja auch die 4 cAbbäsiden, die nur 
bis zum J .  322 reichen, vermuten lassen.

Merkwürdig im Funde von Luurila ist das vollständige Fehlen 
von Münzen des Sämäniden Nasr, von dessen 30-jähriger Regierungs
zeit kontemporären Münzen nur 4 Nachmünzen, 2 cAbbäsiden und
1 Weglhide im Funde vertreten sind. Es ist sehr wahrscheinlich, 
dass das auf Zufall beruht, wie das ja bei einem so wenig zahl
reichen Fundbestande nicht anders möglich ist. Allein, wir haben 
einen ähnlichen Fall im Funde von Asgärda, Kirchspiel Saltvik, 
Aland, 18691: 17  Münzen Isma'ils, 20— Ahmeds und nur 7 sämäni- 
dische und 8 Cabbäsidische und unbestimmte aus den 30 Jahren, 
welche die Regierungszeit Nasrs ausmachen, wobei zu bemerken 
ist, dass 4 von den 7 Nasrmünzen den 4 ersten Jahren seiner Re
gierung angehören, 2 zweifelhafte Daten aufweisen (eine davon v. 
J .  307?) und nur eine im J .  3 15  geprägt ist. Die 3 Nühmünzen des 
Fundes nehmen sich daneben recht sonderbar aus. Wie im Funde 
von Luurila 4 Nachmünzen und 3 Münzen andrer Dynastien den 
Zwischenraum ausfüllen, so wird er hier durch 8 unbestimmte und
2 cAbbäsidenmünzen ausgefüllt.

Jedenfalls ist auch im Funde von Asgärda die spärliche Anzahl 
von Münzen aus der ersten Hälfte des IV  Jahrh. H., d.h. aus der 
Zeit, die der Vergrabung des Fundes unmittelbar vorausging, sehr

1 9 aus der Zeit 281—290, 27 aus den Jahren 291—300, 9 aus dem Jahrzehnt
301—310, 2 zwischen 3 11  und 320 und 3 zwischen 301 und 320 geprägte Münzen,
3 aus den Jahren 32 1—330, 3 oder 4 zwischen 331 und 340 und 2 oder j nach 340 
geprägte_Münzen,
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merkwürdig und legt die Vermutung nahe, dass der Zufluss von 
kufischem Silbergeld nach Åland schon Anfang des IV Jahrh. H. 
nachgelassen habe.

Es ist in diesem Zusammenhänge interessant einen Blick auf 
die Funde der Nachbarländer zu werfen und da muss konstatiert 
werden, dass die wenigen grösseren Funde, welche im nördlicheren 
Schweden gemacht worden sind, entweder dem X I Jahrhundert 
angehören und bedeutend mehr europäische als kufische Münzen 
enthalten, oder, wenn sie rein kufisch sind, einer früheren Zeit 
angehören. Zur ersteren Gruppe gehören die Funde von Undrom, 
Ksp. Boteå, Ångermanland — 14 kufische Bruchstücke, 2 + 1  
byzantinische und 972 +  194 europäische Münzen (M.T. 89 n:o 2) 
— und von Frök, Ksp. Nora, Ångermanland — 2 kufische und 
371 europäische Münzen (M.T. 89 n:o 3). Zur zweiten Gruppe ge
hören folgende 3 Funde:

Birsta, Ksp. Skön, Medelpad: 14 7+ 26  kufische Münzen bis 
zum Jahr 294=906/7 (M.T. 89 n:o 6).

Häcklinge, Ksp. Valbo, Gestrikland: 2 9 2 + 112  kufische Mün
zen bis zum J .  243=857/8 (M.T. 90 n:o 8).

Asbygge, Ksp. Valbo, Gestrikland: 66+50 Dirhems, bis zum 
Jahr 312=924/5 (M. T. 90 n:o 9).

In Upland kommen schon Funde vor, deren Münzen bis zur 
Mitte des IV Jahrh. H. reichen, allerdings sind keine genauen Ver
zeichnisse publiziert worden, so dass mir unbekannt ist, ob diese 
späteren Münzen darin zahlreich vertreten waren:

Insel Björkö, 2 Pehlewimünzen, 89+360 Dirhems bis zum 
J- 352 (963) oder 356 (967) (M.T. 90 n:o 14).

Insel Björkö, 87 Dirhems, bis zum Jahre 346=957/8 (M.T. 
90 n:o 15).

In Estland dagegen sind Nasrmünzen jedenfalls in grossen 
Mengen gefunden worden: der Fund von Mekshof (jüngste Münze 
v- J- 336=947/8) soll etwa 80 Münzen Nasrs enthalten haben 
(SBGEG  1878, 140), der Fund von Friedrichshof (jüngste Münze 
vom J .  340=951/2) enthielt 432 Münzen von Nasr.

Appelgren, F F T  23, 15, 23 (vgl. Hackman, Atlas de Finlande 
II, cartes 49—51, S. 74) scheint bewiesen zu haben, dass die in 
Finnland gefundenen vielreihigen Gliederketten in Finnland her
gestellt worden sind und dass die dranhängenden kufischen Mün-
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zen schon bei Herstellung der Ketten angehängt wurden, während 
die abendländischen Münzen später an die Ketten gefügt worden 
sind. (F F T  23, 18—19). Demnach müssen die kufischen Münzen 
früher nach Finnland gekommen sein, als die abendländischen 
Münzen, ob sie aber alle miteinander gegen Ende des Jah r
hunderts oder allmählich, vom Ende des IX  Jahrh. an, ein- 
wanderten, darüber ist es schwer irgend welche Behauptungen 
aufzustellen, solange über die wenigen und unbedeutenden Münz
funde, die bekannt sind, so wenig publiziert worden ist. Die 
Seltenheit der Näsrmünzen scheint darauf hinzu weisen, dass die 
älteren Münzen über Åland nach Finnland gekommen sind. Für 
eine Einfuhr aus Estland spricht aber wiederum der Umstand, dass 
von den 6 Nachmünzen des Fundes von Luurila 3 von Stempeln 
herrühren, mit denen in Estland gefundene Münzen geprägt sind. 
Von den jüngstep Dirhems muss jedenfalls, solange keine spät- 
kufischen Münzen auf Åland gefunden worden sind, angenommen 
werden, dass sie von Süden her eingewandert sind. Es darf auch 
nicht vergessen werden, dass fürs erste der Fund von Luurila der 
einzige ist, bei dem ich eine gewisse Analogie mit dem einzigen 
bekannten åländischen Funde aus der Mitte des X  Jahrh. fest
stellen konnte. Die andren finnländischen Funde geben, so weit sie 
mir bekannt sind, kein so deutliches Bild wie der Fund von Luurila. 
Über den Fund von Linnaniemi bei Tavastehus fehlen mir leider 
genaue Daten. Im Funde von Lehdesmäki, Ksp. Hauho, war 
Nasr ebenso vertreten wie seine Vorgänger, im Funde von Mägrä, 
Ksp. Rautus, fehlen Münzen des III  Jahrh. H. vollständig. Aller
dings sind diese Funde so unbedeutend und die Anzahl der Mün
zen aus dem Anfänge des IV Jahrh. H. in ihnen so gering — klei
ner als im Funde von Åsgårda und ungefähr ihrer Anzahl im 
Funde von Luurila gleichkommend — dass aus ihnen keine 
Schlüsse gezogen werden können.

Wie gesagt, sind grössere rein kufische Münzfunde auf dem 
finnländischen Festlande nicht gemacht worden. Der grösste ist bis 
jetzt der Fund von Savitaipale in Savolaks, 19 11 , der aus 4 silber
nen Armringen, 4 Dirhems und einem unbeprägten Schrötling 
bestand. Durch die kurze Notiz A. Hackmans, Prähistorische Zeit
schrift VI, 1914, 1/2, 166 (vgl. F M  1914, 60), auf diesen Fund auf
merksam gemacht, bat ich Dr C. A. Nordman um nähere Auskunft,
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der daraufhin die Liebenswürdigkeit hatte mir Stanniolabdrücke 
dieser Münzen zuzuschicken.

Der Fund bestand aus folgenden 4 Münzen:

I. B u w e i h i d e n .

i. ‘ I m ä d - a d - d a u l e  und M u ci z z - a d - d a u l e ,  
a l  cA s k e r  m i n  a l  A h w ä z ,  337 (948/9).

Av. Im Felde, von einem Kreise eingeschlossen:
/-s. II lä ilaha illä ’llahu || wahdahu lä serika lehu || 
Muizz-al-dauleh || A hü 'l H usein || Buweih 
Zwei Randlegenden. Beim Datum fehlt nach satfin das wa, 

lä II.
Rv. Im Felde, von 2 Kreisen eingeschlossen:
lillahi H Muhammed rasülu ’llahi || sallä 'llahu calaihi wa sallama ||
al M u tt lillahi ||' Imäd-al-dauleh || Abu ’l Hasan || Buweih.
Eine Randlegende; A II.
Zweimal gelocht. E  2
Münzen dieser Prägestätte kommen recht selten vor. Ich kenne 

nur folgende Dirhems mit diesem Stadtnamen:
J .  334 — Ahmed ibn Buweih und cAli ibn Buweih — Br. M. II 

n:o 641 (Chalife alMustekfi), M. 984 n:o 1 A (Chalife alMutf. Mar
kow las Tuster statt aLAsker).

J .  336 wie die oben beschriebene Münze, nur Av. ohne /-s, 
Rv. nur 1 Kreis — Lindberg, Mémoires de la Société des Antiquai- 
res du Nord 1840—1844, 215 n:o 16, tab. X I n:o 6. Lindberg las al 
Abadan min al Ahwäz, was von Soret, Lettre å Dorn, Revue Beige 
de Numismatique 1856, 34, in dessen Sammlung sich ein zweites 
Exemplar befand, richtig gestellt worden ist.

J .  337 — wie die oben beschriebene Münze — Ahmed Ziya, 
Catalogue of islamic coins, n:o 1720. In der Beschreibung ist die 
Wunschformel ausgelassen. Auch las A. Ziya nicht al'Asker, son
dern cafs (»éfes»), was natürlich falsch ist.

J .  340 — Rukn-ad-daule und Mucizz-ad-daule, wie oben, nur 
Rv. die letzten 3 Zeilen: Rukn-al-dauleh || Abu cA li || Buweih M 328 
n:o 32, Gewicht 5,67 gr. Markow las den Stadtnamen Abadan min 
alAhwäz. Vielleicht ist die Münze Weyl, Verzeichniss der reich
haltigen Sammlung . . . des Fürsten G. n:o 918 (el Askar, 340) 
auch hierher zu rechnen.
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II. S ä m ä n i d e n .  M a n s ü r  i b n  N ü h .

2. R ä s t ,  366. =  M 970 n:o 112 5  a. Av. Kreis. Rv. Letzte 
Zeile: Mansür ibn Nüh. h IV, d IV. Var. Frähn, Recensio, 585 
n:o 322 d und M. 970 n:o 112 5  b. Gelocht, kleines Stück abge
brochen. E  3.

3. S a m a r q a n d ,  358. Wie To n:o 569. Av. Stv., Rv. =  M 
n:o 1035. Av. Kreis, Rv. h II. Doppelt gelocht. E  1.

4. a s S ä s ,  359. Wie To n:o 571. Var. Av. 1 Kreis, unten 
Verz. wie etwa M n:o 248, rechts davon ein Punkt. Rv. h IV, d IV, 
gespaltene Buchstaben. Unten Verz. aus 2 Blättern, wie der unter? 
Teil der bei Dorn, Inventaire des monnaies des khalifes orientaux, 
pl. IV  11:0 94 abgebildeten Verz. Gelocht. E  2.

Von den 5 Münzen der Eremitage von diesem Jahr und Ort 
haben drei (n:o 1065, 1065 a, b,) Av. unten eine Verz.; die Verz. 
auf dem Rv. hat keine einzige. N:o 1065 und 1065 b haben Rv. 
2 Kreise, h IV haben n:o 1063 a und 1064. Dieselben 2 Ex. haben 
auch d IV. Genau dieselbe Aversverzierung (auch mit dem Punkt), 
wie der vorliegende Dirhem, hat M 969 n:o 1031 a v. J .  358.

Der Fund bestand somit aus lauter solchen Dirhems, die nicht 
nur in Finnland, sondern auch in Estland selten Vorkommen. Ich 
habe, Beiträge K E  X I I , 94, darauf hingewiesen, dass der Fund 
von W öbs am Südwestende des Peipussees sich von den weiter west
lich gemachten Funden dadurch unterscheidet, dass die Haupt
masse der in ihm enthaltenen Münzen dem Zeitraum 340—370 
angehört. Östlich des Peipussees kommen gerade sämänidische 
Dirhems dieses Zeitraums häufig vor. So enthielt der in M olod i, 
Kreis Pskow, 1878 gemachte Fund, dessen kufische Münzen bis 
zum J .  400 (1009/10) reichten, 23 Dirhems von Mansur und 14 von 
Nüh II 1. Die meisten Einzelfunde, die im Kreise Gdow gemacht 
worden sind, bestanden aus Münzen Mansürs. Aus diesem, sowie 
aus dem Kreise Jamburg habe ich folgende Einzelfunde dieser Art 
verzeichnet2:

1 DAK 1878 n:o 31, MT 37 n:o 210, Iversen, Zapiski Akademii Nauk 1884.
2 Ausserdem kenne ich folgende Funde: a) Aus dem Kreise Gdow: 

C h o t o w s k i j  B o r ,  1878 — eine kufische Münze (MT 33 n:o 182).
1’ o 1 i t s a, 1886—angelsächsische Münzen und eine kufische Nachmünze (MT. 33 

n:o 184).
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Kreis G d o w.

G u s e w a  G o r a ,  1899, eine Münze Mansürs (Spicyn, 84 
n:o 144).

K u k l i n a G o r a ,  1900, 1 Mansür, Samarqand 364, gelocht, 
i Heinrich II, 1 Knut (Spicyn, 75 n:o 89).

W e r c h o l i a n y  1899, (5 Werst von Gdow, 3 Werst vom 
Peipussee), 3 Dirhems mit Ösen: 2 von Mansür, ein Wolgabulgar 
v. J .  366 (976/7) (Spicyn, 108—109 n:o 379, MT 140 n:o 28).

K a l i n o  w § ö i n a ,  1900. — 3 grosse Nachmünzen, 1  Bruno 
III v. Friesland (1038—io57)(Spicyn, 10 1—102 n:o 320, tab. X X II  
n:o 14 ist eine Nachmünze von 42 Mm Durchmesser abgebildet).

B e l k o w k a ,  1900 — 7 kufische Münzen, nach Markows 
Bestimmung aus den J .  350—370 (DAK 1901 n:o 34, OAK 1901, 
117 , 169).

Kreis Gdow, ohne nähere Angabe, 1903 — Fund von 412 +  13  
europäischen Münzen, darunter 1  Dirhem von Mansür (DAK 1903 
n:o 246, OAK 1903, 134, 213).

Z a b e 1 s k o, 1914 — Fund von europäischen Münzen, dar
unter 5 kufische, 2 davon von Mansür, 358 (968/9). (DAK 1914 
n:o 236, OAK 19 13—15, 18 1, 260).

Kreis J  a m b u r g.

R u s k o w i c y ,  1879. Bruchstück einer Sämänidenmünze, 
nach Markows Bestimmung aus der Zeit 340—375 (Spicyn, Kur- 
gany St. Peterburgskoi Gubernii 89, MT i4on:o25).

P r i b u i ,  1889 — Schatzfund. Bestimmt wurden nur eine europäische und eine 
sämänidische d. J .  341 (952/3) (MT 33 n:o 188).

N a g i n ä ö i n a ,  1903 — 935 bestimmte europäische Münzen, darunter eine sämä
nidische von Ismacil (279—295). (SBG EG  1907, 99— 110; 19 11 , 12, 96— 102). 

O l g i n  K r e s t ,  1900 — Halskette mit 2 Dirhems, einem von Nasr, 318 (930) 
und einem hamdänidischen (Spicyn, 61 n:o 12).

P a w l o w P o g o s t ,  1901 — 9 gehenkelte Münzen, davon 4 bestimmt, darunter 
eine kufische von Behä-ad-daule (388—403—998— 1012). (Spicyn, 90 n:o 220). 
b) Aus dem Kreise Jamburg kenne ich nur noch den Fund von 

B u j a n i t s a ,  der aus 300 Münzen, darunter auch einigen kufischen, bestanden 
haben soll (MT 31 n:o 176, IAO  I 152), und den bei 

N a r w a  1866 gemachten, der aus 2 Münzen Nasrs bestanden haben soll ( i8:te 
Sitzung der N arwaschen Altertumsgesellschaft, 21 September 1866, 10).



28 SMYA — F F T  XXXV I: 3

Einen Bestand, der demjenigen des Wöbser Fundes sehr ähn
lich ist, weisen auch folgende im nordwestlichen Russland gemachte 
Funde auf:

N o v a j a  M e l n i t s a  bei Nowgorod, 1924 — 24+38 Dir
hems, jüngste Münze v. J .  363 (973/4) (Soobscenija I 291 n:o 30).

S o b a ö j i G o r b y  bei Nowgorod, 1906 — 4 2 + 7  europäische, 
2 byzantinische, 98+30 untersuchte kufische Münzen, darunter 
18 von Mansür, 3 von Nüh II (DAK  1906 n:o 135, OAK  1906, 
1 17 —118 , 148, vgl. übrigens Soobscenija I 291 n:o 29).

S t a r a j a  L a d o g a ,  am Ladogasee, 1920 — 2 Barren, 1 
Bruchstück einer byzantinischen, 6 + 4  europäische, 1 1+ 4 5  kufi
sche Münzen, letztere aus d. J .  305—366, darunter 16 von Mansür 
und nur 1 vor 320 geprägte (Soobsöenija I 291 n:o 37).

Über die 4 im Gouvernement Olonets gemachten Münzfunde, 
die ich kenne, liegen zu ungenügende Nachrichten vor, um sich von 
den kufischen Münzen, die dort gefunden worden sind, eine genaue 
Vorstellung machen zu können1.

In K a r e 1 i e n sind ausser den schon erwähnten Funden von 
Mägrä, Ksp. R  a u t u s, 1832, K u u p p a 1 a, Ksp. Kronoborg, 
1866 (erhalten 73 Münzen, meist europäische, darunter 9 kufische) 
und Pänniömäki, Ksp. Rautus, 1922 (432+49 europäische und 1 
sämänidische von Nasr) folgende Einzelfunde gemacht worden:

K  e x h o 1 m, 1842 — 2 +  1  kufische Münzen: Destuwä 96 
(714/5), Wäsit 107 (725/6), Samarqand 217 (832) (Lagus n:o 77).

1 L o d e i n o j e P o l e  1878 — gegen 1 1  Pfund europäische Münzen. Dan
nenberg, Die deutschen Münzen 532—533 n:o 82, setzt die Vergrabungszeit ums 
J .  1090 an. Der Fund soll aber auch ca. 1%  Pfund kufische Münzen enthalten 
haben, die alle verzettelt wurden, bevor der Fund an die Archäologische Kommis
sion in St. Petersburg gelangte. Im Katalog A. Hess, Mittelalter-Münzen, nament
lich deutsche, englische und nordische des 10— 12  Ja h rh ., 1891, werden nur 22 
Bruchstücke von Sämäniden, ohne nähere Bestimmung, erwähnt. Da der Fund 
einer so späten Zeit angehört, ist es unwahrscheinlich, dass er wirklich so viele ku
fische Münzen enthalten haben sollte, wie Iversen angibt (Iversen, Trudy V Archeo- 
logiöeskago Sjezda 25 1, MT 29 n:o 160).—Mündung des Flusses Neglinka am Onega
see, 1849, grösserer Fund, der sowohl aus heilen Münzen, wie aus Bruchstücken 
bestand; 60 Münzen wurden dem Gouverneur vorgelegt, aber nur eine einzige, ein 
Sämäniden-Dirhem d. J .  335 (946/7) näher bestimmt. Ob der Schatz nur aus ku
fischen, oder auch aus abendländischen Münzen bestand, wird nicht angegeben. 
(IAO  I 45—46, MT 29 n:o 158). Über 2 weitere Funde, MT 29 n:o 159, 161, ist noch 
weniger bekannt.
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K e x h o 1 m, gekauft 1871 — Samarqand 297 (909/10) (Lagus 
n:° 77).

K  u u p p a 1 a, (Linnanvuori), Ksp. Kronoborg, 1889—Bruch
stück eines Sämänidendirhems [Samarqand 299 (911/2)]1 1 Münze 
Heinrichs II und 1 Münze von Ekbert II v. Friesland (1068— 
1090) (Lagus n:o 452).

T i u r i n  L i n n a s a a r i ,  am Vuoksen, Ksp. Räisälä, 1890 
—2 Sämäniden aus d. J .  894/902 (282 oder 292) und 976/7 (366 
oder 367) (Lagus n:o 467, Nordman, F F T  34, 8).

R a u t  u s — eine kufische Münze (Nordman, F F T  34,95,124).
H e n n o n m ä k i ,  Ksp. Sakkola — eine deutsche Otto- 

Münze aus Köln nnd ein stark beschädigter arabischer Dirhem 
(Nordman, F F T ,  34, 126)2.

Ob die 5 von Forsberg der Helsingforser Universität geschenk
ten Dirhems wirklich im Län Viborg gefunden worden sind, ist sehr 
fraglich (Lagus n:o 96).

Der von Markow, Topografija 59 n:o 10, erwähnte Fund ist 
nicht bei Wiborg, sondern auf dem Gute Borowskaja bei Oranien- 
baum, Gouv. St. Petersburg, gemacht worden. S. Köhne, Mé- 
moires de la Société d’Archéologie de St. Pélersbourg, I 1703.

Der Fund von Savitaipale erinnert seinem Bestände nach an 
die oben aufgezählten Schatz- und Einzelfunde des nord-westlichen 
Russland, besonders an den Fund von Nowaja Melnitsa bei Nowgo
rod und die Einzelfunde des Gdowschen Kreises, und sticht ziem
lich auffallend von den sonstigen in Finnland gemachten Funden ab.

1 Herr Dr. Nordman hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass dieses 
Bruchstück bei Appelgren, F F T  X II  134  kurz besprochen und X II 144, Tafel, 
abgebildet ist. Ein Vergleich der Stempel hat ergeben, dass diese Münze 
scheinbar mit demselben Aversstempel geprägt ist, wie M n:o 262, F r . F .  n:o
167. Da in der Averslegende das Wort wahdahu eine Zeile für sich bildet, ka
men überhaupt nur Samarqand 295—299 und aS Sä§ 298 in Frage.

3 Vgl. oben S. 16 (Anm.).
3 Vgl. über diesen Fund noch Köhne, 1.1. III 366— 368, Z a p isk i archeolo- 

giteskago ohscestwa IV 16— 17, Bulletins de la classe hist.-phil. de VAcadémie de 
St. Pétersbourg IV  205, VI 191, Saweljew, Muhammedanskaja numizmatika 157— 
159, MT 31 n,o 174, 175, Ti X X X V , Trudy wostolnago otdelenija I 50 n:o 9, 
II 312, Soret, Zeitschrift für Münz-, Siegel- und Wappenkunde VI 225—227, 
Mtmoires de la Société d 'H istoire et d’Archéologie de Genéve V u i — 126, 366, 
Dannenberg, D ie deutschen Münzen 526.
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Auch in geographischer Hinsicht ist er merkwürdig, weil er, von den 
karelischen Funden abgesehen, der östlichste Fund des südlichen 
Finnland ist. Ob der Fund von Mäntyharju, durch den er geo
graphisch mit den Funden von Tavastland verbunden wird, ku
fische Münzen enthielt, wissen wir nicht; dieser Fund kann auch 
aus lauter abendländischen Münzen bestanden haben (vgl. Lagus 
n:o 48 a, Nordman 92). Der Fund von Mägrä gehört einer spä
teren Zeit an, denn er enthielt auch europäische Münzen, jeden
falls aber einen qarächänidischen Dirhem d. J .  399 (1008/9). Der 
Fund von Kuuppala 1866 scheint, Nordmans, 17 —18, Angaben 
zufolge, aus 2 chronologisch streng von einander geschiedenen Tei
len bestanden zu haben, einem kufischen, dessen späteste Münze 
im J .  322 (933) geprägt ist, und einem abendländischen, dessen 
Münzen bis in die io3o:er Jahre reichen. Von den Einzelfunden 
gehören die von Kexholm einer früheren Zeit an, während der von 
Tiurin Linnasaari ungefähr um dieselbe Zeit vergraben worden 
sein muss, wie der Fund von Savitaipale.

Vollkommen entsprechen dem Funde von Savitaipale ihrem 
Bestände nach die Einzelfunde des Gdowschen Kreises, sowie die 
kufischen Bestandteile der übrigen oben genannten Funde des 
nord-westlichen Russland. Dass im Funde von Savitaipale alle 
3 Sämäniden-Dirhems unter Mansür geprägt sind, kann in An
betracht dieser Analogien schwerlich auf blossen Zufall zurück
zuführen sein. Der Fund muss daher von den westlicheren Funden 
gesondert betrachtet werden und mir scheint, dass diese Münzen 
aus Ingermanland oder Karelien eingewandert sein müssen. Da 
aber die Funde von Tavastland scheinbar alle einen andren Bestand 
aufweisen, scheint mir Hackmans (Prähist. Zschr. 1914, 166) An
nahme, dass ein Handelsweg über Karelien und Savolaks nach Ta
vastland führte, durch die Münzfunde nicht bewiesen zu sein. Der 
Bestand der Münzfunde berechtigt m. M. nach eher zur Annahme, 
dass die in Finnland gefundenen Dirhems von jenseits des Fin
nischen Meerbusens hierher versprengt worden sind: die Münzen 
der westlichen Landschaften sind von Estland, die Münzen von 
Savolaks — aus Ingermanland, vielleicht über Karelien, herüber
gekommen. Ein Handelsweg von Karelien nach Savolaks ist sehr 
wahrscheinlich, weiter nach Westen hin bieten die kufischen Münz
funde aber fürs erste keine Belege.
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Nach Prägestätten geordnet stellen sich die Münzen des Luu- 
rilaer Fundes folgendermassen dar:

a§ Sä§ ................... . . 9=29,0 % Tuster min al Ahwäz • 1 =  3,2 %
Samarqand............ . . 6 = 19 ,4 % Suwär ....................... 1 =  3,2 %
Medinet-as-Seläm . . .  2 =  6,5% cOmän ....................... 1=  3,2 %
al Mausil .............. ■ • 2 =  6,5% Käsgar . .•.................. I -  3,2 %
al Basra ............... ■ • 1 =  3,2 % Nachmünzen . . . . . . 6 = 19 ,4 %
Tudga ................... . .  1 =  3,2%

Wie in den meisten spätkufischen Funden haben auch zu die
sem Funde aäSäs und Samarqand am meisten Münzen beigetragen. 
Tegnér, V H A A M  1884,67—68, hat an der Hand zweier Münzfunde 
— Grausne, Ksp. Stenkyrka, Gotland, jüngste Münze v. J .  343 
(954/5) und Botels, Ksp. Hafdhem, Gotland, jüngste Münze v. 
J .  35g (969/70) — die Tätigkeit dieser beiden Münzhöfe miteinander 
verglichen und ist zum Ergebnis gekommen, dass unter Isma'll und 
Ahmed unzweifelhaft a§Sä§ viel eifriger geprägt hat als Samarqand, 
dass unter Nasr dann allmählich ein Umschwung eingetreten ist 
und unter Nüh I und cAbdalmelik unstreitig Samarqand den Vor
rang behauptet hat. Vgl. Beiträge K E  X II, 96—97.

Im Funde von Luurila ist das Verhältnis etwas anders:
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Doch beruht dieser Unterschied entschieden auf Zufall, wie 
das bei einem so kleinen Funde nicht anders möglich ist. Um mich 
zu vergewissern habe ich alle Münzfunde, von denen mir genaue 
Verzeichnisse vorliegen, daraufhin miteinander verglichen. Wie 
aus der Tabelle, am Schlüsse des Aufsatzes zu ersehen ist, stimmt 
das Ergebnis mit dem von Tegnér gewonnenen Resultat vollkom
men überein.

Hinzuzufügen ist, dass unter Nüh I Buchara, die Hauptstadt
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der Sämäniden, sehr eifrig zu prägen anfängt und dass dieser Münz
hof unter ‘Abdalmelik sogar as Säs überflügelt und an zweiter Stelle, 
gleich hinter Samarqand, zu stehen kommt. Unter Mansur rückt 
as Säs wieder an die erste Stelle, spielt aber nun lange nicht mehr 
solch eine bei weitem vorherrschende Rolle wie zu Zeiten Ismacils 
und Ahmeds. Unter Nüh II lassen as Säs und Samarqand alle übri
gen Münzhöfe weit hinter sich zurück, Buchara verliert sehr an 
Bedeutung und prägt nicht eifriger als alle andren weniger bedeu
tenden Münzhöfe. Unter diesen tut sich während der Regierung 
Mansürs und eine kurze Zeit lang unter Nüh II besonders Räst 
hervor, welches früher scheinbar überhaupt nicht geprägt hatte, in 
den 3Öo:er Jahren aber (und nur in dieser Zeit) unter den weniger 
bedeutenden Münzhofen die erste Stelle einnimmt.



Borowikowo, Kr. Ostrow, G. Pskow, 
1889
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DAK  1889 n:o 82. 
MT 37 n:o 211.
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293 52 14 2 —

Kiew, 1913 294 235 65 5 DAK  1913 n:o 308.

Len£ikows>£ina, Kr. u. G. Minsk, 1894 299 265 56 30 34 5 4 — — — — — — — —  —  — - — — — — — — — DAK  1894 n:o 219. 
MT 138 n:o 13.

Glubotskoje, Kr. Hornel, 0 .  Mohiliow, 
1883 299 29 9 10 19 5 4 DAK  1884 n:o 4. 

MT 26 n:o 244.
Bogdanowskaja, Kr. Sarapul.G . W iatka, 

1888 304 40 19 672 119 60 23 19 30 7 — DAK  1888 n:o 14. 
MT 7 n:o 34.

Labenz, Kr. Schievelbein, Pommern, 
1892 320 12 5 2 5, 2 — 2 16 3 i MT 130 n:o 60.

Kiew, 1863 324 20 5 2 16 4 3 46 67 11 — — —
■ ■ -

41V 1867, 138. 
MT 12 n:o 67.

Murom, G. Wladimir, 1868 328 123 48 453 89 47 60* 317 438" 470» DAK  1868 n:o 43. 
MT 5 n:o 28.

Kr. Stawropol, G. Sam ara, 1856 328 2 — — — — 1 12 23 7 — IAO I 192.
MT 41 n:o 227.

Kr. Disna, G. Wilna, 1867 332 13 5 — 7 — 56 24 5 2 — DAK  1867 n:o 30. 
MT 1 n:o 5.

Terslev, Själland, 1911 331/4 117 37 26 56 23 13 48 38 16 Aarb. NO 1914, 65—73.

Holte, Orkedalen, Norwegen 339 3 2 1 7 4 1 9 11 9 — 1 1 NVSS  1916 n:o 9.

j Friedrichshof, Kr. Harrien, Estland, 1913 340 67 23 247 56 17 11 154 179* 95" 9 40'° 31 1 — — 1 — — — — — — — — — — SBGEG  1926.

Äsgärda, Åland, 1869 341 11 4 1 12 4 4 2 3 2 — 1 - Lagus II n:o 183.

Peuth, Kr. Wesenberg, Estland, 1906 341/391 10 2 3 6 1 — 10 6 1 1 2 1 1 — PrN S  n:o 302.
Beiträge K E  X II 68—80.

j Gnezdowo, Kr. u. G. Smolensk, 1909 342 19 4 4 18 6 7 78 121 23 13 18 4 1 — DAK  1909 n:o 184.
Boläoi Kriwets, Kr. Nowozybkow, G. 

Cernigow, 1911 343 14 1 2 17 6 1 114 60 3 23 34 12 1 — DAK  1911 n:o 175.

Weissenstein, Estland 343 17 2 1 7 7 2 21 24 11 3 7 7 SBGEG  1912—20, 81.

Grausne, Ksp. Stenkyrka, Gotland 343 36 9 " 4 28 19 9 16 28 2 2 12 — 4 2 2 VHAAM 1884, 53—69.

Trebenow, bei Pribbern w, Pommern 344 4 1 1 4 1 1 6 13 3? 4 11 3 — — 1 — — — - — — — — ZDMG 30, 276—283.

Gnezdowo, Kr. u. G. Smolensk, 1885 344 ( ? ) — — 1 2 1 — 11 5 1 15 22 3 — 2 2 DAK  1885 n:o 13. 
MT 43 n:o 239.

Beriozy, Kr. Dmitrowsk, G. Kursk, 1910 'Abdalm elik 148 42 20 124 78 30 72 129" 42 ? ? 2 ? ? ? ? ? ? DAK  1910 n:o 117.
Stora Sojdeby, Ksp. Fole, Gotland, 

1910 350-365/387 2 1 — 1 2 — 1 5 1 Fornvännen 1915, 58.
j Medwedowo, Kr. Starodub, G. Cerni

gow, 1895 359 5 1 — 1 — 2 28 17 4 3 14 2 — 6 2 3 1 9 8 2 1 — — — — DAK  1895 n:o 44. 
MT 141 n:o 34.

Botels, Ksp. Hafdhem, Gotland 359 23 9 7 2 2 10 4 62 65 25 21 58 2 2 7 2 10 5 1 6 5 4 2 — — — — VHAAM  1883, 9 7 -1 1 9 .

Obrzycko, Kr. Obornik, Posen, 1842 359 2 1 2 1 — 1 5 1 2 1 5 2 — 1 2 3 2 3 — — — — — — Friedländer, Der Fund von\ 
Obrzycko, Berlin 1844.

Waalse, Falster, 1835 361 13 5 3 7 5 4 5 13 7S 1 3 “' 6 1 — 3 — i 2 3 1 1 — — — An. NO 1842—43, 51 — 141.

SobaCji Gorby, Kr. u. G. Nowgorod, 1906 367 1 — — 2 — — 5 8 1 1 5 3 — — 6 2 — 13 2 2 2 — 2 1 — DAK 1906 n:o 135.
Staryi Dedin, Kr. Klimowiöi, G. Mo- 

hiiiow, 1926 368 4 2 4 4 — 1 25 18 5 4 15 3 1 1 5 6 2 26 13 9 2 l 1 — — PrNS  n:o 297.

Nowyi Dwor, Kr. u. G. Minsk, 1871 368/9 1 — — 1 — 1 4 4 2 4 9 6 1 3 1 2 — 7 8 3 5 i 1 — — DAK 1871 n:o 36. 
MT 23 n:o 134.

Eversmuisha, Kr. Lucin, G. Witebsk, 
1910 Nüh II — 9 4 2 3 10 1 — 1 2 — — 7 7 1 4 3 1 1 — SB  Riga 1912, 163.

Tatarskii TolkiS, Kr. Cistopol, G. K a
san, 1907 374 2 — — — — 1 2 9 1

7
18 3 2 5 12 9 2 37 40 43 4216 158 129 4 IO'" DAK  1907 n:o 141.

Staro-Almetjewo, Kr. Cistopol, G. K a
san, 1906 374 1 — — — — — 2 2 — 1 1 2 — 1 4 3 2 8 9 10 13'7 12 9 1 — DAK  1906 n:o 102.

K rasnaja, Kr. Disna, G. Wilna, 1896 376 — — — 1 — — 4 6 1 2 8 1 1 1 1 4 1 — 7 7 4 3 — 1 DAK  1896 n:o 119. 
MT 136 n:o 1.

Molodi, Kr., u. G. Pskow, 1878 376 1 — — — — 1 1 — 3 3 — — 2 3 2 1 9 5 5 4 4 8 1 1 DAK  1878 n:o 31. 
MT 37 n:o 210.

Sawkowo, Kr. Murom, G. Wladimir, 
1924 377/386 — — — 4 — 9 7 — 2 10 2 1 3 1 5 1 13 10 4 20 '8 8 5 1 13'" PrN S  n:o 202.

SoobSlenija 1 290 n:o 19.
Diomsiino, Kr. Noworiew, G. Pskow, 

1891 379 1 — - — 1 — 14 7 — 7 12 5 2 — 5 4 1 13 12 5 6 1 5 2 1 DAK  1891 n:o 147. 
MT 38 n:o 212.

Denis, Kr. Perejaslaw, G. Poitawa, 
1912 385/399 4 1 - — — 2 18 10 2 7 10 4: — 6 5 13 2 35 23 19 2 1 20 2 2 26 6 2 7 2 1 IAK  51, 17— 28.

Im Ganzen — 1 297 373 265 671 311 189 1 183 1396 784 137 321 129 2 2 34 66 61 15 187 155 115 127 213 187 17 53

A N M ER K U N G EN  ZU R  T A B E L L E .

'Wo 2 Jahre angegeben, da bezieht sich das spätere auf die jüngste kufische Münze überhaupt. —  2 Davon sind 44 in Balch im J .  293 geprägt und 14 in Enderäbe. — 3 Davon 18 aus Enderäbe. — 
4 Davon 38 aus Enderäbe. — 6 Einberechnet 2 Münzen von Ja h jä  und 2 von Ishäq. — * Davon 152 aus Balch, 109 aus NIsäbür, 85 aus Enderäbe, 49 aus Macdin. — 7 Aus Enderäbe und Balch je 10. — 
“ Einberechnet eine Münze von Ishäq. — 9 Davon 32 aus Balch, 26 aus Enderäbe, 16 aus NIsäbür. — 10 Einberechnet eine Münze von Ibrählm. — 11 Einberechnet eine Münze von Ja h jä  v. J .  290. — 
12 Davon aus Enderäbe 16. — 13 Der Fund enthielt noch eine Münze von Mansür mit verwischtem Prägeort. — '• Einberechnet eine Münze von Ibrählm. — 15 Davon 28 aus Räät, 7 aus Ämul. — 
11 Davon 6 aus einer unbekannten Prägestätte. (M 163 n:o 1152). — 17 Davon 6 aus R äst. —  18 Enderäbe und R äst je 6, Ämul 4, Balch 3, öurgän  1. —  19 Davon 8 aus Enderäbe, 3 aus NIsäbür. — 
29 Davon 11 aus Räät. Die Münzen der Abü D ä’udiden, SImgüriden und Emire von Enderäbe sind mit einberechnet. — 21 Davon 26 aus NIsäbür.





Abkürzungen.

A. In  d e n  M ü n z b e s c h r e i b u n g e n .

D =  Durchmesser in Millimetern.
d mit römischer Zahl bezeichnet die Form des Buchstabens d im Worte Muham

med im Felde des Revers.
d I =  gewöhnlich geschrieben, wird nicht angegeben.

 ̂ II =  mit einer kleinen Verzweigung beim oberen Strich nach rechts,
wie To tab. X  n:o 207, 332. 

d III =  das obere Stäbchen hat das Aussehen eines nach links gewendeten 
Häkchens, wie To tab. X  n:o 283. 

d IV =  wie d III, aber mit einer nach oben ragenden Verzierung über 
dem Häkchen.

d V =  der kleine obere Strich geht erst senkrecht nach oben, biegt dann
parallel den beiden langen wagerechten Strichen nach rechts ab und
endet mit einem nach links zu offenen Häkchen.

E  =  Erhaltung: E i — gute, E2 — mittelmässige, E3 — schlechte.
Ex =  Exemplar.
G — Gewicht in Grammes.
Gis =  Glaubenssymbol. Auf dem Avers: Keine Gottheit ausser Gott allein. Er

hat keinen Genossen. Auf dem Revers: Muhammed ist der Gesandte Gottes.
h mit römischer Zahl bezeichnet die Form des Buchstabens h von Muham

med im Felde des Revers.
h I  =  gewöhnlich, als senkrechtes Stäbchen geschrieben, wird nicht an

gegeben.
h II  =  wenn es, wie beim Neskhi, unter das vorausgehende m hinabreicht, 

wie To tab. X  n:o 104, 282. 
h III  =  oben mitten durchgespaltenes Stäbchen, wie To tab. X I n:o 370. 
h IV =  hat die Gestalt einer dreiblättrigen Blume, wie Dorn, Inventaire 

des monnaies des khalifes, pi. IV  n:o 106.
A V =  Stäbchen mit Ringelchen oben.
h VI =  oben nach links gewendetes und gespaltenes Stäbchen.

lä mit römischer Zahl bezeichnet die Form der Buchstabenverbindung lä im 
Felde des Avers.
lä I =  gewöhnlich geschrieben, wird nicht angegeben.

H =  besteht aus 2 oben einander parallelen, unten sich kreuzenden 
Strichen, wie T.o tab. X  n:o 168.
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Rlg. =  Randlegende.
Stv. =  Stempelvariante.
Verz =  Verzierung.
»Wie» bedeutet Übereinstimmung des Münzbildes, das Zeichen =  bedeutet völlige 

Stempelidentität.
[ ] =  in eckige Klammern werden solche Wörter eingeschlossen, die auf der

betreffenden Münze nicht zu sehen sind.
Bei Angaben über Fundbestände zeigt von 2 durch ein +  mit einander verbundenen 

Zahlen die erste an, wieviele heile Münzen, die zweite, wieviele Bruchstücke 
im Funde enthalten waren.

B. I n  d e n  L i t e r a t u r n a c h w e i s e n .

Aarb. NO =  Aarbeger for nordisk Oldkyndighed og Historie, Kjobenhavn.
Alcenius =  O. Alcenius, Fyra anglosachsisk-tyska myntfynd i  Finland (F F T  X X I).
An NO =  Annaler for Nordisk Oldkyndighed 1842— 1843. . Kjobenhavn.
AW  =  Archeologiteskif Westnik. Moskau.
Beiträge K E  — Beiträge zur Kunde Estlands. Reval.
B r M  =  St. Lane Poole, Catalogue of oriental coins in the British Museum, 10 vols. 

London 1875— 1890.
D A K  - Dfelo Archeologiteskof Kommissii (im Archiv der Akademija Istorii Ma- 

terialnoj Kultury in Leningrad).
Er =  Münzen der Eremitage, die nach Erscheinen der Supplementhefte von Mar

kows Katalog erworben worden sind.
F F T  =  Finska Fornminnesföreningens Tidskrift.
F M  =  Finskt Museum.
F r F  =  R. Vasmer, Der kufische Münzfund von Friedrichshof in Estland (SBGEG  

1926).
G. da C. =  Catalogue of the coins in the Numismatic Cabinet belonging to J .  Ger- 

son da Cunha. Bombay, 1888— 1889.
G. E. =  I. Ghalib Edhem, Musée impérial ottoman, Catalogue des monnaies des 

khalifes. Constantinople, 1894.
IA K  =  Izwestifa Archeologiteskoj Kommissii. St. Petersburg.
IAO  =  Izwestifa Archeologileskago ObHestwa. St. Petersburg.
Kh L  =  St. Lane Poole, Catalogue of the arabic coins preserved in the Khedivia 

Library at Cairo, London 1897.
Lagus =  W. Lagus, Numismatiska Anteckningar II, Om mynt funna i finsk ford. 

Helsingfors, 1900.
M =  A. Markow, Inwentarnyi Katalog musulmanskich monet Ermitaza. St. Pe

tersburg, 1896.
MT =  A. Markow, Topografifa kladow wostotnych monet. St. Petersburg, 1910.
N Chr =  Numismatic Chronicle, London.
Nordman =  C. A. Nordman, Anglo-Saxon coins foundinFinland. Helsingfors, 1921.
Nützel — Königliche Museen zu Berlin. Katalog der orientalischen Münzen. 2 Bde 

Berlin, 1898, 1902.
N V S S  =  Norske Videnskabers Selskabs Skrifter. Trondhjem.
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N Z — Numismatische Zeitschrift, Wien.
Pr N S  =  Protokoly Numizmaticeskoj Sekcii (in der Akademija Istoni Materialnoj 

Kultnry in Leningrad).
R B N  =  Revue Beige de Numismatique. Bruxelles.
SBG EG  =  Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft. Dorpat.
SB  Riga — Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der 

Ostseeprovinzen Russlands, Riga.
SoobStenija =  herausgegeben von der Akademija Istorii Materialnoj Kultury, Le

ningrad, 1926.
Sotheby =  Sotheby, Wilkinson & Hodge, Catalogue of the collection of Greek, Ro

man and Mohammedan coins, the property of the late J . M . C. Johnston. Lon
don, 1906.

Spicyn =  A. Spicyn, Gdowskife kurgany (Materialy po Archeologii Rossii 29, St. Pe
tersburg 1903).

Ti =  W. Tiesenhausen, Monety wostolnago chalifata, St. Petersburg, 1873.
To --- C. J .  Tornberg, Numi Cufici Regii Numophylacii Holmiensis, Upsaliae, 1848.
To, Symb. =  C. J .  Tornberg, Symbolae ad rem numariam muhammedanorum, 

I—IV (Nova Acta Reg. Soc. Scient. Upsaliensis, 1846, 1853, 1856, 1862).
V H A A M  =  Vitterhets Historie och Antiquitets Academiens Månadsblad. Stock

holm.
ZDMG  =  Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Halle und 

Leipzig.
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H ELSIN G FO R S 1927
F . P U R O M IES B O K T Y C K E R I A .B .



F Ö R O R D.

Med det nyväckta intresset för hantverk i modern bemärkelse 
liar studiet av det gamla hantverket flerstädes tagit fart. Beträf
fande tenngjuteriet har ju denna gamla förnäma konst på sistone 
återuppväckts från de döda, flerstädes och åtminstone i Finland 
och Sverige saligen avsomnad med de sista mästarne vid förra sek
lets senare del. Jämsides med tennets nyintagna plats inom konst
alstringen har intresset för det gamla tenngjuteriet vuxit, vilket 
åter framkallat en hel rad kultur- och personhistoriska undersök
ningar och monografier om tenngjutarna och deras hantverk i för
gången tid. De viktigaste arbetena torde vara: »Die Zinngiesser 
zu Lübeck» av J .  Warncke, Lübeck 19 12, och »Die deutschen Zinn
giesser und ihre Marken» av E. Hintze, Leipzig, varav hittills fyra 
delar under åren 19 2 1—1926 utkommit. Det svenska tenngjute- 
riets historia har undertecknad börjat sammanskriva, varav del I 
band 1 av »Stockholms kanngjutareskrå» utkommit år 1925, och de 
finländska tenngjutarna hava genom arkitekt J .  Gahlnbäcks ny
ligen utkomna arbete: »Zinn und Zinngiesser in Finnland» fått 
sina namn räddade från glömskan. Konsttidskriften Antiques i 
Boston synes planera ett ståtligt anlagt verk om kontinentalt tenn.

Det är ett betydande registreringsarbete, som tagit sig ut
tryck i Gahlnbäcks bok, så mycket mer aktningsbjudande, som 
han ej haft tillgång till de viktigaste och mest givande källskrif
terna för dessa undersökningar, som finnas i Stockholm, nämligen 
skråhandlingarna i Nordiska Museet och kontrollverkets pr ober ings- 
protokoll i Myntverkets arkiv. I dessa dokument äro samlade de 
rent hantverksmässiga data i de svenska och finländska tenngju- 
tarnas verksamhet, vilka ej på samma direkta och uttömmande 
sätt bli synliga i de handlingar, skatte- och borgarelängder, kyr
koböcker m. m., vartill Gahlnbäck varit hänvisad, handlingar
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som ju endast relatera data och förhållanden ur borgarens liv 
som sådant.

Jag  har därför trott, att en kompletterande skildring av de 
finländska tenngjutarna ur denna mera rent skråmässiga syn
punkt kunde hava sitt berättigande, synnerligast som en del av 
de outredda frågor, som Gahlnbäck ställt på framtiden, därige
nom också får sin belysning.



N  äringsförhållan den.

Gahlnbäck framhåller i inledningen den finländska kulturen 
som en gren av den svenska och likaså det finländska tenngjuteriet 
påverkat av svenskt skråliv och formsmak. Naturligtvis har han 
rätt däri, men det svenska hantverket och i synnerhet tenngju
teriet var i verkligheten knappast annat än en efterbildning av 
det tyska såväl till organisation som till utövning — åtminstone 
under den äldre tiden — , och därför hava de direkta impulser, 
som de finländska tenngjutarna otvivelaktigt fått även från Tysk
land och dess kulturområden ej framkallat spår, skiljbara från 
det svenska inflytandet. I den kalla, karga Norden har den liv
liga sydliga formgivningen stelnat till i allvarligare och nyktrare 
linier, som just utmärker vår konst i allmänhet och tenngjuteriet 
i synnerhet.

När de första tenngjutarna — kanngjutare som de på äldre 
tid kallades — nedsatt sig i Finland och Sverige är vanskligt att 
söka besvara. I norra Tyskland förekommo de jämte grytgjutare 
tämligen talrikt redan tidigt på 1200-talet, i Sverige har jag lyckats 
påvisa några enstaka mästare under 1300-talets senare del1, under 
1400-talet förekommo de talrikt i Stockholm. Då skråorganisatio
nen var fullt utbildad i många hantverk i Stockholm vid 1400- 
talets ingång, är det troligt, att ock kann- och grytgjutarna där
städes bildat skrå redan vid 1400-talets mitt. Även i några lands
ortsstäder har redan under 1300-talet gryt- och kanngjutare- 
verksamhet förekommit om ock i ringa utsträckning. Däremot har 
jag icke funnit spår av sådan verksamhet inom klostren. Sanno
likt upphörde tenngjuteriet i munkverkstaden vid tiden för det 
profana tennhantverkets framträdande såsom skråinstitution under

1 A. Löfgren: Stockholms kanngjutareskrå intill 1720, del I sid. 9. Stockholm
1925.
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noo- och 1200-talen. Visserligen är det huvudsakligen i testamen
ten av präster, som tennföremål under 1300-talet omtalas i Sverige, 
men dessa »amphora stannea, stopa stannea, olla» givas till kyrkor 
och kloster, vilket just torde visa frånvaron av tenngjutareverk- 
samhet hos munkarna. Behovet därav var dock åtminstone i ett 
avseende förefintligt nämligen till gjutning av de pilgrimsmärken, 
som klostren i allmänhet sålde som minnen till besökande. I Frank
rike och Tyskland finnas sådana bevarade från n o o—1200-talen1, 
från Danmark är känt ett märke från Karup, en rektangulär 4,5 cm 
lång tennplatta visande i relief Jungfru Maria med barnet och under
skrift Karop2, av Birgittamärken i Sverige äro flere kända3, senast 
genom fynd från Lödöse4, och i Finland har ett dylikt påträffats 
i ett altarskåp i Ackas kyrka i Tavastland5 . Möjligen hör till detta 
slags märken även en konungafigur av tenn, som påträffats i grun
den till S:t Henriks kapell på Kyrkholmen i Kjulo sjö, Satakunta5. 
Detta senare liksom ett litet krusifix av bly hittat vid grundgräv
ning i Åbo7 torde dock tillhöra den typ på märken av mera allmän 
natur, föreningsmärken o.d., som under medeltiden voro så van
liga och t.ex. i Paris vid muddring i Seine funnits i hundradetal8. 
Huruvida dessa finländska märken utförts inom landet kan ej av
göras. Beträffande Birgittamärkena finnes en samtida urkund, ett 
brev från biskop Henricus Tidemanni till Vadstena kloster 14959, 
däri abedissan uppmanas köpa tenn och låta »kannagiwtaren stöpa 
prouentor swa at alle faa köpa them hoo som wil baade lekte ok 
lärde» -------

Om tenngjuteriet såsom ingående i klosterverksamheten i Fin-

1 R . Forrer: Les étains de la collection A lfred Ritleng, sid. XV. Strasbourg 
1905; A. Forgeais: Collection de plombs histonés trouvés dans la Seine, Paris 1862— 
1867.

2 J .  Olrik: Gammelt tintoj, sid. 7. Saertryk af Tidsskrift for Industri, Kbhvn
1906.

3 H. Hildebrand: Pilgrim smärken från Vadstena. Vitterh. Hist, och Anliqv. 
Akad. månadsblad 1878 sid. 685.

4 S. Strömbom: Det forna N ya Lödöse, sid. 218 bild 67. Göteborg 1923.
5 Finskt Museum  1898 sid 22; “ F M  1905 sid 79;
5 F M  1901 sid. 63 fig. 2 1.

För uppgift på dessa har jag att tacka D:r C. A. Nordman, Helsingfors.
8 A. Forgeais: Collection de plombs historiés. Paris 1862—67.
9 G. E . Klemming: Ur en samlares Anteckningar sid 235. Stockh., Uppsala 

1883—86.
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land uttalar Gahlnbäck förmodanden1, riktigheten därav torde 
dock vara mer än tvivelaktig, och skulle jag med tanke på förhål
landena i Sverige vilja framhålla, att inga belägg för ett antagande 
om sådan verksamhet i klostren hos oss finnas. Gahlnbäck påstår 
visserligen, att tre medeltida kannor i Uleåborgs museum och 
Nationalmuseet i Helsingfors äro klosterarbeten2, några skäl därför 
uppgiver han dock ej, och tillåter jag mig betvivla riktigheten därav 
ja t.o.m. möjligheten att kunna avgöra en sådan detalj. I Sverige 
finnes en hel del kannor av denna tidiga typ, men ingen har ännu 
lyckats bevisa, att de äro av svenskt ursprung, än mindre att de 
skulle utförts i klosterverkstaden. Sannolikt är beteckningen »klo
sterarbete» endast en fras, uppkommen av de medaljer visande 
Kristus på korset, Maria med barnet eller helgonbilder, som äro 
vanliga som botten- eller lockprydnader i dessa tidiga kannor. Me
daljerna utgöra en exportartikel från Nürnberg, Augsburg m. fl. 
orter, de spriddes överallt och påslogos av tenngjutarna kannorna. 
Dessa senare äro också av den på 1300—1400-talen vanliga typen 
för den profana kannan och brukades i alla länder runt Östersjön.

Beträffande tenngjuteriet i Finland under medeltiden är det 
egendomligt, att endast en 1400-tals mästare Jacob i Åbo kunnat 
spåras. Sannolikt funnos flere. Åtminstone i Åbo torde minst en 
kanngjutare ständigt på denna tid verkat. Då Stockholms gryt- 
och kanngjutareskrå år 1545 utfärdades, arbetade fyra kanngjutare 
och fem grytgj utare i Stockholm, och gjordes då ämbetet slutet till 
högst detta antal3. De finländska mästarna hava sålunda under 
1500-talet ej hört under svenskt ämbete, möjligen voro de lierade 
med något av de vendiska ämbetena i norra Tyskland.

Ämbeten i allmänhet torde i Finland börjat inrättas under 
Vasakonungarne. Att Gustav I:s energiska arbete för ordnandet av 
näringslivet inom städerna skulle i Finland beträffande hantver
karna ej avsatt resultat synes otänkbart. Ehrström förnekar vis
serligen skråämbetens inrättande före 1624 4, men torde denna hans 
uppfattning vara baserad på frånvaron av bevarade hantverks- 
skrån. Sådana kunna emellertid hava funnits, ehuru de gått för-

1 Gahlnbäck: Zinn und Zinngiesser in Finland sid 120. F F T  X X X V .
2 Gahlnbäck sid. 6.
5 Löfgren I sid. 13, bil. 12.
4 E. Ehrström: Det finska skråväsendets historia, sid. 33. Helsingfors 1893.



lorade, och förövrigt bevisar ej obefintligheten av skråordningar 
frånvaron av skråorganisation. Tvärtom har skrå i allmänhet givits 
ämbetena först sedan de under längre tid verkat, och det är de sedan 
ålder gällande skråmässiga bruken, som då legaliseras i skråordning1.

Uppsala stadga 1546 § 6 om åldermäns tillsättande i alla ämbe
ten2 är ju tydlig nog och torde hava verkat i Finland liksom i Sve
rige, där en del ämbeten, som saknat skrå, då fick sin organisation 
ordnad, jämför Ordning för Stockholms stads byggning 1557 § g3, 
däri sägs att alla ämbeten i Stockholm hade sina särskilda skrån. 
Ett direkt bevis för Åbo om ämbetens inrättande vid denna tid, 
torde vi hava i datot 1552 på skomakareä,mbetets låda, som ju 
tyder på ämbetets befintlighet. Visserligen synes lådans målning 
med dateringen: »Anno 1552» vara tillkommen senare (på 1700- 
talet?), men förringas ej därigenom beviskraften hos årtalet, för
utsatt nämligen att målningen utförts för ämbetets räkning. Skrå
hantverkarna voro ju synnerligen måna om att kunna visa sitt 
ämbetes höga ålder, vilken i de under äldre tid ofta förekommande 
rangstriderna hantverk emellan hade en viss betydelse. Exempel
vis synes den ordning, i vilken hantverkskorporationerna deltogo i 
processioner, paraderingar o.d., hava i viss mån bestämts efter 
åldern på ämbetena. Sålunda förekom ännu 17 15  tvist inför ma
gistraten i Stockholm mellan skräddare- och skomakaregesällska- 
pen angående »rangen med deras Compagnier, som äre enrullerade». 
Magistraten remitterade saken till ämbetskollegium, som 1715  
den 23 juni4 avgjorde tvisten till skräddarnas fördel, huvudsakligen 
på den grund att skräddarna hade sina »Privilegier confirmerade 
ifrån konung Magni tid åhr 1353 och sedan a f alle Swergies Ko
nungar in til konung Carl den X I glorwördigst i åminnelse tid, der 
emot Skomakarna inge Swenske (privilegier eller skrån) upwijst 
utan föregifwit dem wara upbrände». Skomakarnas gamla skrå från 
1400-talet, magistatens i Stockholm förnyelse 1596 och konung 
Gustaf Adolfs stadfästelse 1616 voro således då okända.

Man torde av detta kunna antaga som den sannolikaste för
klaringen till årtalet 1552 i Åbo-skomakarnas skrålåda, att äm

1 Löfgren I sid. 13 och 199.
2 Stiernman: Commerce etc. förordningar I sid. 73.
3 Stiernman I sid. 15 1.
* Ambets- och byggningskoll. prot. 17 15  fol. 63. Stockh. Rådhusarkiv.
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betet vid den nya lådans anskaffande låtit påmåla årtalet för den 
gamla skrålådans inrät ande, vilket årtal då ännu får antagas vara 
känt genom tradition eller bevarade handlingar. En parallel till 
d^nna antedatering visar tenngjutareämbelets i Göteborg skrå
låda. Den bär datering med järnbeslag: 1671, ehuru ämbetet bil
dades officiellt först 1748. Men år 1671 uppstod i Göteborg ett 
kanngjutareämbete såsom en direkt tillämning av bestämmelserna 
i allmänna skrån 1669. Detta ämbete hann dock sannolikt ej få 
magistratens fastställelse och upphörde efter få år, då mästare
antalet nedgick under det i skrån fastställda tretalet mästare. Men 
då ämbetet på nytt bildades 1748, hugfäste mästarna minnet av 
det äldre ämbetet genom skrålådans datering till år 1671.

Skomakarnes i Åbo ämbetslåda är en verklig skrålåda, gjord 
för ämbetets räkning, varom bl.a. lådans två lås med fyra nycklar 
bära vittne.1 Möjligen har lådan tillkommit vid ämbetets re
organisation 1624 och årtalet då eller vid senare skedd renovering 
påmålats men i varje fall tydligen för ämbetets räkning och där
med även angivande året för det äldre ämbetets bildande.

Att de större hantverkena voro organiserade i Finland före 
1624 synes framgå även av skräddareskrån 1625 den 22 sept.2 
Ingressen däri lyder: »Wij bårghmestere och rådh vthi Abo stadh 
göre härmedh kunnogt och för allom witterligitt etc: Att alden- 
stund nu en långh tijdh stor oskickelighet och oordningh j bland 
embeterne och handtwärckz män här j wår stadh waritt hafwer, 
hwilket är aldeles emot all godh wertzligh politia, lagh och rätt och
nu ey lengre bör wara ey heller står til att lijdha»---------- . Härav
se vi, att förut ordning rått inom hantverkena, vilket knappast 
kan tänkas avse annat än ämbetsorganisation. Då dessutom ut
tryckligen nämnas »embeterne och handtwärckz män», måste ordet 
embeterne i detta fall avse korporationerna såsom organiserade 
ämbeten, ej hantverkena som yrken betraktade. Slutligen talas i 
§ i  om böter till »lådan» samt i §§ 45—47 om bönhasar i sådana 
ordalag att man får intryck av förut befintlig organisation. Men 
ämbetena voro i Finland liksom i Sverige vid 1500-talets' slut i 
upplösning, »avsig komne» som generalskrån 1621 anger, varför

1 För denna uppgift har jag att frambära mitt tack till Intendenten W. 
von Konow, Åbo.

1 Bidrag till Abo stads historia I I  sid. 165. Helsingfors 1885.
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Gustaf Adolfs reorganisation verkar som nydaning, se nedan. Att 
icke åldermän före 1624 omtalas i dokumenten bevisar intet, ty ej 
heller i Sverige kan man veterligen före 1624 uppleta ett enda exem
pel på att titeln ålderman använts på en hantverksmän. Ordet ål
derman kommer till användning endast i skråordningar och för
ordningar om hantverkare, och som titel har det knappast i skrift 
använts annat än beträffande gillenas föreståndare.

Mot 1500-talets slut avtaga näringsmöjligheterna i Stockholm, 
där en alltmer tilltagande import av färdiga tennvaror hotar att 
alldeles förkväva hantverket. Sannolikt hava vi samma företeelse 
i Finland. Åtminstone visa tullhandlingarna från Åbo en mot 1500- 
talets senare del ständigt stegrad import av tennsaker1. De två kända 
i Åbo verksamma tenngjutarna från 1500-talet tillhöra båda 1500- 
talets mitt. Men denna nedgång är allmän inom städernas närings
liv, varom konung Gustav Adolfs reorganisation av städernas nä
ringsförhållanden bär vittne. Redan i handels- och seglationsord- 
ningen 1614  den 10 febr.2 ordnas handeln efter de stränga parterings- 
principer, som förut konung Gustaf I sökt införa, och köpmännens 
olaga handel förbjudes, på riksdagen i Örebro 16x7 anger konungen 
som bidragande orsak till depressionen inom näringslivet, att stä
dernas näringsidkare blandade ämbeten med köpslagan emot Köp- 
målabalken kap. X V 3, och likaså i motiven till städernas administra
tion 16194, att många av stadslagens föreskrifter ej iakttogos, varför 
konungen i sistnämnda stadga ordnar städernas administration och 
näringsliv med stadslagen som underlag. Stadgan är visserligen ej 
undertecknad men torde dock hava tillämpats8. Mera direkt be
träffande hantverk fullföljdes reorganisationen genom general- 
ämbetsskråns utgivande 1621 6 och tillsättande av skråkommissio
nen, som under åren 16 2 1—1622 utfärdade specialskrån för de 
flesta ämbeten. Speciellt uttalandena i generalskrån 1621 bära 
vittne om, att ämbetenas gilleshus och gårdar vid 1600-talets bör
jan voro »af sigh komne». Genom generalskrån samt specialskråna,

1 Finska Cameralia: Tullräkenskaper. Kammararkivet Stockh.
2 Stiernman I sid. 591.
3 C. J .  Schlyter: Magnus Erikssons stadslag. Lund 1865.
4 Stiernman I sid. 731.
5 Jfr  C. T. Odhner: Bidrag till svenska städernas etc. historia sid. 61. Upp

sala i860. 6 Stiernman I sid. 781.
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varav 16 stycken äro kända, ordnas emellertid åter organisationen 
inom hantverkena. Ämbetslivet kommer åter i gång, lådor med 
sigill inrättas eller framletas från sina nära nog glömda gömslen, 
protokoll med redovisning för ämbetsmedlen börja föras. Ett di
rekt exempel på samma företeelser i Finland lämnar, som ovan fram
hållits, Åbo skomakareämbete, som reorganiserades 1624, sedan det 
under nedgången mot 1500-talets slut »kommit av sig» i likhet med 
andra ämbeten. Generalskrån 1621 gällde formellt endast Upp
lands städer, men den synes hava allmänt efterföljts vid special- 
skrånas utfärdande och eljest. I Finland se vi reorganisationen 
verka lika kraftigt som i Sverige, och en mängd ämbeten återuppstå 
eller nyinrättas i Åbo, Viborg, Helsingfors och Vasa.

Även beträffande tenngjutarna i Finland inträdde härefter för
ändrade förhållanden i och med specialskråns utfärdande för kann- 
och grytgjutare 1622 den 12 febr.1 Genom dess art. 2 inordnades 
alla rikets tenngj utare under Stockholmsämbetet, där de ej i någon 
stad voro så manstarka, minst tre enligt art. 2 § 2, att de fingo bilda 
eget ämbete. I finländska städer har så stort antal mästare uppnåtts 
endast i Åbo mot 1700-talets slut, varför de samtliga enligt skrån 
1622 bort höra under Stockholmsämbetet samt ock i verkligheten 
varit där inskrivna på ett och annat undantag när, såsom vidare 
framgår av mästarebiografierna.

Redan beträffande den första mästaren efter reorganisationen 
m:r Olof Ersson i Åbo (av Gahlnbäck sid. 10 1 kallad Olof) tillämpa
des den nya ordningen, i det denne 1633 den 4 apr. inför ämbetet 
i Stockholm vann mästarerätt för Åbo och till ämbetet erlade sina 
mästarepengar och mästarekost.2 Skråns bestämmelser om burskap 
art. 2 § 2 följdes vanligen så, att då gesäll önskade nedsätta sig i 
någon stad, begärde han först magistratens tillstånd och utfick 
dess resolution med löfte om framtida burskap, så snart han gjort 
sina mästerstycken i ämbetet i Stockholm och kunde uppvisa dess 
mästarebrev. Exempel å sådan resolution med villkoren för mä
starerätt se bil. IV. Med sådan resolution på fickan inställde han sig 
vid ämbetssammankomst i Stockholm, erlade sin för budsavgift van
ligen 3 daler s:m för att få ordet inför lådan, framlämnade resolu

1 Löfgren I sid. 206, bil. 13.
2 Ämbetets prot. bok inv. L X X X V III . Nord. Mus.

2



12 SMY A —  FFT XXXVI: 4

tionen och anhöll att få mästerstycken sig förelagda. Vanligen und- 
slapp han med ett mindre prov, en å två formar med tillhörande 
gjutning i st. f. eljest de trenne, som gällde för mästarerätt i Stock
holm. Styckena skulle utföras på 14 dagar i en ämbetsverkstad 
under två särskilt förordnade skådemästares inseende. Vid påföl
jande sammankomst kunde de uppvisas inför ämbetet efter ytter
ligare äskeavgift, de granskades nu synnerligen ingående och felen 
protokollfördes, alltid funnos större eller mindre fel, för vilka en 
extra »diskretion frivilligt» måste erläggas som straff, varpå gesäl
len högtidligt erkändes som ämbetsbroder, önskades lycka och väl
signelse i sitt mästarestånd och försågs med ett mästarebrev med 
ämbetets sigill1 . Under 1700-talet lät ämbetet trycka formulär till 
mästarebrev för mästare utom Stockholm. För de finländska mäs
tarna har givetvis detta formulär kommit till användning, se 
bil. III.

Om gesällen var väl känd eller gav extra diskretion, kunde 
ämbetet medgiva, att styckena arbetades i staden i fråga och 
skickades till ämbetet för granskning, såsom skedde med m:r Bengt 
Ståhlström i Åbo 1698. Uppstadsmästare undsluppo det eljest för 
mästarerätt i Stockholm obligatoriskt förekommande provåret. 
Se vidare exempel från mästarebiografierna. Omkostnaderna för 
mästarerätten utgjorde efter 1636 10 d:r s:m till lådan och 5 d:r 
till mästarekost och stego med diskretion, äskepenningar m.m. ofta 
till 100 å 150 d:r k:m. Däremot finnes ingenstädes protokollfört 
krav jämlikt skråordningen 1622 art. 2 § 2 på »ett schepprd teen 
oförborgat, frij wärktygh och wärkstadh». Vanligen gifte sig dock 
landsortsmästaren till verkstad, »befriade änkan», som det hette.

Efter uppvist mästarebrev fick den nyblivne mästaren avlägga 
burskapseden inför magistraten, sedan han satt säkerhet för ut
görande av skatt till staden enligt lag, och därefter kunde han 
obehindrat »uppslå sitt vindöga», d.v.s. driva yrket med lärpojkar 
och gesäller.

Skrån 1622 art. 3 § 12 tillförsäkrade ämbetsmästaren ensam
rätten att i detalj avyttra hantverkets alster, köpmännen fingo 
enligt lag och ordinantia ej sälja annat än i gross eller i hela och 
halva dussin. Magistraten i städerna sökte i allmänhet skydda äm-

1 Exempel på mästarebrev se Löfgren I bil. 81.
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betsmästarens näringsmöjligheter och medgav ej burskap till flere 
än som kunde i staden med omnejd finna sin bärgning. Fanns 
förut mästare inom hantverket i staden, underställdes denne den 
burskapssökande gesällens ansökan i och för påminnelsers av
givande.

Under den äldre tiden var i allmänhet skråmästarens ekono
miska ställning god, speciellt tenngjutarna tillhörde de lyckligare 
lottade, varför detta hantverk stod i högt anseende. Därpå tyder 
bl.a. det stora antal prästsöner, som sökte sig till hantverket. Det 
tillhörde det fundamentala i skråväsendet, att näringsvillkoren 
skulle göras så lika för alla, att alla i ämbetet funno sin bärgning. 
Detta anges uttryckligen bl.a. i drottning Kristinas skråförslag 
16421 Därför inskränktes ofta antalet lärpojkar och gesäller för var 
mästare till visst begränsat antal, vanligen högst två, ingen fick 
bruka mer än en bod, förköp och ohemul konkurrens beivrades. I 
Stockholm kunna för 1600-talet många välbärgade och flere för- 
mögne tenngjutare påvisas, likaså synas tenngjutarne i Finland 
under äldre tid uppnått en god ställning såsom m:r Staffan i Viborg, 
Olof Ersson och Erland Bengtsson Ståhlfot i Åbo.

Den ständiga strid med bönhasar, som eljest fördes inom de 
flesta hantverk med växlande framgång ända från skråorganisatio
nens första framträdande till dess upphörande med näringsfrihetens 
införande, har ej så mycket berört tenngjutarne. Visserligen före
kom även hos dem fuskare flerstädes, men tack vare den större 
verktygsutrustning hantverket fordrade samt framför allt den fasta 
organisation detta hantverk internationellt ägde, synes bönhase- 
riet kunnat hållas inom snäva gränser. Även i Finland har, som 
vi nedan se av exemplet med fuskaren Preutz i Viborg 1770, bön- 
haseri inom tenngjutarenäringen beivrats.

Under denna äldre tid 1600-talet är det emellertid i ett par 
andra avseenden, som mästarne lida men i sin näring, nämligen 
beträffande tullförhållanden samt det intrång, som göres genom 
köpmännens detaljhandel med utländska tennvaror. Häremot 
för Stockholmsämbetet en intensiv strid, pågående från 1640-talet 
under ett halft sekel med massor av suppliker till magistraten, 
regering och riksdag, i den striden taga även de finländska mästarne

1 Industri, Hantverk, Skrå. Riksark. Stockh.
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del, i det de liksom andra städers tenngjutare bidraga till kostna
derna, liksom de ock få njuta frukterna av ämbetets framgång. 
Det är först den s.k. lilla tullen eller porttullen, som beslutades 
1622 till upphjälpande av finanserna till krigets förande, varemot 
Stockholmsämbetet riktar sina ansträngningar. Tullen, som skulle 
utgå för alla ätbara och förnötliga varor, som infördes till städerna 
till torgs eller marknad, fördyrade i hög grad omkostnaderna vid 
varornas försäljning. Marknaderna voro för tenngjutarne av största 
vikt och under dem hade de sin bästa avsättning. Från staden 
försågs landsbygden omkring då med sitt behov av hushållstenn, 
och på marknaderna uppköpte tenngjutaren landsbygdens söndriga 
tennsaker till omsmältning. Genom förordningen 1622 den 20 nov.1 
lades på all sådan handel en tullsats av 1/32-del av värdet, tull- och 
accistaxan 1638 den 28 febr.2 satte lilla tullen för tennsaker till 
5 öre per lispund och i taxan 1658 den 12 maj3 höjdes den för nytt 
tenn till 8 öre, för gammalt behölls tullsatsen 5 öre, varigenom varan 
i tenngjutarens hand fördyrades med nära 5 %. Tennvaror såldes 
på 1650-talet till 16 öre s:m per p:d. Genom besvär över tullen vid 
skilda tider4 lyckades tenngjutarna bliva befriade från lilla tullen 
för sitt tenn, först genom förmyndareresolutionen 1637 den 14 juni5, 
som konfirmerades av drottning Kristina 1640 den 10 mars6, där
efter genom resolution på städernas besvär vid riksdagen 1660 den 
8 mars § 27 och genom riksdagsresolutionerna 1664 § 148 och 1675 
§ 149. Säkerligen hava även tenngjutarna i Finland njutit frukterna 
av dessa lättnader i tullen.

Med en verklig ödeläggelse av sina näringsmöjligheter hotades 
tenngjutarna genom köpmännens överträdelser av handelsordinan- 
tian medelst import och försäljning i minut av utländska tennsaker. 
Detta var som ovan framhållits under 1500-talets senare del an-

1 Stiemman: Commerce förordn. I sid. 822.
3 Stiernman II  sid. 127.
3 Stiernman II  sid. 832.
4 Löfgren I sid. 214 ff.
6 Stiernman II  sid. 103.
6 Löfgren I sid. 214.
7 Stiernman: Rihsd. beslut sid. 1328.
8 Stiernman: R. b. sid. 1526.
8 Stiernman: R. b. sid. 175 1.
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ledningen till hantverkets undergång och började på 1640-talet 
åter att förkväva den inhemska tennfabrikationen. Häremot pågår 
ända till 1694 en hård strid från ämbetets sida med massor av 
suppliker till myndigheterna1, resulterande i en hel del kungörel
ser och förordningar såsom »Extract på nogre fornemlige Punc- 
ter i Sweriges Lagh och Stockholms stads äldsta handskrefne 
Statuter»------------1646 §§ 8 och 182, kgl. maj:ts nådiga förkla
ring och resol. 1650 den 1 jan.3, kgl. maj:ts svar på borgerska- 
pets besvär 1660 den 26 nov. §§ 1  och 144, resolution 1664 den 
i  sept. § 23s, Stockholms magistrats tryckta publikation 1670 
den 22 juli emot det intrång, som kanngjutareämbetet uti dess 
näring tillfogas6, konfirmerad i resol. på städernas besvär 1681 
den 26 febr. § i i 7, ordning för främmande köpmäns handel 1671 
den 6 okt.8, privilegiebrev för kanngjutareämbetet 1679 den 28 
nov.9 och tryckt plakat: Påbud angående Kanngiutare Embetz 
beswär den 28 November 167910. Köpmännens detaljhandel med 
tenn möjliggjordes trots alla dessa förbud genom den låga tull
satsen på importerade tennsaker, som vid 1600-talets mitt var 
5—8 % av varans värde, och det var först genom att tenngjutarne 
efter ytterligare suppliker11 lyckades genom kgl. brev 1694 den 19 
juli12 få importtullen satt till 5 öre per p:d, motsvarande 27 % av 
varans värde, som de effektivt kommo tillrätta med dessa underslev 
och förmådde utestänga den utländska varan. Importen av tenn
saker hade emellertid på 1640-talet tvingat mästarna att utföra 
sina arbeten även i en bättre tennsort, som de själva framhöllo var 
jämgod med det engelska tennet och som de då började stämpla 
med den krönta rosen. Vidare framkallade mästarnas yrkanden om

1 Löfgren I sid. 222 ff.
2 M. Lagerström: Stockholms Ordinantier I sid. 2.
3 Stiernman: Commerce förordn. II  sid. 623.
4 Stiernman: Riksd. besl. sid. 1396, 1402.
5 Stockholms Privilegiebrev sid. 376.
3 Löfgren I bil. 35.
7 Stockholms Privilegiebrev sid. 459.
8 Lagerström I, sid. 205.
8 Löfgren I bil. 39.
10 Lagerström I, sid. 275.
11 Löfgren I sid. 227—228.
12 Kungliga brev till Konim. koll. 1694 fol. 254. Riksark. Stockh.



importförbud å tennarbeten krav från myndigheterna på säkerhet 
för fullgott inhemskt arbete, varigenom slutligen framkom den 
viktiga förordningen om tennarbeten 1694 den 14 mars1, som regle
rade fabrikationen beträffande tennhalt, stämpling och försäljnings
pris.

Vi hava sett, huru tenngjutarna genom skråna 1545 och 1622 
fått skråtvånget lagligen uttryckt, i realitet hade de liksom andra 
skråmästare ägt den därmed förenade ensamrätten sedan långt till
baka i tiden, i och med att skråinstitutionen blivit stadsrättsligt 
erkänd d.v.s. i Finland och Sverige redan senast vid 1400-talets 
ingång. Med den under 1600-talet alltmer tilltagande monopolise- 
ringen och förfallet inom skrålivet, yttrande sig förnämligast i re
sande av allt större svårigheter för erhållande av mästarerätt, ett 
yppigare föreningsliv och stegring i priser å hantverksvaror, börja 
röster höjas för revision av skråinstitutionen. Näringsfrihetens 
idé börjar tidigt på 1600-talet komma tillsynes och är sålunda ej en 
specifikt frihetstidsprodukt. I rikskanslern Axel Oxenstierna torde 
den haft sin första målsman såsom framgår av hans memorial 1633 
den 8 okt. till rikets råd med förslag till en friare näringslagstift- 
ning2. Vid en mängd riksdagar och eljest framfördes sedermera 
under hela 1600-talet klagomål över skråämbetena, yrkanden om 
revidering av skråna och skråtvångets lättande, vid riksdagen 1680 
begärde adeln t.o.m. skråämbetenas avskaffande. Som följd av 
dessa besvär mot skråväsendet föreligger en mängd undersökningar 
och förslag såväl som utfärdade kungörelser och skrån. Redan Klas 
Flemings ordning och stadga för Stockholm 1635 § 233 påbjöd, att 
hantverksskrån och förordningar skulle av magistraten »med flijt 
examineras och pröfwas», vilket resulterade dels i ämbetskollegii 
ämbetsbok på alla hantverk 16364 med dess i friare anda ändrade 
bestämmelser för ämbeten, bl. a. de slutna ämbetenas avskaffande, 
dels i utfärdande under de följande åren av en mängd nya skrån, 
därav flere i Finlands städer. Även regeringen hade 1642 en ny 
skråordning utskriven till underskrift av drottningen, men blev

1 Stiernman: Commerce förordn. V. sid. 453. J fr  Löfgren I sid. 240.
8 Handlingar rör. Skandinaviens historia (Granberg) X X V I sid. 269 ff. Stockh. 

1816— 39
8 Lagerström I sid. 45.
4 Original i Kungl. Biblioteket. Stockh.
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den dock ej utfärdad1. Den innehöll 86 punkter gällande allmänt 
hantverkare. Redan 1661 hade ämbetskollegium en ny allmän skrå
ordning klar2, som dock ej heller då vidare fullföljdes men som slut
ligen 1669 utfärdades under form av den allmänna skråordningen 
1669 med endast få obetydliga ändringar. Den blev gällande tills 
den nya allgemene ordning 1720 med små modifikationer av den 
förra utkom och sedermera i stort sett oförändrat tillämpades till 
näringsfrihetens införande på 1800-talet. .

Samtliga dessa förslag och skrån avsågo att bevara skråväsen
det och söka endast lämpa och reglera förhållandena efter tidens 
krav. De vilja framförallt fprebättra möjligheterna för erhållande 
av mästerskap, som ämbetena genom allt drygare omkostnader 
för mästarerätt, kostsamma mästerstycken och straffpengar kun
nat i stor utsträckning förhindra eller fördröja.

Att emellertid icke ens under åren omedelbart efter allmänna 
skrån 1669 förhållandena förbättrats, visar ett förslag med rubrik: 
»Oförgripeligh betenkiande huruledes dee missbruk, som iblandh 
Embetsfolket finnes — i föllie af Stadsens Styrilse — afskaffas 
kunna och i des stelle — igenom then allgemene Skrå, såm åhr 1669 
publicerades — godh skick och ordningh inrettat warda», som 1673 
den 23 apr. ingavs till presidenten för kommerskollegium Knut 
Kurck och som sannolikt hade ämbetskommissarien borgmästaren 
Jean de la Vallée till författare3. Däri framhålles omöjligheten att 
tillämpa skrån 1669 på de ämbeten, som brukade tyska Gewohn- 
heiter, och föreslogs ett skiljande på tyskt och svenskt hantverk, 
varav de senare skulle lyda skrån 1669, 'de andra sortera direkt 
under kommerskollegium. Om föga bättring av skråförhållandena 
talar ock en undersökning, som av magistraten utfördes på över
ståthållarens befallning 1675, då särskilda kommitterade rådmän 
»inkvirerade» och förhörde 1 1  ämbeten i Stockholm om, huru skrån 
efterlevdes3. Betecknande är därvid bryggareålderman Jochim 
Ahlstedts svar 1675 den 15 maj, att de »sigh intet weta af» någon 
annan skrå än den som de av ålder »haft hafwa och att dhen andra 
(skrån 1669) aldrig är dhem förehållen eller upläst, mindre practi-

1 Industri, hansverk, skrå. Riksarket Stockh.
2 Stockholms stads acta 2 1. Riksarkivet Stockh. Jfr  Löfgren I sid. 229—230.
3 Industri, hantverk, skrå. Riksarkivet Stockh.



cerat uthi dheras embete». Svårigheterna att vinna mästerskap 
fortforo inom många hantverk. Röster för ökad näringsfrihet bör' 
jade därför finna jordmån. En yttring därav se vi i kgl. maj :ts för
ordning 1672 den 30 mars1 om hantverkeriers inrättande å Munke- 
lägret med fullt oberoende av skråtvång och 10 års frihet från 
borgerlig tunga. Flintberg betecknar detta som första början till 
frimästerskap2. Skråtvånget hade varken i ämbetskommissarien 
de la Vallée eller i överståthållaren Christopher Gyllenstierna någon 
förkämpe. Vallée hindrade faktiskt, att jagning av bönhasar tog 
alltför extrema former, och i sitt ovannämnda skråförslag 1673 
framhöll han det såsom oskäligt och »snart til säij andes ochristcli- 
gen giordt» att avskära bönhasar från det näringsmedel, varmed 
de äro vana att föda sig och därmed bringa dem i fattigdom eller 
jaga dem ur landet. Gyllenstierna begärde i skrivelse till magistra
ten 1683 den 2 okt.3, att skrån och gewohnheiter bland »Tyskar och 
Dwättskar» skulle ränsas från varjehanda missbruk, samt 1687 den 
27 mars3 att missbruken bland hantverksfolket böra efterses och 
undanröjas.

Först under 1700-talets första årtionden bli emellertid strävan
dena för ökad näringsfrihet mera effektiva, och torde det i huvud
sak varit dyrtiden på grund av den allmänna nöden samt pesten 
1710 , som gav direkt anledning till frimästerskapsidéernas realise
rande i och för produktionens ökning. Kommerskollegium synes 
därvid gått i spetsen. Redan i sin svarsskrivelse 17 14  den 6 mars4 
på konungens begäran om utredning i och för revidering av hant- 
verksprivilegier och skrån föreslog kollegium inkallande av ut
ländska arbetare och befrielse för nyblivne mästare från allt besvär 
till ämbetena. Därmed börjar på allvar den strid för frimästerskap, 
som utgör ett så karakteristiskt inslag i frihetstidens näringspolitik.

Skråväsendets bärande princip skråtvånget fick genom för
ordningen 1719  den 26 maj5 om frimästare en förnyad allvarlig 
attack. Visserligen mildrades följderna genom allmänna skråns
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1 Stiernman: Commerce förordn. III  sid. 899.
2 J .  H. Flintberg: Frimästerskaps öden i Sverige. Stockh. 1787.
3 Överståthållarens brev 1682—87 N:o 3. Rådhusarkivet Stockh.
4 Kommerskollegii registratur 1714. Riksarkivet Stockh.
5 Modée: Publique Handl. I sid. *75.
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17201 inskränkning av frimästarerätten till inflyttade utlänningar, 
men såväl förordningen 1724 den 2 juni2 om frimästare som resol. 
på städernas besvär 1727 den 28 aug5 medgåvo obehindrat fri
mästerskap. Långvarigt bestånd fick dock ej näringsfriheten, 
skråmonopolet var för fast rotat, och redan kgl. förordningen 173 1 
den 20 juli4 borttog frimästerskap inom skråyrkena, ytterligare in
skränktes genom resol. 1734 den 12 dec.5 möjligheten att vinna 
mästerskap genom bestämmelsen, att ej flere mästare skulle an
tagas än magistraten med ämbetet prövade nyttigt för var ort. 
Genom resol. på städernas besvär 1739 den 12 apr. § 33° upphävdes 
slutligen rätten till frimästerskap även för inflyttade utlänningar.

På hantverkena i allmänhet hade naturligen denna ökade nä
ringsfrihet inverkan såväl i Finland som i Sverige, men för tenn
gjutarna synas dess följder varit minimala. Visserligen kunna några 
frimästare påvisas i Sveriges landsortsstäder, men de tvingades 
snart in under ämbetet, tack vare den skråtradition, som den tyska 
zunften skapat och som omöjliggjorde för en frimästare att hålla 
lärpojkar och gesäller. Och för Finland har jag ej kunnat finna en 
enda frimästare antagen under denna tid.

Idéerna för en friare näringsutövning och skråmonopolets upp
hävande kommo dock snart åter upp på dagordningen. Lagstift
ningen för manufakturister med hallordning och hallrätt är en 
yttring därav, som dock för tenngjutarenäringen i stort sett blev 
utan betydelse. Vi kunna därför förbigå frågan därom.

Ett försök från regeringens sida 1756 att införa en utvidgad 
näringsfrihet strandade på riksdagens motstånd, och först med ko
nung Gustaf III:s  reskript 1773 den 1 febr.7 blev rätten till mäster
skap ovillkorlig för varje gesäll, som arbetat för gesäll enligt be
stämmelserna i skrån 1720 under minst 3 år, utfört godkända mä
stareprov och erlagt avgifter till ämbetet efter magistratens be
stämmelser. Därigenom bortföll möjligheten för ämbetena att

1 Modée I sid. 199.
2 Modée I sid. 554.
3 Stiernman: Riksd. beslut sid. 2668.
4 Modée II  sid. 904.
6 Modée II sid. 1194.
6 Modée II sid. 1459.
7 Modée X  sid. 116.
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genom dryga omkostnader lägga hinder i vägen för mästerskaps 
vinnande. Bestämmelserna modifierades dock avsevärt genom 
konung Gustafs försäkran 1789 den 23 febr1 till rikets borgerskap 
med bekräftelse på städernas privilegier, fri- och rättigheter. Häri 
bestämdes bl.a. att vid burskaps meddelande skäligt avseende 
skulle fästas vid ortens näringsmöjligheter, varom ämbetet och 
stadens äldste skulle höras. I övrigt gällde skrån 1720 alltframgent 
till näringsfrihetens införande på 1800-talet såväl i Finland som 
i Sverige.

För tenngjutarna blevo dessa skiftande näringsbestämmelser 
ej av så ingripande betydelse. Tenngjutaren levde sitt liv med den 
högre lag för ögonen, som den internationella zunften med sina 
hantverksbruk sedan århundraden skapat, i många stycken tämli
gen oberörd av andra lagar och förordningar. Det är i synnerhet 
beträffande mästarerätten, som man kan skönja lagstiftningens 
inflytande, men även här avtrubbas verkningarna. Som ovan fram
hållits har veterligen ej under tiden 1719—1739 någon frimästare 
inom tenngjutarehantverket tillsatts i finländska städer. Den ende, 
som på denna tid vinner mästerskap, är Elias Erlandsson Ståhlfot i 
Åbo år 1723. Magistratens resol. 1722 den 5 sept.2 åberopar ämbetets 
i Stockholm honom den 26 juli 1722 meddelade rätt att i Åbo bruka 
hantverket ett år fritt samt medgav honom samma rätt under moti
vering av bl.a., att han »med tenngiutare Embetet i Stockholm sig 
förenat». Han fick under år 1722 mästerskap för Åbo enligt anteck
ning vid ämbetssammankomsten 1723 den 17  maj.3 Särskilt beteck
nande för huru litet frimästerskapet i verkligheten betydde, visar 
förhållandet med m:r Christian August Fritze i Viborg. Denne blev 
där mästare 1706 utan att ingå i ämbetet, var således enligt ämbets- 
begrepp bönhas, men då sonen Johan Fredrik 17 3 1 skulle bliva 
lärpojke, såg sig mästaren tvungen att förena sig med ämbetet i 
Stockholm 17 3 1 den 30 dec.3 för att få sonen inskriven.

För den följande tiden föreskrives det alltjämt som förut i ma- 
gistratsresolutioner på burskapsansökningar för tenngjutaregesäl- 
ler, att vederbörligt mästarebrev för gesällen först skall företes.

1 Modée X IV  sid. 294.
2 Enligt utdrag ur Åbo dombok 1722 fol. 330. För detta utdrag har jag att 

tacka Prof. G. Nikander, Åbo.
3 Kanngj. ämb:s prot. bok inv. L X X X X I. Nord. Mus.
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Så heter det exempelvis i resol. 1776 den 23 sept. av Helsingfors 
magistrat på gesällen Petter Petterssons ansökan om burskap, att 
han »iförstone bör förse sig med mästare Bref och therwid förfär
diga behörigt och wanligt mästarestycke samt erlägga til det Em- 
bete, hwarwid han sig anmäler, enl. Kongi. Skråordningen a f d.
27 Junii 1720»---------- , samt anger magistraten dessa utgifter till
inalles 20 d:r 16 öre s:m. Med utländskt ämbete fick gesällen enligt 
skrån ej söka förening. I en och annan finländsk stad — liksom vid 
några fall i svenska landsortsstäder — har emellertid burskap bevil- 
jats utan villkor om mästarebrev från ämbetet, men synes detta 
mera ske av slump eller okunnighet. Exempelvis fick Johan Henrik 
Swahn magistratens i Lovisa tillstånd 1757 den 7 juli1 att utan 
vidare nedsätta sig därstädes, »då kanngjutare ej fanns i staden», 
men endast få år därefter förständigades hans efterträdare Daniel 
Henrik Lindgren genom resol. 1762 den 12 maj2 att först skaffa 
mästarebrev, innan burskap skulle beviljas. För honom tillkom 
dessutom villkoret att »ingå äcktenskap med afledne tenngiutare 
Swahns enka, emedan twenne kanngiutare härstädes (i Lovisa) ej 
kan hafwa sin utkomst». Här se vi således skiljaktiga resolutioner 
av samma magistrat vid kort tid på varandra timade fall. Vid 
båda tillfällena framgår emellertid magistratens månhet om närings- 
möjligheternas bevarande för hantverkets utövare.

Därom kan ock bland andra framdragas exempel från magistra
tens i Borgå utslag på Erik Hollstens ansökan om burskap; i resol. 
1760 den 12 mars3 meddelades honom rätt att nedsätta sig i Borgå 
och driva tenngjutarehantverket, »skolandes ingen honom til för
fång så länge han här wil qwarblifwa och han förmår tillräckeligt 
betj ena Stadsens och landets här på näjden warande inwånare af 
magistraten honom til förfång antagas warda».

Dessa mästare, som i en och annan stad antogos utan förening 
med ämbetet, höllos av skråmästarne och ämbetet som bönhasar 
och behandlades därefter, ehuru »jagning» mot dem ej kunde anstäl
las. Enligt skråtradition måste de undvara lärpojkar och gesäller 
och ensamma i verkstaden driva sitt hantverk. Av mästarebiogra-

1 Kanngj. ämb:s lösa handl. inv. 34696 bunt I: 16. Nord. Mus.
2 Kanngj. ämb:s lösa handl. inv. 34696 bunt I: 27. Nord. Mus.
* Kanngj. ämb:s lösa handl. inv. 34696 bunt I: 57. Nord. Mus.
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fierna se vi, huru de ganska snart tvingades in under ämbetet i 
Stockholm.

Men även direkt jagning av bönhasar har i Finland liksom 
i Sverige allmänt förekommit. Karduansmakaren Frans Fransson 
i Åbo anhöll 1672 om förening med karduansmakareämbetet i Stock
holm »för att kunna jaga bönhasar på den orten»1. I magistrats- 
protokollen i Finland återfinnas många sådana fall. Ett exempel 
kan lämpligen framdragas från så sen tid som 1800-talets början. 
Skräddareämbetet i Åbo hade i ansökan till magistraten 1806 den 
1 1  okt.2 begärt dess biträde vid anställande av jagning efter bön
hasar i skräddareprofessionen. I resol. s. å den 22 okt. biföll magi
straten ämbetets ansökan men fordrade, att fuskarnas namn först 
skulle uppges. Ämbetet överklagade beslutet hos kommerskolle
gium i Stockholm framhållande, att det med sådana villkor vore 
fruktlöst att få en fuskare tagen på bar gärning, ty  »vad som om 
morgonen händer är innan middagen för hvarje Stadsinvånare be
kant» ---------- och »innan en gång mag:s Resol. hunne till Embetet
expedieras, så vore fuskaren därom underrättad af vaktmästare, 
stadstjenare, renskrifvare m.fl.»----------

Inom tenngj utarehantverket hava vi ett typiskt exempel i för
farandet med »fuskaren» Preutz i Helsingfors. Denne hade där 
meddelats burskap sannolikt 1763 och kunde därför utan ämbetets 
hörande driva yrket samt hade även fått sina arbeten proberade i 
kontrollverket t.o.m. år 1770. Men då ingrep ämbetet med klago
mål hos ämbets- och byggningskollegium, som i brev 1769 den 25 
apr.3 till magistraten i Helsingfors begär dess bistånd samt att ge
sällen Preutz jämlikt skråordningen 1720 art. 1  § 2 »måtte, så wida 
han med Högtährade Magistratens tilstånd i berörda Stad sig fått 
nedsättja och på dess hantwärck wunnit burskap, blifwa tilhållen 
at ofördrögeligen hos Tengj utare ämbetet härstädes til mästare- 
brefs undfående emot wanlige afgifter sig anmäla, och hwaröfwer 
Collegium med första förwäntar Högtährade Magistratens benägne
svar»-----------. Ytterligare ett brev avgick från ämbetskollegium
till Helsingforsmagistraten daterat 1770 den 13 apr.4, varav fram

1 Ämbetskoll. prot. 1672. Stockh. Rådhusarkiv.
2 Handlingar f  rän magistraten m.m. Åbo, Skrån II. Komm.koll. arkiv. Stockh.
3 Embets- och byggn. koll. registratur 1769 fol. 54. Stockh. Rådhusarkiv.
4 Embets- och byggn. koll. registratur 1770 fol. 68. Stockh. Rådhusarkiv.
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går att magistraten i brev 1769 den 5 juni lämnat det svar, »att 
Preutz blifwit antydd denna sin skyldighet med aldra första efter
komma», men som han ändock ej låtit höra av sig i tenngjutare- 
ämbetet, upprepade kollegium sin begäran om magistratens ingri
pande. I sitt svarsbrev 1770 den 20 apr.1 meddelade magistraten i 
Helsingfors, att Preutz blivit tillsagd att före juni månads utgång 
skaffa sig ämbetets i Stockholm mästarebrev vid risk att eljest 
förlora sitt burskap samt att han till dess avstängts från sin ämbets
verksamhet. Ej heller nu ställde Preutz sig magistratens order till 
efterrättelse och tvingades slutligen genom kontrollverkets vägran 
att probera hans arbeten att upphöra med hantverket. I proberings- 
protokollen för år 177 1 återfinnes anteckningen: »som tenngjutaren
E. Preutz icke än skaffat sig mästarebref, får han innevarande år 
intet tennarbete tillverka». E j heller följande år återfinnes han i 
protokollen.

Att även tenngjutarna själva i Finland höllo ögonen på dessa 
bönhasar framgår av brev från m:r Petter Pettersson i Helsingfors 
till ämbetet dat. 1795 den 18 juli2. Han meddelade däri, att han 
sökt »med all flit» göra sig underrättad angående Erik Lodin i Lo
visa, »hwaräst han blifwit mestare eller om han endast är antagen 
af Magistraten därstädes til Borgare och under det sken tilägnar
sig den rätt, som ordentelige mestare tilhöra»----------samt tillägger
»P: S: på det Ludin härefter som här tils skedt icke måtte få åt- 
niuta mästarefrihet (och) blifwa fuskare, detta (bör) Herr ålderman 
och wärda ämbetet söka rättelse uti».

Vad övriga villkor och bestämmelser beträffar för mästare
rätten framgå de av skråordningarna. Detaljerna vid mästare
proven för de finländska mästarna beskrivas i mästarebiografierna. 
Ofta friköpte sig landsortsmästarna från att utföra mästerstycken, 
i en del fall under 1700-talets senare del har magistraten i den stad 
gesällen ämnade nedsätta sig bestämt mästerstycket och även god
känt provet, såsom bl.a. för m:r Elias Tillberg i Uleåborg 1785. 
I detta fall uppvisades det också i ämbetet 1785 den 23 juli, då 
Tillberg sökte förening med ämbetet, mästarna granskade det som 
vanligt ingående och funno fel därå men godkände det dock, då det

1 Kanngj. ämb:s lösa handl. inv. 34696 bunt. I: 65. Nord. Mus.
2 Kanngj. ämb:slösa handl. inv. 34696 bunt. II: 3. Nord. Mus.
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redan var av magistraten prövat. Emellertid befanns det av den 
i ämbetet närvarande stadsfiskalen undermåligt till sin rymd och 
konfiskerades. Tenngjutarna voro ju även underkastade den s.k. 
målkontrollen för sina målkärl kanna, stop m.m. och de lagar och 
förordningar, som därom gällde1 .

I ämbetets protokoll2 återfinnas detaljerna vid de finländska 
ämbetsmästarnas meddelande av mästerskap, tiden för deras ansök
ning därom, magistratsresolutionen, som de stödde sin begäran på, 
mästerstyckets beskaffenhet, ämbetets kritik av dem, avgifter m.m., 
såsom vidare framgår av mästarebiografierna. För varje ämbets- 
mästare upplades i de s.k. åldermansböckerna3 konton med debet- 
och kreditsida, visande huru de inbetalt sina lådskulder och kvartals- 
avgifter. Dessa senare tillkommo på ämbetets ansökan genom 
ämbets- och byggn. koll. beslut 1 7 1 1  den 1  aug. och utgjorde under 
1700-talet 30 öre k:m per kvartal. Slutligen återfinnas de finländska 
mästarna även i ämbetets lådräkningar4. Tyvärr saknas lådräk
ningar under åren 1774—1779 samt upphör åldermansböckerna 
med 1776, varför vi därefter äro hänvisade till protokoll och lådräk
ningar. En följd därav är bl.a. saknaden av uppgifter å m:r Petter 
Petterssons i Helsingfors avgifter till lådan för mästarerätt 1777.

Ett krav som ständigt gör sig gällande för såväl mästare som 
lärpojkar är den äkta börden. Gryt- och kanngjutareskrån 15455 
§ 4 föreskrev bland andra villkor för mästerskap: »och wara obe- 
ryctadh för all skam och blygdh»; samma villkor gäller enligt § 7 
för lärpojkar. »Ingen må Mästare warda uthan han hafwer sitt 
ährliga Borssbreff», säger skrån 1622 art. 3 § 2. Även allmänna 
skrån 1669 art. 4 § 1  kräver för lärpojke börds- och vittnesbrev och 
för mästaren enligt art. 6 § 1  »wittnesbörd om sitt ärlige förhållande», 
vilket efter den tidens åsikt betydde bl.a. äkta börd. Samma vill
kor kvarstår för mästare enligt skrån 1720 art. VI § 1, men däremot 
är bestämmelsen om bördsbrev för lärpojken utesluten. Börds- 
breven fordrades dock alltjämt av ämbetena. Även ett kgl. brev

1 Löfgren I: Justering av målkärl sid. 305 ff.
8 Ämbetets protokoll 1624— 1685, 1683— 1700, 1700— 1715, 17 15— 1849 Nord. 

Mus. inv. L X X X V III—L X X X X I.
3 Åldermansböcker 1683— 1728, [706— 1783, 17 15 —1776 inv. L X X X X IIa - c .
1 Lådräkningar 1698— 1757, 1764— 1846 inv. L X X X X II I—L X X X X IV .
5 Löfgren I bil. 12.
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1752 den 22 juni-däremot blev i stort sett utan verkan. Däri an
befalldes vid böter av 40 d:r s:m antagande av oäkta barn i lära , då 
de »kommit till dop och Christendom samt sig ärligen och skickeli- 
gen förhållit». Inom tenngjutarehantverket torde ingen oäkta född 
hava antagits vare sig i Finland eller Sverige.

Dessa bördsbrev inlades vid pojkens inskrivning i lådan och 
förvarades i ämbetet. De finnas ännu bevarade i Nordiska Museet 
och utgöra en rik källa för personhistorisk forskning1. Exempel å 
ett tidigt bördsbrev visar bil. I. Som en kuriositet kan anföras 
att m:r Petter Pettersson i Helsingfors i brev till ämbetet 1798 
den 12 maj begärde att ur sitt bördsbrev i lådan få veta sin ålder; 
han var då likväl ej fullt 52 år gammal.

Men även för mästarens hustru gällde samma villkor. Skrån 
1:545 § 4 förbjöd mästaren att taga någon »beryktad» kvinna till 
äkta, »hoo thz gör han skall bliffue driffuin aff embetedh». Skrån 
1622 art. 3 § 8 innehåller samma föreskrifter, men i skråna 1669 och 
1720 nämnes icke ett ord härom. Kravet vidhålles likväl alltjämt 
av mästarne, såsom visas bl.a. då ovannämnda karduansmakare 
i Åbo Frans Fransson år 1672 hos ämbetskollegium anhöll om för
ening med karduansmakareämbétet i Stockholm; mästarna svarade 
kollegium, att Fransson tagit »en belägradh persohn till ächta, 
hwarför Embetet icke wille taga honom emoth». Ämbetets gesäl
ler skulle därav fått lida utomlands och hindrats i sin vandring.

Ämbetsmästaren i Finland höll i allmänhet en å två lärpojkar. 
De såväl in- som utskrevos genom ämbetet i Stockholm. I dess pro
tokoll återfinnas sålunda de finländska lärpojkarna upptagna men 
endast t.o.m. 1740, ty då upplades en särskild bok för dessa anteck
ningar, som tyvärr synes hava för kommit. Samtidigt med inskriv
ningen eller i varje fall före utskrivningen skulle bördsbrevet avläm
nas, intill deSs måste löftesmän ställas för dess anskaffande. Likaså 
skulle »Cautionsmans» löfte givas för pojkens ärliga förhållande 
under lärotiden. Denne hade att svara för all skada mästaren led 
genom pojkens förvållande eller om han rymde ur läran. Pojken 
måste själv vara närvarande i ämbetet, ofta var mästaren även 
tillstädes, men kunde inskrivningen ske genom någon vidtalad 
mästare i ämbetet eller genom ansökan brevledes. Som exempel

1 Kanngj. ämb. inv. L X X X X V III , inv. 34696 bunt I. Nord. Mus.
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på inskrivningsprotokollets avfattande kan anföras: »A:o 1669 den 
5 Aug. hafuer m:r Erland (Ståhlfoth) ifrån Åbo inskrifue sin pouke 
benembd Morten Erson födder i Pijto att han skall lähra ifrån 1668 
till 1672 den 29 octobr, och m:r Jonas (Anderson i Stockholm) ähr
i lijfte för honom och för bordsbrefuet.»----------- »A:o 1671 den 25
Julij hafuer m:r Jörgen Kluge kannegiutare och mestare i Åboo 
stadh låtit inskrifwa sin pauke benembd Erich Anderson, att han 
skall lähra i 6 åhrs tidh ifrån ovanb:te Dato till 1677 åch ähre lyftes- 
män Hans Stoll Swertfeyer och Matz Crabbe i Åboo»1. Emot skråns 
1669 art. 4 § i  förbud för ovillkorligt krav på löftesmän och ersätt
ning till läromästaren fordrades i allmänhet såväl det ena som det 
andra, och lärotidens längd sattes ofta efter den större eller mindre 
»förskrivning» lärpojken lämnade mästaren. Lärotiden varade i 
allmänhet 4 å 5 år. Dog mästaren därunder, fortsatte lärpojken hos 
änkan eller den gesäll eller mästare, som övertog verkstaden. Eljest 
förskaffade ämbetet ny läromästare åt pojken. Under äldre tid fick 
enligt skråtradition en änka ej utfärda läro intyg för utskrivningen. 
Detta förbjöds t.o.m. uttryckligen i drottning Kristinas skråförslag 
16422, men senare har så allmänt brukats. Från Finland är ett ut- 
skrivningsbrev känt från m:r Erland Ståhlfoths änka Catharina 
Ericksdotter Snick för hennes utlärde Anders Andersson Lang da
terat 1698 den i  maj, se bil. II.

Utskrivningen ur läran skedde likaledes inför ämbetet och 
verkställdes på begäran av mästaren eller genom någon vidtalad 
Stockholmsmästare. Ombud för gesällerna, åltgesällerna, även i 
detta fall kallade Jetegesäller3, närvoro för att emottaga den utlärde 
som unggesäll. I protokollet antecknades utskrivningarna i föga 
varierande ordalag såsom exempelvis: »A:o 1671 den 25 Julij lösgaf 
m:r Jöran Kluger (från Åbo) sin Pouke benembd Lars Håkanson, 
at han sine lähro åhr erligen och troligen utstådt hafuer som hans 
Pass och Testamoniom utwijsar, hwarpå han för deth lofl. Em- 
bete frij och löös erkend wordit.» Då ovannämnde änkan Ståhl
foths lärpojke Lars Lang utskrevs 1698 den 27 maj, heter det: 
»Sahl. m:r Erland Ståhlfots Enkia lät a f läran lösgifwa sin för detta

1 Ämbetets prot. bok inv. L X X X V III . Nord. Mus.
2 Industri, Hantverk, Skrå. Riksark. Stockh.
3 Namnet sannolikt bildat av gitta= tillåta, visande att utskrivningen skedde 

med gesällskapets tillåtelse.
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warande läropoike Anders Anderson Lang, som Embetet ehrligen 
lärdt och sijne uthskrifningspeng:r bethalt 3 Dr Sm:t»x. Givetvis 
måste den utlärde vara själv närvarande i ämbetet.

Läroprov har i detta ämbete under äldre tid ej brukats och 
infördes först genom ett ämbetsbeslut 1739 den 3 1 okt2. Det be
stod oftast i gjutning av en kanna. Vid utskrivningen fick den 
utlärde vanligen ett lärobrev »under Embetets Signete» av ålder
mannen, vilket påbjöds först i generalskrån 1621 § 83, men har 
sådant även förut brukat utfärdas. Uppvisandet av lärobrevet 
var ett ovillkorligt villkor för mästerskap.

I Finland liksom i Sverige hava tenngjutareänkorna i allmän
het fortsatt verksamheten, tills en gesäll »befriade» änkan och över
tog verkstaden, såsom framgår vidare av mästarebiografierna.

Som vi sett har i allmänhet näringslagstiftningen sökt be
främja skråhantverkarnas näringsmöjligheter. Beträffande tenn
gjutarna äro deras näringsvillkor allt fortfarande under 1600-talet 
goda. Mästaren hade vanligen verkstaden i eget hus. Men under 
1700-talets första årtionden inverkar naturligen den allmänna nö
den även på detta hantverks blomstring. Från år 1706, då Fritze 
blev mästare i Viborg, till 1722, då Elias Ståhlfot började sin verk
samhet i Åbo, har ingen ny mästare veterligen uppträtt i någon 
finländsk stad. Om svårigheten att finna sin utkomst talar bl.a. m:r 
Bengt Ståhlströms flyttning till Stockholm 17 13  »som flychting 
från Åbo», se mästarebiografien. Huru hela Finland föröddes under 
de ryska rövarhordernas eld och svärd, mord och plundring är för 
väl känt för att här behöva vidare omordas, den ryska invasionen 
tyckes i bestial förstörelselusta och grymhet ej stått hunnernas 
efter. Vilka lidanden åsamkades befolkningen bära även detta 
hantverks efterlämnade dokument vittne om. Så omtalas i börds
brev för m:r Elias Ståhlfots lärpojke Erich Henrichson, utfärdat 
vid ting 1732 med Pemar socken på Wijksberg4, huru dennes för
äldrar kommit till orten »undan fienden flychtande i från deras hem- 
wist i Ingermanland, där de war it bondefolk», huru fadern dött av 
sina skador omkring 1719  och modern kort därpå »af någre ryssar

1 Kanngj. ämb:s prot. bok inv. L X X X IX . Nord. Mus.
2 Kanngj. ämb:s prct. bok inv. L X X X X I. Nord. Mus.
2 Stiernman: Comm. förordn. I sid. 787.
4 Kanngj. ämb:s lösa handl. inv. 34696 bunt I. 55. Nord. Mus.

3
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bestulen samt dervvid illa handterad och slagen så at hon äfwen 
derpå genom döden afgåt». Likaså betecknande är lärpojken Jacob 
Jacobsson Karsbergs bördsbrev, daterat Borgå magistrat 1735 den 
3 sept.1 , däri vittnas att pojken föddes »under flychten år 17 18  den 
19 sept. uti Söderhamn stad». Dessa exempel äro talande nog.

Också är det först vid seklets mitt, som tenngjutare börja ned
sätta sig i de finländska landsortsstäderna. Med rokokotidens in
träde tyckes en ny blomstring tillförts hantverket, och konkurrensen 
med fajansen blir först åtskilligt senare än i Sverige besvärande. Mot 
1700-talets slut synes dock menlig inverkan därav på tennets be
gärlighet som hushållsvara. Belysande härom äro några brev från 
tenngjutare i Finland till ämbetet. M:r Petter Pettersson i Helsing
fors beder i brev 1798 den 12 maj få veta »afsättning å förarbetat 
tenn, hvilken här är ganska ringa»; tydligen hade nyligen en för
sämring skett. I brev daterat Åbo 1795 den 21 maj2 klagar m:r 
Daniel Rising, att lantmännen, som »fått sin wara nog starkt be
talt ---------- - dock war it sparsamma at handla, men herskaperna
har nästan hållit sitt wanliga, som i denna tiden i anseende til Por- 
salainet nog litet brukas»; i brev 1797 den xo juli3 säger han ytter
ligare: »Det är besynnerligit, hwad wårt hantwerk i senare tijder 
aftagit, finska herrskaperna brukar nu sitt Porcelain, som här til 
stor myckenhet af Stor(?) Capit: inpracticeras och äfwen ifrån Rys- 
land landwägen; för min dehl har Jag  ej på 6 månader giutit ett 
enda fat och har ändå a f alla sorter, deras handel består uti någon 
Skål och Liusstakar, och därmed är det giordt; finska Bondens 
handel är et Stop och flaska och staka, mer ten har han ej, men 
Gud ske lof för hwar dag, mig har Gudi lof intet trutit, utan Jag  
har altid haft alt hwad jag behöft och intet har fattas». M:r Lorens 
Wedenberg i Åbo skriver bl.a. 1795 den 18 maj: »Wad min för- 
kenst med handtwerket widkommer så har det warit för mig ganska 
skralt från början alt til nerwarande tid4, helst som nogsamt sijnes 
at jag ei haft råd och arbete uten lärgåsse hålla samt utlära, orsaken 
är at di andre begge (Daniel Rising och J .  P. Calmar) fåt gamla

1 Kanngj. ämb:s lösa handl. inv. 34696 bunt. I. 58. Nord. Mus.
2 Se bit. IX .
3 Se bit. X.
1 Sannolikt avsett att förklara hans skuldsättning till lådan för kvartals- 

avgifter.



LÖFGREN, FINLÄNDSKA TENNGJUTARE 29

werksteder samt stora förlager med sine hustrur, då iag börjat 
med några 100 dr kmt. Om mine embetskamrater har behagat hos 
embete berömt mig eller skemt ut mig, som deras wana är, skall 
giora mig lika mycket och intet oroa mig, helst som di har biudit 
til på alt möieligit set at utrota mig her från stan, men det har 
icke ännu gått efter deras wilia»---------- .

Vi kunna utläsa härav, att bruket av fajans och porslin först 
ganska kort förut begynnt inverka menligt på tennets användning, 
men att mästarna likväl redde sig gott. T.o.m. m:r Wedenberg 
kunde finna sin bärgning, ehuru då tre mästare arbetade i Åbo 
och ehuru han tidvis synes varit väl mycket begiven på sprit. 
Därom meddelar m:r Rising i brevet 1797 den 10 juli, att »Weden
berg mår något bättre nu än förr, ty han är nu nycktrare som 
bättre är».

Från kontrollstämplingsprotokollen i kontrollkontoret i Stock
holm skulle den årliga produktionen i vikt för varje mästare kunna 
sammanföras, men är tyvärr en sådan statistik för detta arbete ute
sluten. För att emellertid giva någon inblick i de finländska mäs- 
starnas näringsförhållanden under det för tenngjutarna i allmänhet 
kritiska slutet av 1700-talet lämnas i bil. X II I  en sådan undersök
ning för åren 1780 och 1790. Därav framgår att hela produktionen 
i Finland 1780 utgjorde på 7 mästare 6842 S' och 1790 på 8 mästare 
8916 S ,  visande en ökning av 33% . Samtidigt sjönk produktionen 
i Stockholm för dess 1 1  mästare från 22408 S  år 1784 till 13957 S  
år 1790, alltså med över 37 %. Jäm föra vi medelproduktionen per 
mästare, den största och den minsta produktionen hos någon 
mästare, ställa sig siffrorna sålunda:

I Stockholm medelproduktion 1784:2037 och 1790: 1269 n,
» » maximi- » » 3686 » » 2334
» » minimi- » * 595 » » 286 »
I Finland medel- » 1780: 978 » » 1 1 1 4 »
» » maximi- » » 2804 » »> 3746 »
» » minimi- » » 339 » » 43 »

Som vidare synes hade m:r Elias Ståhlfot i Åbo år 1780 nära 
50 % större produktion än medelproduktionen i Stockholm 1784, 
och såväl m:r Petter Pettersson i Helsingfors som m:r Daniel 
Rising i Åbo år 1790 betydligt större produktion än maximum i
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Stockholm s.å. samt 200 resp. 300 % större produktion än medium 
i Stockholm s.å. Så vitt man av dessa siffror kan döma, kunna 
näringsmöjligheterna för tenngjutarna i Finland ej sägas vara 
dåliga.

Det torde emellertid varit det ringa antal mästare, som i Fin
land uppstått, som får tillskrivas den relativa blomstring näringen 
synes hava fått, och däri har otvivelaktigt magistraten i stä
derna största förtjänsten genom att med urskillning meddela 
burskap. I allmänhet finnes ju endast en mästare i sjöstäderna, 
och det är endast i Åbo, som flere samtidigt uppträda.

Med denna ringa frekvens av mästare i Finlands städer kan man 
fråga sig, om ett tenngjutareämbete någonsin kunnat uppstå i Fin
land. Gahlnbäck har icke på annat sätt besvarat frågan än att på
peka, att ett par tenngj utare, Rising i Åbo och Hammarström i Lo
visa, tillagts titeln ålderman. Detta tyder ju dock på befintlighe
ten av ett ämbete men kan även förklaras av de generalgillen eller 
sammanslutningar av flere hantverk i ett gille, som flerstädes låta 
påvisa sig i städerna i Finland.

För att kunha bedöma frågan torde det vara nödvändigt gran
ska, huru förhållandena vid ämbetes inrättande i Sverige gestaltat 
sig inom tenngjuteriet. Enligt såväl kanngjutareskrån 1622 som 
de allmänna skråordningarna 1669 och 1720 krävdes för ämbetes 
inrättande minst tre mästare inom yrket i staden. Efter allmänna 
skrån 1669 ha försök gjorts såväl i Göteborg som i Norrköping att 
bilda ämbeten, varom Göteborgs tenngjutareämbetes skrålåda med 
datering 1671 i järnbeslagen1 samt titeln ålderman för m:r Peter 
Andersson i Norrköping 16702 bära vittne. Emellertid hava dessa 
ämbeten sannolikt aldrig hunnit vinna magistratens bekräftelse, 
emedan efter kort därpå timade dödsfall inom mästarekretsen, dess 
antal blivit för litet. Först med år 1748 upprättas ett ämbete i Gö
teborg och 1762 ett i Jönköping, det förra förenande med sig en 
hel del mästare i sydvästra Sveriges städer, det andra tillökt med 
mästare i städerna i sydöstra Sverige. Mot 1700-talets slut och 
1800-talets början uppträda ämbeten även i Karlskrona och Norr
köping. Samtliga äro bildade med 3 å 4 mästare och hava undfått

1 Göteborgs museum inv. 33.
2 Kanngj. ämb. prot. 1670 den 14 maj. Nord. Mus.
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magistratens i respektive städer medgivande. Eljest brukade 
— åtminstone mot 1700-talets slut — vanligen även krävas kom- 
merskollegii sanktion.

Om vi nu granska den kronologiska mästarelängden för Fin
lands städer1, finna vi, att från 1600-talets senare hälft i allmänhet 
två mästare samtidigt voro verksamma i Åbo och att först under 
åren 1762—1798 tre mästare där samtidigt låta påvisa sig — för 
år 1791 t.o.m. fyra. Med denna begränsning till tiden blev det en 
lätt sak att i kommerskollegii konceptregistratur anställa efter
forskningar, och d är. påträffades ock omedelbart »Skrå Bref för 
Tenngjutare i Åbo», daterat Stockholm den 14 febr. 17922, samt 
hittades ock i kommerskollegii inkomna skrivelser från magistrater 
Åbomagistratens brevväxling med kommerskollegium härom. 
Därav framgår att magistraten i Åbo i brev till kommerskollegium, 
daterat Åbo 1791 den 10 dec.3, meddelat kollegium Åbomästarnas 
önskan om »et ordenteligt Skrås inrättande», varom magistraten 
jämlikt allm. skrån 1720 art. I § 2 gjorde hemställan hos kollegium. 
I brev från politiborgmästaren Synnerberg till kollegium 1792 
den 1 1  mars4 uppgivas Åbomästarna vara Daniel Rising, Abrah. 
Rönbeck, Johan Wedenberg och Joh. Petter Calmar. Ämbetet har 
också inrättats under år 1794, men de skråregler, som magistraten 
befallde mästarna att uppsätta, hava först efter 1795 den 21 maj 
utfärdats,5 om de eljest någonsin utkommo. Tyvärr äro dom
böckerna för åren 1787—1806 förkomna, varför några under
rättelser härom ej synas stå att erhålla.

Om de närmare omständigheterna vid ämbetets bildande blot
tas intressanta detaljer i en brevväxling från mästarna Rising och 
Wedenberg med Stockholmsämbetet under åren 1794—97, se bil. 
V III—X . Därav framgår att åtminstone dessa mästare ej önskat 
egen låda i Åbo utan tvärt om genom sitt motstånd hindrat dess 
inrättande under flere år. Planen hade drivits fram av magistraten 
själv, framför allt av ämbetsnotarien »för att få något i sin säck» 
som m:r Rising framhåller i brevet 1794 den 29 jan. Rising omtalar

1 Se sid. 184.
2 Se bil. jV II.
3 Se bil. V.
4 Se bil. VI.
5 Se brev. bil. IX .
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vidare i samma brev, »at Magistraten skref til Kongi. Colleg. och 
säger wi begärt ämbete och wi wiste ej mer deraf, når det kom, än 
man wet, när döden kommer», samt framhåller, huru de nu efter 
2 Vi års motstånd äro av magistraten ålagde vid 20 d:r s:m vite 
att till den 31 januari 1794 vara färdiga med »wår ämbetsinrätning 
med låda och alt tilbehör, samt Reglor för ämbetet, som ej anat 
kan än bli ofulkomlige i en sådan hast, åter okunniga om et och 
annat, som der wid kunde wara nyttigt». Av brev den 21 maj 1795 
framgår att lådan är inrättad men framhålles, att »det är och blir 
ej annat än uselhet med denna inrättning, ty med nästan alla de 
andre påtwingade ämbetena i Åbo står så til, at de nu äro allenast 
2 mästare och wid sammankomster måste gripa til a f en anan Pro
fession. Hela wårt ämbetes arbetsfolk består nu i min lärgosse, wi 
har ej ännu Magist. stadsfästelse på wårt ämbete a f orsak, at jag 
lagt flere hinder i wägen.» — — — I brev den 10 juli 1797 säger 
Rising bl.a.: »Nu anländer (till Stockholm) den första a f wårt tig- 
gareämbets frukter min utläring, som för ett och x/4 åhr sedan blef 
utskrifwen och (är) skicklig gosse i sin lefnad.» Det var sannolikt 
gesällen Johan Löfgren från Åbo, som enligt gesällprotokollet 1797 
den 17  juli »brachte den Grus von Hinten den Ofen» d.v.s. kom 
vandrande direkt från läroorten och sökte sin första gesällanställ
ning i Stockholm. Även m:r Wedenberg talar i brev 1795 den 18 
maj om »wår nya lådas inrettande emot wår wilia»---------- .

Ämbetet torde icke haft bestånd längre än till ålderman Risings 
död 1805, och i varje fall synes intet samband finnas mellan denna 
låda i Åbo och åldermanstitel för m:r Hammarström i Vasa 1822. 
Att denne skulle varit föreståndare för något tenngjutareämbete 
i Vasa är uteslutet, sannolikt sammanhänger titeln med någon 
lokal sammanslutning till ett gille av ämbeten i Vasa.

Naturligen hade ämbetet, hur kortvarigt det än blev, hunnit 
skaffa sig en låda och upplagt en protokollbok samt även sannolikt 
låtit gravera sitt ämbetssigill. Men var finnas nu dessa reliker? 
J .  A. Almquist i Åbo synes hava blivit mästare 1804 och kan anta
gas hava fått sitt mästerskap från detta ämbete, alltså bör under 
hans mästarebrev avtryck av ämbetssigillet återfinnas. Det borde 
ej vara omöjligt att framleta åtminstone detta brev.



De skråmässiga hantverksbruken.

Jämsides med de bestämmelser, som härleda sig från hant
verkets stadsrättsliga ställning, samt med näringslagstiftningen i 
allmänhet gällde för många hantverk och i synnerhet för tenngju
tarna den internationella hantverksordning, de zunftiga bruken, 
allmänt kallade med ett gemensamt namn Gebrauch und Gewohn
heit, som sedan skråämbetenas uppkomst och äldsta tider så små
ningom tagit form. Flere av dessa skråregler legaliseras genom de 
officiellt utgivna skråna, 1400- och 1500-talens skrån äro i många 
stycken baserade därpå, delvis gälla de enligt gammal tradition 
och i strid med modernare skråordningar och hantverkslagstiftning. 
Långt in på 1800-talet förbli de i gällande kraft, trots alla förord
ningar däremot. Så var förhållandet i Finland liksom i Sverige, 
och torde därför en kort framställning om dessa hantverksbruk och 
regler vara belysande.

Samtidigt med skråorganisationens framträdande i Tyskland 
hava gesäller i många hantverk börj at sammansluta sig i broderskap. 
Dessa tidiga föreningar voro liksom mästarnas gillen bildade med 
religiösa, kristliga motiv och hava icke framkommit på grund av 
intressemotsatser mot mästarna1. Snart fingo de dock en alltmer 
världslig natur och upptogo striden för sina materiella intressen. 
I sin samfundsverksamhet tillägnade de sig den vanliga organisa
tionen och ritualen hos de allmänna sociala gillena. Liksom mästar
nas föreningar förestods broderskapet av vissa styrelsmän, ålt- 
gesäller, lådor och sigill anskaffades, vid sammankomsterna fördes 
protokoll och lådans medel redovisades.

1 Ehrströms motsatta åsikt sid. 5 i Det finska skråväsendets historia, torde 
bero på att han ej haft tillgång till de äldsta urkunderna för mästare- och gesäll
föreningar.
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Med vandringstvångets införande under 1300- och 1400-talen1 
fingo gesällföreningarna en allmän och internationell karaktär. 
Kassor måste bildas för de vandrande gesällernas understöd. Ur 
dessa kunde varje gesäll, som tillhörde ett zunftigt gesällskap, 
påräkna stöd vid sin vandring. Med föreningsrätten, som i allmän
het ej bestreds gesällerna, följde snart krav på domsrätt som en 
nödvändig följd av utvecklingen för att hålla de vitt utgrenade 
broderskapens medlemmar vid tukt och ordning såväl vid samman
komsten som under vandringen, i hantverket och i privatlivet. 
Ära och redlighet är en stående fras hos både mästare och gesäller 
och den känslighet för dessa begrepp, som skråväsendet danat hos 
sina medlemmar, är en av dess vackraste frukter.

Uppsikten över den enskilde gesällen kunde vidmakthållas 
tack vare en särskild institution, det s.k. Umfrage, som föregick 
varje gesällsammankomst. Vid lådan fick endast den redlige gesäl
len tillträde, därför måste var gesäll inför broderskapet vid sam
mankomstens början meddela, om han visste något mot ära och 
redlighet stridande hos sig själv eller hos kamraterna, därom ägde 
broderskapet att döma, och domen kunde göras effektiv genom 
platsanskaffningen, som låg i gesällernas hand, samt genom skymf- 
brev, även kallade Laufschreiben, som utsändes till orter, som den 
felande gesällen antogs besöka. Ytterligare skärptes möjligheten 
att övervaka gesällernas redlighet genom det s.k. sken eller pass, 
som varje utvandrande gesäll fick vid sitt avsked av gesällskapet 
och som visade, ätt gesällen gjort rätt för sig hos såväl mästare som 
gesäller. En gesäll utan sådant sken kunde vara viss om att ej 
bliva mottagen eller omskådad till arbete. För det fall att han 
begagnat ett falskt eller gammalt pass, uppdagades hans oredlighet 
slutligen vid Umfrage eller genom skymfbrev; han ställdes till 
svars för sin förseelse inför broderskapet, och där brottet ej var av 
sådan art, exempelvis stöld, att det medförde uteslutning ur bro
derskapet, kunde det i allmänhet sonas med böter.

Genom dessa medel blevo gesällorganisationerna mäktiga att 
upptaga striden för sina intressen icke blott mot enskilda mästare 
och ämbeten utan även mot städer, ja hela land, som i något av

1 E . Mummenhoff: Der Handwerker in der deutschen Vergangenheit, sid. 62. 
Leipzig 1901.
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seende motsatte sig deras krav. Verkningarna voro långt effek
tivare än någon modern fackföreningsbojkott.

Med gesällernas växande makt tvingades även mästarna till 
starkare och vidgade sammanslutningar. Sådana förbund upp- 
kommo mellan ämbeten i städer inom sam maintresseområden, så 
som i norra Tyskland inom de vendiska städerna, där det redan 1354 
kan påvisas gemensamma beslut rörande tenngjutaregesäller1, mel
lan de preussiska städerna2, mellan städerna vid Rhen och Main
och mellan schlesiska städer3 m.fl. De beslut, som genom dessa
sammanslutningar på »Amttagungen» framkommo, röra sig oftast 
om antagande av gesäller på viss tid, deras arbetstid och löne
förmåner samt domsrätt över dem.

Huru kraftigt gesällorganisationernas maktmedel verkade, 
visa de strider, som i södra Tyskland rasade under 1550—1570- 
talen vid mästarnes försök att bryta gesällernas maktställning. 
Genom en del allmänna förordningar hade mästarna lyckats få 
förbud för gesällernas skänke- och omskådningsväsende och deras 
rätt att straffa, förklara oredlig; skymfbrev och svartböcker hade 
förbjudits. I synnerhet var det riksstäderna i sydvästra Tyskland, 
som sökte tillämpa den nya hantverksordningen. Gesällorganisatio
nerna svarade med att förklara varje gesäll, som arbetade i ett hant
verk utan Gesellenschenke för oredlig, de vandrande gesällerna 
höllo sig från dessa orter och de gamla i arbete stående utvandrade. 
I Nürnberg exempelvis smälte hantverkenas personal allt mer till 
intet, i många ämbeten, som hållit 70 å 80 gesäller, fanns vid 1570- 
talets början endast några få kvar, och slutligen måste 1573 även 
där som förut allmänt skett gesällernas krav å fri föreningsverk
samhet tillmötesgås.

I norra Tyskland blevo i allmänhet striderna mot gesällerna 
mindre skarpa, och gesällorganisationerna voro redan vid 1500- 
talets början erkända, om ock domsutövningen flerstädes ställdes 
under mästarnas kontroll. I Danmark förbjöds skråväsendet och 
hantverksbruken vid flere tillfällen såsom 1526 av Fredrik I, 16 13

1 C. Wehrmann: Die älteren lübeck. Zunftrollen, sid. 225. Leipzig 1864.
2 Th. Hirsch: Danzigs Handel- u. Gewerbsgeschichte unter der Herrschaft 

des deutsch. Ordens, sid. 294 ff. Leipzig 1858.
3 G. Schanz: Zur Geschichte der deutschen Gesellenverbände im Mittelalter, 

sid. 29 ff. Leipzig. 1877.
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av Kristian IV och under 1680-talet1, men florera åter inom kort 
lika kraftigt som i Tyskland.

Med de mindre förhållandena inom hantverkena i Finland och 
Sverige hava gesällföreningarna här aldrig kommit till den makt
fullkomlighet som utomlands, men organisationen verkade dock 
på samma sätt. I ämbetskollegium i Stockholm samt magistraten 
i landsortstäderna hade dock ämbetena en kraftig hjälp att hålla 
gesällerna inom behöriga skrankor. Vid de tillfällen mot 1600-talets 
slut och under 1700-talet, då gesällerna vid en del hantverk sökte 
praktisera sina internationella metoder med »skändande» av äm
betsverkstad eller att medelst »uppstånd», motsvarande det nutida 
strejk, tilit vinga sig respekt för sina fordringar, hava de helt enkelt 
tagits i fängsligt förvar. Tenngjutareämbetet kan framvisa flere 
sådana fall2. Gesällernas föreningsliv stod i Sverige i allmänhet 
under mästarnas kontroll och uppsikt genom de lådmästare, som 
från 1600-talets senare del skulle övervara sammankomsterna i 
gesällskapet samt genom domsrätt över dem. Beträffande gesäl
lernas strävan att bibehålla sin organisation och sina hantverksbruk 
samt hålla den enskilde gesällen vid ära och redlighet genom om- 
skådningstvång, Umfrage och domsrätt biträddes de i allmänhet 
av såväl mästerskapet som magistraten, och svart böcker och skymf- 
brev kunna påvisas äga sin verkan långt in på 1800-talet.

I tenngjutaregesällskapets äldsta protokollbok från 16503 in
fördes på 1680-talet anteckning om skymfning även mot en finländsk 
gesäll: »Meister und Gesellen von Halberstadt lassen treiben Jonas 
von Aabo (Ståhlfot?) dass er ohne geleit und gruss weggezogen, 
wird Getrieben biss er sich verglicht.» Denna oredlighet har så
lunda uppdagats genom skymfbrev från gesällskapet i Halberstadt 
eller genom Umfrage vid gesällsammankomst i Stockholm.

Tidvis hava myndigheter vänt sig mot hantverksbruken, så
som överståthållaren Gyllenstierna vid ovannämnda tillfällen 1683 
och 1687, och även åtskilliga förordningar och förbud hava fram
kommit mot gesällbruken i allmänhet, såsom förbud för omskåd- 
ning genom resolution på städernas besvär 1727 den 28 aug. § 44,

1 C. Nyrop: Traek af dansk Lavsordning, Kbhvn 1893.
2 Löfgren I sid. 8 5 och 1 1 1 ,  112 .
3 Inv. 92007 a. Nord. Mus.
4 Modée: Publique Handlingar etc. I sid. 710.
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konung Fredrik I:s resol. 1741 den 8 jan.1 med förbud bl.a. för 
»Gewohnheiter, depositioner, wexationer och andre utgifter, ehwad 
namn de hafwa kunna», som skulle genom stadsfiskalen beivras, 
förbud i allm. skrån 1669 art. 5 § 1  för ovillkorlig vandring ut från 
staden efter slutad anställning m.fl. dylika, men hava alla sådana 
försök att hämma de gamla bruken, vare sig de gällde mästare eller 
gesäller, kommit till korta gentemot skråtraditionen och snart rå
kat i glömska.

På en tid, då ceremoniväsendet allmänt florerade, är det för
klarligt, att även hos gesällerna vissa bruk uppstått vid deras sam
mankomster och eljest vid viktiga och ofta återkommande hän
delser i deras liv. Den ofta råe, obändiga gesällen behövde mer än 
väl detta ceremoniella tvång för den sällskapliga trevnaden såväl 
i härbärget som vid sammankomsten, och vid vandringen under
lättade de hemliga zunftbruken möjligheten för gesällen att bevisa 
sin behörighet att erhålla ett mottagande enligt hantverksbruk.

Genom vandringen spriddes dessa seder hastigt och bibehöllo 
i många hantverk under sekler samma former, t.o.m. ordalagen 
kvarstå ofta oförändrade, vare sig formulären brukas i olika delar 
av Tyskland eller i Sverige. Med tiden utökas de dock och »förbätt
ras» med en del tomma fraser. Ett tidigt vittnesbörd om hantverks- 
brukens användning även i Sverige utgör skråordningen för koppar
slagare i Stockholm 1602 den 7 aug., däri § 3 bl.a. stadgar: »Item 
ther ock någon fremmande Mästerswenn kommer af Tydzland eller 
annorstädes och gifuer sig ann hos Åldermannen, då skall honom 
wederfaras ärlig förfordring efter Handtwercksens bruk.»2

Redan vid den utlärdes upptagande i gesällskapet, Gesellen
machen, begagnades sedan ålder vissa ceremonier, som dock med 
reformationen från 1500-talets början få en helt annan karaktär 
än förut, ofta parodierande den katolska kyrkans bruk. Hos bok
tryckarna förekom invigningen under namnet Postulation eller De
posits, snickarna kallade den Hobeln, smederna Bartbeisen, Nyckel- 
eller Sömbett, tunnbindarna Schleifen, skinnarna Krönung. Van
ligen förekom en döpelsescen — mer eller mindre realistisk och

1 Kgl. brev till överståthållaren; kopia i Kanngj. ämb. lösa handl. inv. 34696 
bunt II. 16. Nord. Mus.

2 Stiernman: Comtn. förordn. etc. I sid. 466.
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smärtsam — varigenom den orene lärpojken tvättades ren från de 
märken, som läroståndets förnedrande bojor efterlämnat. Lärlin
gen bar i många hantverk ett skällsnamn, från vilket han vid gesäll
dopet måste köpa sig fri till ett ärligt gesällnamn. Hos snickarna 
kallades han Kuh-Schwantz eller Kuh-Schlüssel, boktryckarna an
vände Kornut, den behornade, tunnbindarne Ziegen-Schurz, för
skinnet, fällberedarne Jude. Det ärliga gesällnamnet var väl oftast 
ett fingerat ärenamn såsom hos smederna Silbernagel, Springenfeit, 
Wolgemut men torde för finländska och svenska lärpojkar givit an
ledning till son-namnets ersättande med ett bättre klingande, en 
sed som låter påvisa sig från 1600-talet.

Dopceremonien verkställdes ofta genom särskilda av unggesäl
len valda gesäller, kallade Patter, Vatter, Glöckner eller Feltschier, 
dessas namn ägde gesällen vid sin vandring att åberopa för att be
visa sin egenskap av »gemachter Gesell». Endast en sådan kunde 
nämligen vandra och bliva mottagen i gesällskapen.

Efter gesälldopet med dess ofta råa och grovkorniga skämt 
följde det allvarliga Vorsage, ett längre eller kortare tal med goda 
råd för vandringen och undervisning i de zunftiga bruken. Ofta 
utgjorde Vorsage en poetisk skildring i vers och meter av vandrin
gens vedermödor och frestelser och innehåller alltid en maning till 
ära och redlighet, där det ärliga gesällnamnet anges som gesällens 
högsta prydnad. Likaså ingick även förmaningen att ej antaga 
plats hos fuskare. Exempelvis heter det vid Gesellenmachen hos 
glasmästaregesäller i Tyskland1 bl.a.: »Sollet und müsset Ihr meiden 
alle Pfuscher und Bönhasen, so weit Ihr ein weiszes Pferd im flachen 
Felde ersehen möget, es wäre denn aus höchster Noth und aus Man
gel des Geldes geschehen, so ist’s erlaubt 14 Tage bei einem Pfuscher 
zu arbeiten.» Hantverksäran skall framförallt hållas högt, och ung
gesällen förmanas att »Handwerks-Gewohnheit stärken und nicht 
sch Wäschen, eher zehn erlich machen als einen unehrlich, wo es 
seyn kan, wo es aber nicht seyn kan, so nimm dein Bündel und 
lauf davon» Yrkets förhärligande utgör ock ett karakteristiskt 
inslag i dessa tal.

Slutligen är unggesällen mogen för det högtidligaste momentet

1 C. L. Stock: Grundzüge der Verfassung des Gesellenwesens der deutschen 
Handwerker in alter und neuer Zeit, sid. 33. Magdeburg 1844.
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vid festen, hans mottagande som en ärlig gesäll i broderskapet 
genom meddelandet av äreskänken, då han allmänt tilldrickes, 
önskas lycka och välgång och får tömma broderskapets välkomma, 
allt under en mängd ceremonier1.

Som nämnt kunde endast den invigde gesällen vandra, andra 
voro ej delaktiga i broderskapens understöd, därför se vi, huru de 
finländska lärpojkarna konsekvent efter lärotidens slut begiva sig 
till Stockholm för att utskrivas till gesäll av ämbetet och emottagas 
av gesällskapet d.v.s. invigas vid första sammankomst. Hans namn 
inskrevs i gesällprotokollet och han fick erlägga sin inskrivnings- 
daler. Hur gesällinvigningen i tenngjutaregesällskapet i Stockholm 
tillgick, veta vi ej, men åtskilligt talar för denna ceremonis nära 
överensstämmelse med smedernas nyckelbett.

Den finländska gesällen vandrade naturligen liksom den sven
ska, en sed som sannolikt pågått allt ifrån skråhantverkets första 
dagar. Från 1500-talets mitt hava vi bevis därom i de förbud, som 
ämbeten i de vendiska städerna då utfärda mot antagande av ge
säller, som i de nordiska länderna »sein eigen Feuer und Rausch 
gehabt hat»2. Dessa bestämmelser torde få anses som en följd av 
Grevefejden och den lübska handelsmaktens krossande genom 
Gustav I och Kristian III. Från protokollbokens uppläggande i 
ämbetet 1624 påträffas redan tidigt finländska gesäller, ehuru däri 
endast undantagsvis såsom vid rannsakningar gesällerna figurera. 
Enligt prot. 1633 den 7 okt. anförde m:r Nils Michelsson, att hans 
mästersven Holgert Magnus blivit av gesällen Anders Andersson 
»afspendig giort at resa til Finlandt och taga sig der arbete»; san
nolikt var endera en finländsk gesäll. Senare förekommo de tal
rikt såsom framgår av mästarebiografierna. I förteckning på äm
beten och gillen i Stockholm 1644 upptagas de finländska gesäl
lerna Jöran Jöransson och Erich Jöransson hos m:r Jöran Jeske 
samt gesällen OlofClemsson ifrån Åland hos m:r Nils Michelsson.3

Med platsanskaffningen äro ock förenade vissa ceremonier, 
som inom tenngjuteriet hava överallt nära nog identiskt lika for

1 Löfgren I, sid. 28: Gesällinvigning.
2 E. Bodemann: Die älteren Zunfturkunden der Stadt Lüneburg sid. 6, 180, 

189. Hannover 1883.
3 J .  Flodmark: Förtechning över Stockholms stads arkiv, sid. 258. Jfr  Löf

gren I bil. 76.
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mer. Vid ankomsten till en stad skulle den vandrande gesällen upp
söka gesällhärbärget — i mindre hantverk ingå i första ämbets
verkstad han fann — dit infann sig den gesäll, vanligen kallad ört
gesäll, som för tillfället ombestyrde platsanskaffningen, och mellan 
de två utspann sig en dialog i noga bestämda ordalag, som avsåg 
att identifiera den sökande som behörig, gemachter Gesell. Ört
gesällen begav sig ut att besöka verkstäderna i viss angiven ord
ning, vanligen bestämd efter åldern inom ämbetet, om plats erhölls, 
införde han gesällen i verkstaden, den s.k. inbringningen, sedan 
dock först en välkomstbägare tömts å gesällkrogen.

Från 1600-talets början gällde första anställningen 14  dagar, 
därefter kunde gesällen uppsäga sin plats varje lördag men måste 
i så fall vandra ut från staden under minst ett kvarts år, innan han 
åter blev omskådad — trots förbud i allm. skråna 1669 och 1720 
mot vandringstvånget.

Vid utvandringen skulle han likaledes av örtgesällen efter viss 
ceremoni meddelas Gruss och Geleit, som i sig innefattade en av- 
skedsbägare, tärepenning och det s.k. sken eller pass samt ofta 
även beledsagning till stadsporten.

Vid såväl in- som utvandring antecknades gesällens namn, 
datot och i förra fallet den mästare, som mottog honom i tjänst, 
samt varifrån han senast kom. Den nyblivne gesällens första an
ställning, om den vanns i Stockholm, annoterades i gesällboken 
efter särskilt formulär sålunda: »1738 den 25 Ju lii zog ein bei Meister 
Carl Sauer Erich Neuman von Åbo, brachte den Grus von hinter 
den Ofen (eller Kachel-Ofen) und fant Arbeit bei oben gemelten 
Meister.» Ortbeteckningen »von Åbo» anger läroorten. Då han för 
andra gången sökte plats, heter det: »1739 den 3 januari ist Erich 
Neuman zum ändert mal um arbeit geschut (även geschänt eller 
geschaut) worden, fandt kein Arbeit.» »1739 den 10 januarii den 
Erich Neuman von Åbo Grus und Geleit gegeben worden.» Då han 
ej fick anställning, måste han sålunda utvandra. Återkomst till 
Stockholm antecknades sålunda:» 1769 den 1 1  Julii ist den Hind- 
rich Söderberg von Åbo eingezogen bei herr Andreas Wetterquist, 
brachte Grus von Strengnäs, fant Arbeit (bei obigen Meister).» 
Han hade således omedelbart förut arbetat hos en mästare i 
Strängnäs. Dessa protokoll fördes i en särskild bok upplagd 
4735 den i  jan. och fortsättas i ytterligare fyra böcker t.o.m.
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18371. Varje finländsk gesäll, som under denna tid vandrat, bör 
där finnas intagen, såväl då han först kom till Stockholm, som då 
han under sina vandringar åter sökte sig dit.

Örtgesällerna ombyttes varje månad vid Vierwoche, och an
teckning därom inflöt i samma böcker sålunda: »1760 den 21 jan. 
haben wir samtl. gesellen unsere löbl. 4 wochen gehalten zum 1 
mahl bei M:st Gabriel Wetterberg und ist orten gesell geworden 
Carl Widholm von Åbo.» »1760 den 13  febr. hab ich Carl Widholm 
das Ehrten ambt übergeben.»

Vid gesällsammankomsten har likaledes under seklernas lopp 
utformats en mängd ceremonier, som slaviskt måste följas. De av
sågo i första hand att hålla gesällen vid tukt och ordning. Inför 
den öppna lådan skulle frid råda, där blev den ofta grovkornige, 
självsäkre gesällen en stillsam yngling, som bortlade alla fula ord 
och olater, som började sitt anförande med ett höviskt »Mit Gunst 
zum i:sten, 2:ten und 3:tten mahl».

Sammankomsten torde hava börjat med upptagande av kvar- 
talsavgiften, Auflage, under 1600-talet utgörande 2 öre s:m och 
under 1700-talet 6 öre till lådan och 3 öre till fattigbössan. Den 
gesäll, som bevistade sin första sammankomst, skulle erlägga som 
en särskilt avgift en halv daler och likaså den, som arbetat i Stock
holm ett halft år, sin »halfårsplåt». Dessa gesällers namn anteckna
des kronologiskt i en liggare, den s.k. matrikeln2, men datering är 
införd endast här och var, varför man i allmänhet ej kan bestämma 
tiden närmare än på halvåret. Den upptar således också alla de 
finländska gesäller, som arbetat så länge i Stockholm, att de hun
nit bevista en gesällsammankomst, då de invigdes och erlade in- 
skrivningsdalern samt efter halvåret halvår splåten.

Efter Auflage följde sannolikt Umfrage enligt bestämt formu
lär. Därmed avsågs som vi ovan sett att hålla broderskapet red
ligt. Samtidigt torde svartboken upplästs, i vilken alla skändade 
gesällers namn återfunnos. Från vårt gesällskap har icke någon 
sådan anträffats, möjligen hava dessa anteckningar införts i pro
tokollsbokens slut, där ett lägg nu felas. Slutligen behandlades de 
löpande ärendena, avgjordes tvister m.m. Så följde samkvämet,

1 Nord. Mus. inv. 92007 b—i.
2 Nord. Mus. inv. 92007 j. Den upplades 1754.
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även det efter ceremoniel ritual. Den invandrade främmande ge
sällen liksom unggesäller blevo högtidligt utskänkta med välkom- 
man, äreskålen, som var det högsta uttrycket för broderskapets 
samhörighet med alla andra broderskap, särmärket för de s.k. 
»skänkte hantverkena».

Gesällskapets i Stockholm äldsta protokollbok är upplagd 1650, 
då broderskapet sannolikt organiserades i mera fasta former, den 
pågår till 1749, då en ny följer fram till 18501.

De närmare bestämmelser rörande gesällens plikter i verk
staden och inom broderskapet äro samlade i en gesällordning: 
»Articklar för Thenjutare Gesellerne», beslutad av mästare och 
gesäller i Stockholm 1749 den 22 jan.2, senare något modifierad 
genom mästare- och gesällbeslut 1763 den 6 juni2. Denna gesäll
ordning är visserligen sent avfattad, den utgör dock i stort sett en 
uppteckning av de bruk och förhållanden, som sedan »gammalt 
och fornt warit hafwer». Bland undertecknarna av dessa gesällord
ningar återfinnas även några finländska namn, under beslutet 1749 
Johannes Tillberg, mästare i Åbo 1753, och under beslutet 1763 
J .  L. Wedenberg och Daniel Rising, de senare mästare i Åbo 1770 
och 1783.

Även utom föreningslivet hava vissa bruk sedan äldsta tider 
varit rådande såsom frimåndagar, spatzergång, fastlagsspel. Det 
viktigaste är dock celibattvånget. Det torde hava framkommit i 
och med att vandringen blev sedvana och sammanhänger intimt 
med gesällivets frihet. En gift gesäll kunde icke med kraft hävda 
sin frihet, då han ju var bunden till orten. Han kunde ej som den 
frie gesällen borde »Handwerksgewohnheit stärken und nicht schwä
chen». Gifta gesäller voro uteslutna ur broderskapen, ägde natur
ligen ej delaktighet i gesällernas understödskassor och förde mån
genstädes en föraktad tillvaro. Även mästaren såg dem med miss
tro, då de såsom gifta ej förmådde skaffa det behövliga kapitalet 
för mästarerättens erhållande och därför ofta tvingades till bön- 
haseri.

I Finland och Sverige fortlevde celibattvånget länge i en del 
hantverk trots föreskrifterna i allm. skrån 1720 § 5 samt förordnin-

1
1 Nord. Mus. inv. 92007 a och d.
2 Nord. Mus. inv. 92007 c, tryckt i Löfgren I bil. 72.
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gen 1773 den 16 febr.1 med direkt uppmaning till gesällerna att 
gifta sig. Hos tenngjutarna har jag ej funnit någon gift gesäll före 
1720, därefter torde en och annan kunna uppletas. I Finland var 
åtminstone gesällen Israel Öhman gift sedan 1743; han arbetade 
i Åbo och dog 1755 (enligt Gahlnbäck sid. 102), jfr sid. 162.

Att emellertid även i Finland den gifte gesällen intog en un
dantagsställning t.o.m. så sent som vid början av 1800-talet, visar 
ett beslut i skomakaregesällskapet i Åbo 1805 den 28 okt., vari
genom de gifta gesällerna vägrades att få bekläda ungbrodersysslan 
i gesällskapet, emedan såsom gesällerna framhöllo »på andra Orter, 
där wi såsom Geseller rest icke warit öfligit, at gifta geseller haft 
någon sådan befattning, då gifta och ogifta geseller warit förenade
i et gesellskap»---------- . Skomakareämbetet i Åbo sökte däremot
hävda, att även gifta gesäller skulle förrätta »Jungstersysslan» hos 
gesällerna, men på gesällernas klagan hos magistraten fastställdes 
genom resol. 1805 den 10 juli gesällbeslutet, varpå mästarna an
förde besvär inför kommerskollegium i Stockholm2.

1 Modée: Publique Handlingar etc. X  sid. 1 17.
2 Från magistrate m.m. Skrån, Abo 1800— 1806. Komm. koll. arkiv. Stockh.
De gesäller, som vandrat i Finland, upptagas i kapitlet med mästarebio

grafier i allmänhet under den mästare, där de lärt eller längst arbetet. För
att emellertid ej alltför mycket förrycka sammanhanget hava i några fall ge
sällbiografier sammanförts efter uppgifterna om mästarna i respektive städer 
under rubriken »Gesäller».

4



Stämpling och kontroll.

»Hwar man skall settie sith merke på sina gehrnmg eller gehr- 
ni«gen bliffuer förbrutin Och then ther mz beslagin bliffuer böte 
i Embethz V marc Embethz tiili förbettring», stadgar gryt- och 
kanngjutareskrån i Stockholm 1545 §20 som garanti mot falskt tenn, 
varjämte åldermannen skall kontrollera verkstäderna var månad, 
»findz någer falsk ghernmgh, dhå skall hon sönderslås», och kann- 
gjutaren bötar ytterligare fem mark »stadzens rett oförsumraath», 
jämlikt § 91. Dessa bestämmelser torde hava gällt allmänt för hela 
riket, ty åldermannen skulle utöva kontroll »serdelis vdi markna
der». Som någon marknad ej hölls i Stockholm på denna tid, har 
stadgandet tydligen avsett andra städers marknader. Sannolikt 
har konung Gustaf utfärdat allmänna föreskrifter om metallbland
ningar, varom Stockholms stads byggning 1557 § 92 vittnar, då där 
omnämnas »then ordning ther opå giord är» beträffande tillsättning 
av guld, silver, koppar och tenn. Stämpling och kontroll är ju ej 
heller någon nyhet i Sverige, redan smedeskrån 14791 och stadga 
för guldsmeder 14851 påbjuda stämpling. I Tyskland hade stämp
ling av tennsaker börjat föreskrivas redan på 1300- och 1400-talen3.

Stämplarnas utseende och tennets finhalt på denna tid känna 
vi ej med säkerhet men av skrån 1622 art. 2 § 84 framgår, att tennet 
då brukades i två sorter, »bestå effter heel Prowen eller half prowen», 
samt att stämplingen skulle utföras »med Mästarens stempell, som 
thet gör, Der hoos stån de stadzens mark uthj then Staden, som
Mästaren boor»-----------. Denna skrå är i många stycken endast
en upprepning av de gamla bruken, och då såväl sättet att stämpla

1 G. E . Klemming: Skråordningar. Sam i. utg. av Sv. Fotnsknft-Sällskapet. 
Stockh. 1856. Löfgren I bil. 12. Bokstav med spärrad stil saknas i originalet.

2 Stiemman: Comm. jörordn. I  sid. 151.
3 J fr  Löfgren I: Tennets kvalitet, stämpling och kontroll sid. 265 ff.;
4 Löfgren I bil. 13.
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som bruket av två tennsorter överensstämmer med bestämmelserna 
under 1400-talet för tenngjutare i norra Tyskland, speciellt i de 
vendiska städerna, kan man med tämligen stor sannolikhet våga 
påstå, att samma bruk kommit till användning i Sverige och Fin
land. Tennet kom ju på denna tid till oss uteslutande från Tysk
land, liksom också de första tenngjutarna givetvis varit inflyttade 

. tyskar. Sannolikt brukades därför tennet här med samma halt som 
i de vendiska städerna, d.v.s. helprovtennet var i det närmaste rent, 
det sämre halvprovtennet utgjorde c:a 75%  tenn resten bly.

Under 1500-talet började i norra Tyskland det s.k. trestämpel- 
systemet flerstädes användas. Det föreskrevs i de vendiska städerna 
genom beslut i Lübeck 15961. Det bästa tennet stämplades med 
tre stämplar, mästaremärket upprepat två gånger jämte stadsmär- 
ket, satta bredvid varandra. Samma sätt att stämpla begagnades 
bevisligen i Stockholm från omkring 1630 och har sannolikt senast 
från 1600-talets början tillämpats. Den sämre sorten har åsatts 
enbart tvenne mästaremärken eller en mästare- och en stadsstämpel.

Med tiden började legeringarna att försämras. Från 1586 för
arbetades i Stralsund det lagligen tillåtna tennet, kallat Probezinn, 
i blandning 1 1  : 1  motsvarande c:a 92 % tenn, och i Lübeck höll 
motsvarande tennsort, s.k. Adlerzinn, endast 8 delar tenn på 1  del 
bly, alltså med c:a 88,9% tenn. Samma försämring synes tennet 
i Sverige hava undergått.

Då importen av utländskt tenn på 1640-talet började bliva 
besvärande, sågo sig mästarna tvungna att införa en bättre sort, 
som de själva ange jämgod med det engelska tennet. I taxa för 
tenngjutare 1648 upptagas tre sorters tenn med salupriserna 12 '/>, 
14 och 16 öre s:m per p:d2. Detta bästa tenn stämplades med den 
krönta rosen. Den begagnades utomlands flerstädes tidigt som sär
märke för de bästa legeringarna. I Nürnberg skulle den enligt för
ordning 1578 användas för tenn »auf englische art purgirte». I norra 
Tyskland torde den dock ej börjat användas förrän under 1600- 
talets senare del, således senare än i Sverige. Den visade hos oss 
den vanliga engelska typen, en utslagen ros en fas, däröver en krona 
av varierande utseende och med mästarens initialer i kronan 
eller på sidorna.

1 Warncke sid. 96.
2 Löfgren I. bil. 74.
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Här nedan återges några rosatyper från skilda länder, visande 
den nära överenstämmelse i utseende, som mellan dem överallt 
rådde. Nürnberger rosen, stämplarna i —4, förde i rosens mitt stads- 
vapnet örnen, av de övriga se vi, huru märket 8 från Elbing, märket 
10 från Bergen och märket 16 från Uppsala på samma sätt i rosens 
mitt återgiva respektive stadsmärken. Den krönta hammaren, se 
stämpeln 5, utgjorde i Nürnberg tidigt på 1500-talet särmärket 
för det rena engelska tennet s.k. »geschlagenes Zinn».

Äldre stämplar från Nürnberg l.

1 2 3 4  5

i Jacob Koch m. 1583, 2 Sebald Stoy m. 16082. 3 Conrad Koch I m. 1621 eller 
II m. 1627 (Edelzinnfat i National Mus. i Stockh.). 4 Caspar Wadel d.y. 

m. 1656, 5 Lorentz Gruner m. 1532s.

Aldre rosastämplar.

6 7  8 9 10

11 12 13 14 16 16
6 H.H. okänd m. 1630 (möjligen Herman Harmsen borgare i Hamburg 1632).
7 Tonnies von Stade m. 1656 i Hamburg, 8 Heinrich Schmidt m. 1669 i Elbing, 
9 H.G.W. okänd nordtysk m.3, 10 Fr. A. Vahl m. 1736 i Bergen4. 1 1  Påwel Schrö
der (sannolikt) m. i Göteborg 1600-talets förra hälft, 12 Erik Hindersson m. 1644, 
13 Jöran Jeske m. 1625, 14 Hans Moritz m. 1652, 15 Peter Andersson m. 1657

(samtliga 12— 15 i Stockh.), 16 G.G. m. i Uppsala vid 1600-talets mitt.

1 Samtliga stämplar i naturlig storlek.
2 Hintze II. 3 Hintze III.
4 J .  Bogh: Bergenske Kandcstebere og deres Mierker. Vcstlandske Kunstind.

mus. A arbog 1905. Bergen 1906.
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I Finland har denna tidiga rosatyp naturligen ock kommit till 
användning. Endast ett exempel därå har jag dock hittills lyckats 
finna, nämligen m:r Erland Ståhlfots rosamärke från 1660-talets 
slut, se n:o 68 sid. 127. M:r Johan Tillberg i Åbo återger i sin 
rosastämpel (Gahlnbäck n:o 168) den ursprungliga typen, om man 
bortskär den omgivande skölden och bladverket under rosen. 
Dessa tillsatser visa den vanliga 1700-tals utvecklingen av den 
ursprungliga, enkla rosatypen. Även m:r Elias Ståhlfots rosastäm
pel (Gahlnbäck n:o 160) är typisk för det äldre rosamärket, sedan 
skölden borttagits. Oftast sattes dock initialerna i själva kronan.

Från tenngjutarna själva hava vi i ämbetsprot. 1670 den 18 
mars samtida uppgift om tennsorterna, deras stämpling och pris. 
De framhålla däri, att »inge åtskillnadh mellan theres fijnaste, som 
the medh en krönt roosa stempla och thet Engelska war, älliest så 
frampt the skulle thet fijnare giöra, kunde the intet wara behållne, 
särdeles för dhen stoora quantitet af thet swenska teenet, och dhetta 
fijnaste teenet sälliä the för 7 marek mareken, men thess föruthan 
hafwa the något sämbre och angaw medh twenne stemplar1, hwilket 
för 5 marek2 mareken sällies, och thet tridie slaget, som gemeenast 
ähr, sälliä the för i Dr hwar marek». Härav framgår att rosa-tennet 
icke var rent engelskt tenn. Vid viktsanalys har det visat sig, att 
rosa-tennet från 1600-talets senare hälft före 1694 höll c:a 95 % tenn 
och det trestämplade s.k. svenska tennet c:a 85 % tenn. Det 
sämsta torde innehållit 65 å 70 % tenn.

En säregen form för trestämpeln började i Finland och Sverige 
komma till användning från 1680-talet. Efter förebild från Preus
sen sammanfördes de tre skilda stämplarna intill varandra, två 
över den tredje, och inpassades i ett rosliknande omhölje, vars 
övre del bestod av en egendomlig bladkrona, som ganska litet skil
jer sig från rosens bladveck i övrigt. Denna typ användes i Preus
sen för det bästa tennet, så ej i Finland och Sverige, ty den i rosens 
mitt befintliga trestämpeln anger tennet till det s.k. svenska eller 
medeltennet, och stämpeln, som jag brukar kalla den kombinerade 
trestämpeln, har aldrig använts för det bästa tennet, det s.k. en
gelska eller fintennet. Den är sålunda här hos oss på sätt och vis

1 Därmed avses deras två mästaremärken, vartill kom som tredje stadsvapnet.
2 Avses mark k:m, varav fyra gick på dalern k:m.



48 SMYA — f-FT  XXXV I: 4

ett bedrägeri, då den uppenbart vill imitera rosastämpeln för 
det bästa tennet. Även Gahlnbäck har tydligen låtit lura sig 
därav, då han flerstädes1 uppgiver den såsom betecknande fin
tennet.

Nedan återges en serie stämplar från Preussen och Sverige, 
visande den nära släktskapen dem emellan. Stämpeln 21 bär års
bokstaven F  för år 1699. De övriga äro äldre än 1694. Hit hör 
stämpeln för kanngjutaren P, verksam på 1600-talet i Helsingfors, 
se Gahnbäck sid. 41 n:o 27.

Den kombinerade trestämpeln.

17 18 19 20 21

17 Christoph Samphet m. 1636 i Thorn i Västpreussen, 18 Israel Reinhold m. 1601 
i Marienburg i Västpreussen (Hintze III). 19 Vieth Viethsson Drenckler m. 1637 

i Stockholm, 20 Martin Rochus m. 1683 i Stockholm, 21 Johan Johansson 
m. 1677 i Stockholm.

Den ovan omtalade stämpeln för kanngjutaren P i Helsingfors 
å Simo kyrkas dopfat är sannolikt sliten och bör i verkligheten visa 
flere bladveck omkring de tre sköldarna. Denna stämpel är icke 
såsom Gahlnbäck uppgiver från 1700-talet utan av typisk 1600-tals 
stil, och som den enligt Gahlnbäck ej är försedd med årsbokstav, 
måste dopfatet vara äldre än 1694. Naturligen kunna gamla mä
stare, som stuckit sin stamp på 1600-talet, även hava använt den 
på 1700-talet.

Typen förekommer också under hela 1700-talet ehuru spar
samt men undergår därvid samma stilförändringar som andra 
stämplar, omgives av mer eller mindre utsirade omfattningar av 
sköldar med lövverk etc. Dessutom omkastas de tre sköldarnas in-

1 Gahlnbäck sid. 40 n:o 24, 41 n:o 27 och 1 1 1  n:o 158.
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bördes lägen, så att stadsvapnet sättes ensamt överst med de två 
mästaremärkena under. En sådan utveckling visar m:r Elias Ståhl- 
fots kombinerade trestämpel (Gahlnbäck n:o 158) från 1720-ta- 
let, se sid. 134, n:o 73, dock visar stämplarnas inbördes läge 
den äldre typen. Man kan redan hos den märka benägenhet att 
övergå från ros- till sköldform. I Gahlnbäcks bild n:o 158 är dock 
sköldformen oriktig. Ännu tydligare framträder denna stilutveck
ling i Gahlnbäcks stämpel n:o 24. Denna tillhör icke såsom Gahln 
bäck felaktigt uppgiver en finländsk mästare F  K i Helsingfors 
utan är m:r Erik Krietz stämpel i Stockholm för tre-stämplat tenn 
De två ljusstakarna i Simo kyrka äro alltså utförda i Stockholm 
1778 av m:r Krietz.

Förekomsten redan på 1600-talet av den kombinerade tre
stämpeln med dess så speciella karaktär visar, att de finländska 
mästarna följde samma stämplingsprinciper som sina svenska 
ämbetskamrater. Även samma halter torde i allmänhet brukats, 
ty landsortsmästarna fingo vid mottagandet av sin mästarerätt 
lova att begagna ämbetets tennprov såsom framgår av ett 
par ämbetsprotokoll. De fingo ock på begäran haltprover från 
ämbetet.

Under 1680-talet har en ny typ för rosatennets stämpling in
förts i Sverige och givetvis även begagnats i Finland, ehuru den i sin 
ursprungliga 1600-talsform ej ännu påträffats hos någon finländsk 
mästare. Jämte den gamla krönta rosen påslogs även en ängel
stämpel. Den är under de första årtiondena av enkel typ, visande 
en kvinlig figur med utbredda vingar och mästarens initialer vid 
sidorna, det hela inramat inom en oval pärlkant. Stämpelsättet är 
möjligen påverkat av de danska stadgarna för kanngjutare 1685 
den 14 maj1 . Däri föreskrevs bl.a. som stämpel för »Engelsk Tin 
en Engel, og derhos et andet Staempel af en Cronet Rose og inden i 
Rosen Stads Vaabenet, hvor det vorder forarbeydet, med Meste
rens Navn i begge forskrevne Staempler tillige med det Aars-Tal, 
som bemelte Mester er kommen i Lauget». Detta bästa tennet i Dan
mark bestämdes till en finhet motsvarande c:a 95,2% tenn. Än-

1 Kandestabernes laugs artikler 16S5 d. 14  maj, tryckt uti De Kongeligc
haugs-Artikler, som till A arets Udgång allernaadigst ere udstedd------------ samt i
utdrag i J .  H. Schou: Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og 
Aabnc Breve etc. I sid. 466, bil. 1 1 .  Kbhvn 1795.
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geln har ju även flerstädes utomlands använts för att beteckna den 
bästa tennsorten. I nedanstående sammanställning av denna typ 
synes å fig. 24 årsbokstaven B under ängelmärket, daterande före
målet till 1695.

Sammanställda ängeb och rosamärken.

Äldre typ, 1600-talet.

22 23 24

22 A.C. engelsk eller holländsk m. från omkring 1670; 23 Måns Jonsson m. 1680 
i Stockh. 24 Martin Rochus m. 1683 i Stockh.

Denna dubbelstämpeltyp med ängel jämte ros begagnades 
sedermera alltjämt för det bästa s.k. fyrstämplade tennet jämte de 
lagenliga fyra stämplarna enligt förordningen 1694, men den under
går naturligen en stilutveckling som gällande smak fordrade. Den 
ursprungliga enkla ovalen ersattes med en alltmer utsirad sköld 
med ett rikt ornerat ramverk, vari ofta läses orden: »Fint then» 
eller »Engels then» o.d.; även mästarens namn fullt utskrivet plä
gar förekomma.

Den är sålunda i Finland och Sverige ej den lagenligt påbudna 
stämpeln utan endast en extra prydnad, betingad ur konkurrens
synpunkt med hänsyn till det kända utländska traditionella stämp- 
lingssättet för det bästa tennet. Hittills är den känd hos tre Åbo- 
mästare: Elias Ståhlfot n:o 74 (Gahlnbäck n:s 159—160), Johan 
Tillberg n:o 76 (Gahlnbäck n:s 168—169) och Daniel Risingmo 78 
(Gahlnbäck n:s 150— 151). För rent tenn är den ej särmärke, som 
Gahlnbäck flerstädes felaktigt uppgiver, men anger däremot den 
bästa tennsorten med cirka 95 % tenn före 1694, därefter med 
97 ®/o tenn. Tenngjutarna i Finland och Sverige torde aldrig 
förarbetat tennet rent, åtminstone ej efter år 1600. .
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Yngre typ, 1700-talet.

51

2 8

25 John Jones m. i London1 . 26 Fr. A. Vahl m. 1726 i Bergen (Bogh). 27 N. 
Ehrig Petersen nr. 1736 i Eckernförde (Hintze III); 28 J .  C. Pohlitz m. 1723 i Stockh.

29 Lars Lundvall d.y.m. 1761 i Jönköping; 30 Anders Falk m. 1770 i Köping.

Liksom i utlandet har endera rosa- eller ängelstämpeln använts 
av en del mästare jämte de lagenliga fyra småstämplarna. Även 
i dessa fall anges tennet såsom det bästa med 97 % tenn. Bland 
finländska mästare påträffas en sådan ängelstämpel hos m:r Petter 
Pettersson i Helsingfors n:o 37 (Gahlnbäck n:r 30), likaså hos Erik 
Lodin i Lovisa (Gahlnbäck sid. 54 n:o 52) och hos Johan Lindblad 
i Åbo (Gahlnbäck sid. 99 n:o 140). Rosamärke utan ängelmärke 
fördes av m:r John Fick i Lovisa och Martin Hammarström i Vasa

1 H. J .  L. J .  Massé: The Pewter Collector. London, sid. 102.
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(Gahlnbäck sid. 50 n:o 42 och sid. 72 n:o 92). Sannolikt påslogo 
flere finländska mästare dessa extra stämplar, ehuru de ej hittills 
blivit upptäckta.

Ett ängelmärke av tidig typ (1600-talet) på de två stora ljus
stakarna i kyrkan i Nådendal tillskriver Gahlnbäck (sid. 45 n:o 33) 
felaktigt m:r Jonas Tillberg i Helsingfors. Såväl stämpeltypen som 
stilen på ljusstakarna (bild 11)  tillhöra 1600-talets senare del och 
har knappast använts längre än under 1700-talets första årtionden. 
Den är ej finländsk; om initialerna äro rätt tolkade, kan den ej 
heJler vara svensk, möjligen är den av holländskt eller engelskt 
ursprung, jfr sid. 71.

Oftast bär ängeln palmblad eller hammare, men den kan även 
övergå till en justitiafigur med svärd och våg i händerna. Den bör 
skiljas från Fortunabilden, som ofta kommer till användning i mäs
taremärken men sällan förekommer i kvalitetsstämplar. Även den 
krönta rosen skiftar under 1700-talets senare del ofta form och er
sättes med andra krönta figurer, såsom med någon detalj ur stads- 
vapnet eller mästaremärket. En sådan avart återfinnes hos m:r 
Diedrich Hacker i Reval (Gahlnbäck sid. 76 n:o 106), visande en 
krönt fransk lilja. Diedrich Hacker var fader till Samuel Hacker i 
Viborg, och tydligen har denne senare övertagit och använt fa
derns stamp för sina arbeten. Stämpeln anger den bästa tennsor
ten med 97 %, såsom den samtidigt påslagna lagenliga fyrstämpeln 
för Samuel Hacker visar.

Med kanngjutareförordningen 1694 den 14 mars infördes i viss 
mån nya stämplingsprinciper, vilka dock mästarna, såsom vi ovan 
sett, förstå att delvis lämpa efter de gamla internationella stämp- 
lingsmetoderna. Förordningen bestämde halterna till 66 2/3 %, 83 % 
och 97 % tenn, vilka sorter kallades två-, tre- och fyrstämplat tenn 
och skulle stämplas med motsvarande antal stämplar. Huru dessa 
skulle se ut angives dock ej. Påbudet om stadsmärket i kanngjutare- 
skrån 1622 torde dock ansetts fortfarande gälla, varför mästarna 
bildade fyrstämpeln genom iterering av sina stads- och mästare
stämplar, satta i rad. Trestämpeln åstadkoms likaledes genom 
mästaremärket påslaget två gånger jämte en stadsstämpel och två
stämpeln genom en stads- och en mästarestämpel. För fyrstämplat 
tenn hava de dessutom, som vi ovan sett, brukat påslå rosa- och 
ängelstämplar efter gammal tradition.
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Det är således egentligen endast fyrstämpeln för det bästa 97 So

tannet, som är en nyhet. Sannolikt har fyrstämplingen i England 
varit påverkande, ehuru där de fyra märkena inbördes äro olika. 
Trestämplingen var ju allmän förut såväl här som i Tyskland.

En lagenlig fyrstämpel visa märkena hos m:r Daniel Rising 
i Åbo, se sid. 148 n:o 77; till dessa komma ytterligare de extra rosa- 
och ängelmärkena se n:o 78; (Gahlnbäck sid. 105 n:s 150—151), 
som påslogos å de föremål, där utrymmet så medgav, vanligen 
över eller på sidorna av fyrstämpeln.

En fullständig nyhet är förordningens 1694 föreskrift om tenn
varornas datering medelst årsbokstäver. Intet annat land har ve
terligen begagnat sådan datering å tennet. I London synes redan 
från 1445 brukats datering av silver- och guldarbeten med års
bokstäver, men där följde vart 2o:de år ny bokstavsserie av delvis 
annan stiltyp än föregående1. Å guld- och silverarbeten hade 1 
Stockholm 1689 införts samma dateringsprincip som för tennet 
från 1694. Enligt förordningen 1694 § 7 skall var mästare stämpla 
sitt arbete med »sin egen Stämpel och en Bokstaf för Åhrtalet, 
begynnandes alla af Embetet för innevarande åhr med lit A och 
så hwart åhr efter annan med B och C etc».

De kronologiskt på varandra följande bokstavsserierna för 
tennet med nytt alfabet åren 1694, 1718  och 1742 äro ej systema
tiskt som i allmänhet hos silvret betecknade med skilda stilsorter. 
För första alfabetet har veterligen utan undantag använts stora bok
stäver A—Z i antikva versaler och även för den följande serien 
17 18 —1741 synes en enhetlig stilsort skrivstilversaler, bru
kats, men för den därpå följande serien 1742—1758 variera stilarna 
och såväl litet som stort alfabet användes. För att kunna datera ett 
tennföremål måste man därför i allmänhet känna även mästarens 
verksamhetsår. En god hjälp vid dateringen är emellertid befint
ligheten av kontrollstämpeln, den horisontalstreckade sveaskölden, 
som enligt stadgan 1752 den 7 dec.2 anbefalldes och med år 1754 
tillämpades. Från och med år 1759 infördes genom kommerskolle
gii kungörelse 1758 den 29 maj3 tennets och silvrets datering med

1 J .  Focke: Zwei hansische Silber gerate. Hansische Geschichtsblätter, Leipzig
1891, sid. 12 1.

* Modée sid. 3363. 3 Modée sid. 4776.
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ny bokstavsserie, för guld och silver »thet Latinska A men thet 
swenska $1 på Tenn». Trots förordningens föreskrift om svenskt 
stort alfabet användes å tennet oftast det lilla alfabetet i frak
tur gemena, men förekomma även stora bokstäver i skilda 
stilar.

I serierna från 1783 och 1807, börjande med nytt alfabet, har 
tillagts till bokstaven sifferindex 2 och 3. Även i dessa serier före
komma stora och små bokstäver individuellt efter mästarens smak. 
Från och med 1810 tyckas de finländska mästarna infört årsbeteck- 
ning med romerska siffror, betecknande 1810 med I, 18 1 1  med II 
etc. Konsekvent synes denna princip dock ej följts, sålunda be
gagnade såväl m:r J .  G. Almqvist i Åbo som m:r I. G. Nordström 
i Lovisa tidvis efter 1809 stort alfabet utan sifferindex, jfr sid. 157.

Med dessa skiftande stilsorter för årsbokstäverna efter mästa
rens egen smak är det ofta rätt svårt att datera ett tennföremål, 
t.o.m. i vissa fall även om man känner mästarens verksamhetsår. 
Sveasköldens befintlighet eller ej är i hög grad underlättande, då 
detta skarpt bestämmer föremålet till tiden fr.o.m. eller före 1754. 
För exempelvis en mästare från 1700-talets mitt, som verkat under 
så lång tid, att han begagnat samma bokstav såväl under serien 
1742— 1758 som i serien 1759—1782, är sveasköldens befintlighet 
utslagsgivande utom för årsbokstäverna n—r, som ju med svea- 
sköld kan betyda såväl tiden 1754—1758 som 17 7 1—1775. Verkade 
mästaren dessa år, måste man ytterligare känna mästarens stilsort 
före och efter 1759, om icke föremålets stil kan avgöra dess till
komstperiod. Denna svårighet erbjuda exempelvis arbeten av 
m:r Elias Ståhlfot i Åbo 1722— 1782, jfr sid. 139. Om sveasköl
dens utseende se sid. 55.

Här bör särskilt observeras att Gahlnbäck sid. 1 1  i sin tabell 
över årsbeteckningen felaktigt angivit serierna från 1718  t.o.m. 
1758 med sifferindex 2 och 3. De återgåvos i verkligheten, såsom 
ovan visats, medelst olika bokstavstyper utan sifferindex. En 
följd av misstaget har blivit, att Gahlnbäck uppgiver sig (sid. 11) 
ej hava funnit finländska arbeten från denna tid, ehuru en hel del 
sådana naturligen föreligga och som han därför felaktigt hänfört till 
serien 1759— 1782. Exempelvis äro många arbeten av m:r Elias 
Ståhlfot i Åbo av Gahlnbäck daterade till tiden efter 1759, ehuru 
de givetvis tillhöra tiden 1722— 1758.
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31 32 33

Årsbokstäver å finländskt tenn.

A 1694 1718 a (91)1 1742 t) 1766 § 2 1790
B 1695 & 1719 b (93) 1743 i ( t y 1767 3 2 1791
C 1696 1720 c (C) 1744 x/3(Sj 1768 Ä 2 1792
D 1697 3 f 1721 ö (£) 1745 1 {S Q 1769 C 2 1793
E 1698 i f 1722 e (®) 1746 m /r//j 1770 931 2 1794
F 1699 1723 f (5) 1747 " ( s v ) 1771 91 2 1795
G 1700 1724 9 (©) 1748 0 je ? j 1772 O 2 1796.
H 1701 1725 i) («) 1749 p 1773 93 2 1797
I 1702 1726 i (3) 1750 9 &/ 1774 Q 2 1798
K 1703 3/~ 1727 t (Ä) 1751 r f & J 1775 9? 2 1799
L 1704 S S 1728 I (fi) 1752 * /SS/ 1776 S 2 1800
M 1705 ^ // 1729 m (SR) 1753 t / t y 1777 X 2 1801
N 1706 1730 n (91) 1754 u / S / J 1778 il 2 1802
O 1707 t? 1731 0 (O) 1755 v o / y / j 1779 9B 2 1803
P 1708 cy> 1732 P (V) 1756 t/se j 1780 X 2 1804
Q. 1709 & 1733 q (Q) 1757 q / j/ J 1781 ?) 2 1805
R 1710 & 1734 r (91) 1758 s (SCJ 1782 3  2 1806
S 1711 s e 1735 a ( S / j 1759 91 2! 1783 A 32 1807
T 1712 1736 b ( & ) 1760 93 2 1784 B 3 1808
U 1713 s / 1737 c (< # J 1761 <E 2 1785 C 3 1809
W 1714 y r 1738 ö ( S / J 1762 V 2 1786 I 1810
X 1715 se 1739 e 1763 <£ 2 1787 11 1811
Y 1716 3/ 1740 f W 1764 5  2 1788 III 1812
Z 1717 sc 1741 9 ( & J 1765 ffi 2 1789 IV 1813

Med 1700-talets början har jämte stadsmärket en ny ursprungs- 
beteckning tillkommit. Mästarna började bruka en stämpel med

1 Jäm väl stora bokstäver i olika stilar användas för åren 1742— 1782.
* I serierna från 1783 förekomma även små bokstäver.
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stadens namn fullt utskrivet, omgivet av en enkel ram. Med tiden 
utsirades denna stämpel allt mer med bandslingor och bladprydna
der m.m. samt började slutligen vid 1700-talets mitt att även inne
hålla mästarens namn. Den ursprungligen enkla typen för dessa 
fabriksstämplar, visande endast stadsnamnet, brukade Åbo-mä- 
starna Johan Tillberg n:o 76 D, Rising n:o 78 och Johan Alm
qvist (Gahlnbäck sid. 85 n:o 128) samt m:r Petter Pettersson i Hel
singfors n:o 37 (Gahlnbäck n:o 31). Exempel på den rikare utstyr
seln från 1700-talets mitt återger stämpeln från m:r Erik Lodin 
i Lovisa (Gahlnbäck sid. 54 n:s 53—54). Lodins stämpel n:o 54, 
angivande tennsorten med orden »Fint ten», därmed avseende fyr- 
stämplat tenn av 97 %, är däremot ett undantag. Fabriksmärkena 
ersatte på intet vis de lagenliga stämplarna utan förekomma jämte 
dem.

Stadsmärket återgav oftast en förenklad detalj ur stadens va
pen eller visade endast stadsnamnets begynnelsebokstav, meren
dels under en krona.

På mästaremärkets utseende kan det internationella inflytan
det lika tydligt spåras som vid stämplarnas kombination. Ursprung
ligen, på 1400-talet, har mästaren ingraverat sitt bomärke, där
efter har märket stuckits i en stamp och påslagits föremålet. Med 
tiden tillkom mästarens initialer jämte bomärket och slutligen er
sattes det senare med en figur, ofta härledd från mästarens person
liga förhållanden såsom namnet, härkomsten o.s.v. eller visande all
männa sinnebilder såsom kärlekens symbol en pelikan ristande sig 
i bröstet för att med sitt blod nära sina ungar, vaksamhetens sym
bol en trana med det ena benet upplyftat hållande en sten, en for- 
tunabild, justitiabilden, Guds lamm, hoppets symbol ankaret o.d. 
Dessa bilder äro vanliga sedan 1600-talets senare del hos alla län
ders tenngj utare, de förekomma överallt med föga varierande for
mer samt återfinnas hos finländska och svenska mästare. M:r Elias 
Ståhlfots i Åbo märken med en fågel med svärd n:o 71 (Gahln
bäck n:o 157) är tydligen en ombildning av vaksamhetens symbol 
tranan, där stenen i det upplyftade benet ersatts av svärdet, m:r 
Johan Tillberg i Åbo n:o 76 (Gahlnbäck n:o 166) använder ankaret 
med sina initialer å sidorna, fortunabilden visar m:r Gudmund 
Östlings stämpel i Vimmerby, se nedan sid. 1 17  n:o 62, samt mär
ket n:o 144 hos Gahlnbäck sid. 100, agnus dei återger m:r Erik
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Björkman i Stockholm, se nedan sid. 109 n:o 58. Den äldre 1600- 
talstypen med bomärke och initialer visa stämplarna hos m:r 
Vieth Viethsson i Stockholm, se nedan sid. 78 n:o 39 och hos m:r 
Jörgen Klug i Åbo (Gahlnbäck sid. 94 n:o 136). För mästarna 
Daniel Lindgren och Abrah. Rönbäck i Åbo hava namnen givit upp
slag till märkena (Gahlnbäck sid. 52 n:s 43 och 45, sid. 106 n:o 154). 
De finländska mästarna hava dock i allmänhet nöjt sig med att 
återgiva sina tre namninitialer, därav de två lägre placerade till
hörande det flerstaviga familjenamnet, den övre förnamnet. Denna 
inbördes ordning är typisk för finländska och svenska mästare, 
under det att i utländska stämplar initialerna oftast skola läsas i 
följd oberoende av radskillnaden.

En annan egendomlighet för våra märken är bristen på årtal 
i dem. I tyska och danska stämplar återfinnes oftast ett årtal, som 
avser antingen året för den förordning, varefter tennets halt är be
stämd eller, mästarens begynnelseår. Dessa årtal i märkena äro 
för många städer och provinser i Tyskland så typiska, att man en
bart genom årtalet ser, varifrån arbetet härstammar. I Finland 
har påträffats endast en stämpel med årtal nämligen hos m:r 
Reincke 1799 i Lovisa, men denne är också mera tysk än fin
ländsk mästare, se sid. 91.

Med stämplingen sammanhänger, som vi sett, intimt tennets 
halt. Åldermannen ägde enligt skrån att varje månad i verkstä
derna kontrollera tennvarornas godhet. Beträffande landsortsstä
derna, där ämbeten saknades och sålunda även hos Finlands tenn
gjutare, torde före 1694 ingen officiell kontroll skett.

Enligt förordningen 1694 skulle utom ämbetet och ålderman
nen i Stockholm jämväl riksverdien, gouverneurer och landshöv
dingar samt borgmästare och råd i städerna hålla över förordnin
gens efterlevnad »en sträng hand». De prov på de tillåtna bland
ningarna, som enligt förordningen skulle förvaras i ämbetslådan 
och å rådhuset, hava till ämbetet överlämnats såsom framgår av 
prot. 1694 den 28 nov., då ämbetet sammanträdde och »såg efter 
prowen». Sannolikt har ämbetet låtit förfärdiga smärre prov därav, 
alla av exakt samma volym, exempelvis i en kultång av grov kali
ber, med dessa provkulor kunde avskrap av tennvarorna eller av
fallet vid svarvningen efter smältning och gjutning i samma kul
tång vid proberingen jämföras på vågen. Visade sig därvid den av
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tennavskrapet gjutna kulan tyngre än provkulan, var legeringen 
underhaltig.

Sannolikt hava proven även skickats av riksverdien till övriga 
magistrater, men att dessa utövat någon mera effektiv kontroll 
torde få anses föga troligt. Emellertid hava tenngjutarna själva 
vid marknaderna hållit ett vaksamt öga på där salubjudet tenn, 
vilket framgår bl.a. av en del konfiskationer i städerna samt av 
kommerskollegii processhandlingar redan omedelbart efter 16941.

Kontrollverkets inrättande i Stockholm 1752 betecknar en ny 
epok i stämplingens historia i Finland och Sverige. Enligt kontroll
stadgan 1752 den 7 dec.2 § 4 skulle uppsikten över guld-, silver- och 
tennarbetens behöriga halt i hela riket handhavas av ett kontroll
kontor i Stockholm. Beträffande tennarbeten tillåtas därefter en
dast de två bättre sorterna tre- och fyrstämplat tenn med halterna 
83 % och 97 % jämlikt § 2, en kontrollstämpel med tre kronor, svea- 
skölden se sid. 55, skulle påslås å allt arbetat tenn och för kontrol
len erläggas 1/a öre s:m per skålpund tenn jämlikt § 5, den som arbe
tade sämre halter eller underläte att uppgiva arbeten till kontroll 
och stämpling skulle böta 1. ggn 200 d:r s:m, 2. ggn dubbelt och 
3. ggn »miste arbetsstycket och ware ärelös och arbete sin öfrige 
lifstid på någon Cronans Fästning» jämlikt § 3, tenngjutaren skulle 
ingiva två avtryck av sin vanliga stämpel till stadens magistrat, som 
ägde att förvara det ena och sända det andra till kontrollkontoret 
enligt § 7, för uppsikten över efterlevnaden av stadgans föreskrifter 
fick överdirektören för kontrollverket antaga ombud i orterna, åt 
vilka kgl. maj:ts befallningshavande, magistrater, kronobetjänter, 
stads- och landsfiskaler skulle vid hårt ansvar lämna all handräck
ning enligt § 8. Inga stämpelavtryck hava hittills kunnat på
träffas i magistraternas förvar, ej heller i kontrollkontoret.

För överdirektörens handhavande av kontrollen utfärdades 
samtidigt instruktion. För kontrollen utom Stockholm lämnade 
kommerskollegium 1753 den 23 nov.3 närmare föreskrifter, bl.a. 
enligt § i  att där tenngj ptareämbete eller tvenne mästare funnos, 
skulle endast en rådman jämte notarien bevista proberingen, men

1 Löfgren I sid. 291.
2 Modée sid. 3363 ff.
3 Modée sid. 3563 ff.
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där endast en mästare arbetade skulle två rådmän närvara, enligt 
§ 4 skulle dagbok föras över kontrolleringar och av magistraten 
inskickas vid årets slut till kontrollkontoret, denna dagbok skulle 
innehålla den »uppsats» med kort och tydlig beskrivning på vart 
kontrollerat arbete, som tenngjutaren enligt § 7 ägde att vid kontroll
tillfällena avlämna, vid dessa kontroller skulle mästaren förut hava 
åsatt sina vanliga stämplar och sedan själv i rådmannens närvaro 
påslå kontrollstämpeln, den av mästaren lämnade uppsatsen på de 
kontrollerade arbetena skulle vara så tydlig, att vart arbete kunde 
identifieras, enligt § 9 var mästaren själv, ej magistraten, ansvarig 
för arbetets halt, varför också rådmännen befriades från probering 
av arbetena, men skulle dock vid misstänkta fall något avskavas 
som prov för att till kontrollverket insändas för probering. Tillämp
ningen av bestämmelserna fixerades enligt kommerskollegii kun
görelse 1753 den 3 nov.1 att taga sin början från 1 jan. 1754. Ytter
ligare förbjöds genom slottskansliets kungörelse 1754 den 6 febr.2 
all försäljning av tennarbeten utan kontrollstämpel vid straff jäm
likt stadgan 1752 § 3.

Om verkningarna av dessa stadganden hava vi samtida ut
talanden av kontrollverkets chef bergsrådet och överdirektören 
Anton von Swab vid kgl. vetenskapsakademiens sammanträde den 
1 1  febr. 1761. Han framhåller, att verkets första chef Carl Magnus 
Flintberg varit sjuklig och dog 1755, varefter det vidlyftiga arbetet 
vilade på »Controlleuren och Handlingsskrifvaren allena, bägge 
äfven a f svag och obeständig helsa», tills han själv tillträdde över- 
direktörsbefattningen 1757, han konstaterar betjäningens otill
räcklighet och beträffande kontrollen i landsortsstäderna, »som 
bäst behöfde tilsyn och handhafvande», att den måst »lemnas och 
ankomma på vederbörandes egen goda tro», och »ej ens var kom
men i skick och inrättning»

Vi finna således, att för landsortsstädernas tennarbeten ännu 
ej kommit till stånd någon probering av halterna, sådan infördes 
först genom kommerskollegii publikation 1760 den 13 juni3 om 
bl.a. generalprovs samlande genom avskav av tennarbetena. Där

1 Modée sid. 3545.
2 Modée sid. 3603.
:1 Modée sid. 4959 ff.

5



60 SMYA — F F T  XXXVI: 4

vid skulle så tillgå att prov av bottnar, grepar och bräddar, var det 
bäst lät sig göra, skavdes vid kontrollen å stycke för stycke, dessa 
spånor samlades i skilda askar för de två tillåtna tennsorterna och 
göts i smala stänger; då tillräckligt därav erhållits, avklipptes c:a 
två lod för att sändas till kontrollkontoret för probering, resten 
förvarades i magistraten som bevismedel. Inga arbeten fingo kon
trolleras, innan mästaren påslagit sina stads- och mästaremärken 
motsvarande halten samt årsbokstaven. I från kontrollverket ut
lämnade böcker, en för var mästare, skulle de kontrollerade arbe
tena specificeras till dato för kontrollen, beskaffenhet och vikt, 
endast totalvikten vid varje probering införas i dagboken, men 
arbetsboken vid årets slut av mästaren undertecknas och som veri
fikation insändas till kontrollkontoret innan februari månads ut
gång.

Varje enskilt arbete proberades således ej direkt, men om un
derhaltigt gods förekom, visade generalprovet givetvis detta, och 
åtal anställdes. För att erhålla en gradation i straffet för mindre 
förseelser hade kommerskollegium på kgl. maj:ts befallning genom 
cirkulär 1758 den 5 sept.1 medgivit såsom remedium en ringare halt 
å tenn å 1 % mot dubbel stämpelavgift. Taxan för kontroll blev 
genom kommerskollegii kungörelse 1758 den 5 sept.2 höjd till 2/a öre 
s:m att tillämpas från 1759. Brott mot kontrollförordningen skulle 
enligt kg). maj:ts förordning 1759 den 17 jan.3 rannsakas av råd- 
stuvurätterna i städerna.

Genom de detaljerade bestämmelserna om arbetsböcker, i 
vilka varje tennarbete infördes och beskrevs till halt, vikt och be
skaffenhet, hava vi möjlighet att se varje mästares produktion i 
detalj under hela hans verksamhetstid4. Tablåer över den årliga 
produktionen för de finländska mästarna kunna således uppgöras 
och vore givetvis av stort intresse, men är tyvärr en sådan utred
ning av utrymmesskäl och med hänsyn till det därmed förenade 
tidsödande arbetet här utesluten. För åren 1780 och 1790 före
ligga dock sådana sammandrag, se bil. X III .

Emellertid s/nes en del magistrater ej alltför noggrant ställt

1 Modée sid. 4817.
‘  Modée sid. 4816.
3 Modée sid. 4870.
* Handlingarna finnas i Kgl. Myntverkets arkiv. Stockh.
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sig förordningen till efterrättelse. I kommerskollegii brev 1762 den 
14 dec. angående vissa till kontrollinrättningens handhavande och 
befordran nödiga omständigheter1 framhålles, att från en del städer 
generalprov ej insändas på hela och halva år och från en del orter 
sådana ej alls lämnats, varför stadgades, att generalprov till fulla 
två lods vikt varje fjärdedels år ovillkorligen skulle insändas till 
kontrollkontoret. Beträffande straffet för underhaltigt arbete ned- 
sattes det jämlikt kgl. brev till kommerskollegium den 21 juli s. å. 
för överträdelse 1. ggn till 50 d:r s:m, 2. ggn till 100 d:r och 3. ggn 
till 200 d:r jämte förlust av burskap och mästarerätt samt sky'dig- 
het för alla fallen att ersätta skadan. Samma straff skalle gälla 
beträffande okontrollerade försålda arbeten.

Dessa nya inrättningar sågos givetvis ej med blida ögon av de 
konservativa skråmästarna. Utom ökade kostnader och besvär 
medförde ock kontrollförfarandet ofta skadegörelse å deras egen
dom. Genom ovarsam behandling vid provens avskavning blev ej 
sällan tennsaken så skadad, att den måste omsvarvas och ofta även 
omgjutas, men utgick likväl kontrollavgiften. Den till två dagar 
i veckan inskränkta kontrollen omöjliggjorde försäljning till en 
köpare, som ej kunde invänta ett nygjutet arbetes kontrollering, 
liksom också den tunga transporten till kontrollkontoret för Stock- 
holmsmästarna blev dyrbar eller — om den utfördes av lärpojkar — 
hindrade arbetet i verkstaden, varjämte tennet ej sällan skadades 
därvid. Även klagades över den dryga, förhöjda kontrollavgiften, 
som mästarna sade sig ej kunna återfå av köparen. Med känd 
energi började ämbetet en kampanj för lindring eller om möjligt av
skaffande av hela kontrollen, som mästarna framhöllo såsom föga 
effektiv, och tillskrevo 1761 samtliga tenngjutare i riket med begä
ran om bidrag till processen. Även finländska mästare hörsammade 
anmaningen; i brev till ämbetet daterat Åbo den 29 maj 1761 tacka 
mästarna Elias Ståhlfot och Daniel Rising ämbetet för dess om
vårdnad för deras efterkommandes välfärd och säga sig med nöje 
vilja göra ett »sammanskott til ett så nyttigt wärfs befrämiande» — 

— samt medskicka som bidrag tillsammans 42 d:r k:m. Vid riks
dagen 17622 föredrogs deras besvär och resulterade i kgl. maj:ts reso-

1 Modée sid. 5445.
2 Modée sid. 5336.
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lution s. å. den 17 aug. § 41, som tillmötesgick flere av önskemålen, 
såsom hemstämpling i verkstaden efter tillsägelse, ersättning för 
skada vid kontrollen och befrielse från stämpelavgift för sådant 
skadat gods, men däremot bibehölls taxan, som dock för framti
den ej finge ytterligare ökas.

Ännu en lindring erhöllo tenngjutarna genom kgl. maj:ts reso
lution på allmogens besvär 1762 den 17 aug. § 241, varigenom det 
tvåstämplade tennet åter tilläts för hel- och halvkvartersflaskor. 
Allmogen i Norrland, finska landsorter och lapparna hade klagat 
över det tvåstämplade tennets indragning, dels var det billigare, 
dels lämpade det sig för att uppsmältas till »Trådrag och til Söm och 
Foderwerk på kläder nyttjas», vartill det hårdare icke var dugligt. 
Dess användning utsträcktes ytterligare genom kommerskollegii 
kungörelse 1764 den 31 okt.2 till knappar, leksaker och annat smått 
arbete, men det skulle förses med stämpel visande tillverknings
orten, tillverkarens namn och förses med kontrollstämpel.

En massfabrikation av små bägare av detta tenn synes spe
ciellt m:r Daniel Rising i Åbo utfört och begagnade för dessa arbe
ten en särskild stämpel, se nedan sid. 152 n:o 79, som han utskar 
i själva formen och som således göts samtidigt med bägaren3. Gahln
bäck återger den feltecknad å sid. 102 n:o 146. Denna Risings stäm
pel är av ett visst intresse, visande mästarens förmåga att på ett 
enkelt och prydligt sätt tillämpa stämpelbestämmelserna.

Fintennet, det fyrstämplade eller s.k. engelska, plägade efter 
gjutningen hamras, en sed som iakttagits sedan ålder överallt; det 
trestämplade s.k. svenska tennet var däremot ohamrat. På 1760- 
talet började emellertid en del mästare att förse även det senare 
med hamring. Ämbetet såg däri en fara för underslev och osund 
konkurrens samt besvärade sig 1769 över oskicket hos kommers
kollegium, vilket slutligen resulterade i kgl. kungörelsen 1773 den 
25 juni4 med förbud vid vite av 100 d:r s:m för grövre eller tre- 
stämplat tenns hamrande.

Denna ytbehandling, hamring efter gjutning, bör skiljas från 
metoden att ur en platta uthamra och driva fram arbetet utan

1 Modée sid. 5349.
2 Modée sid. 5729.
3 Välvilligt meddelat av D:r C. A. Nordman, Helsingfors.
4 Modée X  sid. 11  j.
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gjutning. En del ämbeten utomlands arbetade med denna drivnings- 
metod, ehuru föga allmänt, men i Finland och Sverige torde den ve
terligen aldrig kommit till användning. Då Gahlnbäck sid. 25 på
står, att denna senare metod brukats i Finland vid sidan av gjut
ning, misstager han sig säkerligen. I den mån de hamrade arbeten 
han sett i museerna i Raumo, Åbo och Helsingfors äro finländska 
mästares verk, har han missförstått ythamringen och därigenom 
kommit att tro på en framställningsmetod medelst hamring även 
i Finland. Vid min undersökning av samlingarna i Helsingfors 
Nationalmuseum och Åbo Hist, Mus. har jag ej kunnat finna 
annat än ythamrade arbeten.

Frågan om gärningsmännens å landet möjlighet att utföra 
tenngj uteri belyses bäst genom bestämmelserna om kontrollen å 
tenn. Gahlnbäck framkastar å sid. 120 förmodanden om tenngj u- 
tareverkstäder å finska landsbygden och påstår å sid. 12 1, att by
smeden göt tennarbeten ända in i nyare tid. Vissa gärningsmän å 
landet hava ju visserligen tillåtits sedan ålder, men bland dem 
förekom ej tenngj utaren, som skulle bo i stad och höra under äm
bete. Militiepersonalen fick vid skilda tider utföra hantverk, men 
även den under begränsade villkor. Sålunda tillätos enligt kgl. brev 
1754 den 10 juni1 t.o.m. guldsmeds- och tenngjutarehantverken att 
utövas å landet av »förafskedade såwäl som i tj ensten warande af 
Militien», men de måste ställa sig kontrollstadgan till efterrättelse 
och införa sina arbeten till närmaste stad för stämpling. Men på 
grund av missbruk upphävdes dock detta medgivande redan genom 
kommerskollegii kungörelse 1762 den 14 dec. § 21 och förbjöds all 
sådan deras verksamhet å landet, de förpliktades att arbeta hos 
städernas mästare som gesäller eller för betalning efter stycketal. 
Samma bestämmelser återfinnas i kgl. resolutionen på borgare
ståndets besvär 1789 den 28 apr.2 och i kgl. krigs- och kommers
kollegii kungörelse 1790 den 28 juni.3 Ännu i bestämmelserna för 
den utvidgade näringsfrihet å landet, som i Finland infördes ge
nom förordningen 1859, nämnas särskilt undantagna guld- och 
silverarbetare samt tenngjutare, och likaså undantogs dessa yrkens

1 Modée sid. 5444.
2 Modée X IV  sid. 401.
3 Modée X IV  sid. 544.
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utövande från den självförsörjningsrättsom  samma förordning 
medgav beträffande andra yrken. Gahlnbäcks förmodanden om 
tenngjuteri å finska landsbygden saknar således alldeles stöd i 
gällande författningar, som tvärt om förbjödo sådan verksamhet.

Även står densamma i skarpaste strid med parteringen mellan 
yrkena, vilken till ytterlighet skärptes under den senare skråtiden. 
Från 1700-talets början pågick en oavbruten strid mellan när
besläktade hantverk angående gränserna för deras näringsutövning. 
Ämbets- och byggningskollegii liksom kommerskollegii handlingar 
vimla av sådana tvister. Så var även mellan smederna skarpa grän
ser uppdragna mellan grov-, klen- och hovsmeder.

Till tenngjutarens viktigaste färdigheter hörde svarvnings- 
konsten. Den var nödvändig såväl för modellens framställning 
som för gjutformarnas och tennarbetets avputsning. Flerstädes 
utgjorde därför svarvning ett speciellt privilegium för tenngjuta- 
ren. I Nürnberg exempelvis förbjöds 1705 gördelmakare att bruka 
svarv, emedan svarvningen »den Zinngiessern privative zustehe»2. 
Likaväl förbjödos tenngjutarna 1710  den 8 jan. av ämbets- och 
byggningskollegium i Stockholm att utföra svarvat hornarbete 
»swarfware-embetet till förfång»3. Också är tanken på svarvhjulet, 
svarvbänken och hammarbänken såsom möbler i en smidesverkstad 
å landet fullständigt absurd.

Att emellertid smederna på landet i Finland samlade såväl 
grytmetall som koppar och tenn är sannolikt, men skedde detta 
för att med förtjänst avyttras till resande uppköpare, mest ryskt 
slödder, i likhet med vad som förekom i Sverige redan tidigt på 
1600-talet. Magistraten i Stockholm måste exempelvis 1636 den 
22 juni utfärda en förordning mot handeln med ryssar, däri klagas 
över att »öfwermaga och omyndige tienstefolck hafwa bekommit 
tilfellen sine Huusbönder och Maatmöder afhända theras goda, thet 
således i miugg til the fremmandom (ryssarna) för halft wärde at 
försellia»4. Tenngjutarna i Stockholm framförde också i skrivelse 
till magistraten 1660 klagomål över de ryska uppköpen av gryt

1 Ehrström sid. 84.
2 I. S. Hallen: Werkstäte der heutigen Künste I, Brandenburg, Leipzig 1761. 

sid. 265.
3 Löfgren I sid. 238.
4 M. Lagerström: Stockholms stads ordinaniier I sid. 52.
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metall, som fördes ur landet ämbetet till skada1. Ryssarna över
svämmade redan på den tiden landsbygden på samma sätt som i 
våra dagar de beryktade ryska sågfilarna och sannolikt även i 
samma snygga spionerisyften.

Att alltså tenngj uteri i egentlig mening som hantverk före
kommit å landsbygden, anser jag högst osannolikt. Men däremot 
hava mindre arbeten, som ej förutsatte svarvade gjutformar, utförts, 
speciellt den s.k. bondegrannlåten. Dit höra de säregna tennbrode
rier, som av lapparna användes2 och som 1762, se ovan, under namn 
av »trådrag, söm- och foderverk å kläder» åberopades för behovet 
av det tvåstämplade tennet.

1 Löfgren I bil. 28.
2 E. Hammarstedt: Lappska tennbroderier, tr. i. Minnen från Nord. Mus. 

av A. Hazelius, bd 2.



Biografier över finländska tenngjutare.

BJÖ RN EBO RG.

Näringsförhållandena i det äldre Björneborg synas under 1500- 
talet och början av 1600-talet varit av den art, att tenngjutare- 
verksamhet väl då kan tänkas uppstått. Någon mästare från denna 
tid har dock ännu icke kunnat spåras. Nedgången därefter fram 
till 1700-talets mitt torde omöjliggjort yrkets drivande, och av 
kontrollverkets stämplingsprotokoll i Stockholm 1753— 1807 fram
går, att under den tiden ingen tenngjutare där verkat.

BORGÅ.

Kontrollverkets protokoll 1753—1806 känna endast en tenn
gjutare därstädes Erik Holstén 176 1—1766, därefter hava inga 
arbeten från Borgå anmälts till kontroll.

Erik Holstén (Holstenius).

I gesällprotokollen tillägges Holstén ortbeteckningen »von 
Stockholm», han gick således där sina läroår, sannolikt omkring 
1754—1759 och bör vara född omkring 1738, troligen i Stockholm. 
Sin första gesällanställning erhöll han 1759 den 9 juni hos m:r Sa
muel Marnell — redan den 4 juni hade han 1. ggn omskådats utan 
att finna arbete1. I gesällmatrikeln upptages han 1759, erläggande 
sin halva daler vid första bevistade lådsammankomst. Sin tjänst 
hos m:r Marnell lämnade han 1759 den 13 juli och utvandrade1, 
vart är okänt men troligen direkt till Finland, där han enligt upp

1 Omskådningsboken 1735. Nord. Mus.
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gift i magistratens i Borgå resol, 1760 den 12 mars, se nedan, arbe
tar som gesäll i Åbo samt även i S:t Petersburg. Gahlnbäck sid. 29 
daterar hans verksamhet som tenngjutare felaktigt från 1749.

I Stockholmsämbetet blir han åter synlig 1762, där han den 
21 juli meddelades mästerskap av ålderman Jakob Sauer, sedan 
har företett magistratens i Borgå tillstånd att där driva yrket enligt 
resol. 1760 den 12 mars1 . Till ämbetet inflöt för hans mästerskap 
enligt åldermansboken 96 d:r, och erlade han kvartalsavgifter 1763 
med 3 d:r 24 öre och 1765 den 28 okt. med 12 d:r, varpå följer an
teckningen: »är blefwen Organist».

Kontrollprotokollen upptaga honom under åren 176 1—1766, 
då han således det senare året nedlagt verksamheten. Att han under 
1761 kunnat få sina arbeten kontrollerade utan mästerskap av äm
betet, torde förklaras genom magistratens redan 1760 honom med
delade burskap.

Enligt Gahlnbäck sid. 29 var han gift med Anna Maria Holm
gren2 samt flyttade 1768 till Nagu.

Hans lärpojke Henrik Ollborg (Ollenboig) erhöll sin första 
gesällanställning 1769 den 16 maj hos m:r Erik Krietz i Stockholm, 
hos vilken han sannolikt efter m:r Holsténs upphörande med yrket 
avslutat sina sista läroår®. Redan efter 14 dagar lämnade han tjän
sten, omskådades på nytt men fann ej arbete och meddelades Gruss 
und Geleit d.v.s. utvandrade den 5 juni. Under 1787 återfinnes 
han som gesäll hos m:r P. Pettersson i Helsingfors.

Sannolikt en broder till m:r Erik var den Andreas Holstenius, 
som lärde hos tenngjutaren Petter Norén i Hedemora 1762—1767, 
sökte gesällanställning i Stockholm 1767 den 8 juni, kunde dock 
ej erhålla tjänst och utvandrade till Västerås, varifrån han åter
kommen 1768 den 6 juni omskådades utan att finna anställning 
och utvandrade, varthän okänt4.

johan Jacobsson Kar sberg.

Här kan lämpligen omnämnas denne tenngj utaregesäll bördig

1 Kanngj. ämb:s lösa handl. inv. 34696 bunt I: 57. Nord. Mus.
2 Gahlnbäck sid. 29 daterar giftermålet felaktigt till 1749.
3 Gahlnbäck sid. 32 uppgiver hans läroår hos m:r Holstén från 1764— 1768, 

möjligen kom Ollborg redan 1767 till m:r Krietz i Stockholm.
1 Omskådningsboken 1761. Ncrd. Mus.
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från Borgå. Enligt bördsbrev dat. Borgå magistrat 1735 den 3 sept.1 
föddes han under flykten år 1718  den 19 sept. uti Söderhamns stad, 
fadern var borgaren i Borgå avlidne Jacob Karsberg och modern 
hustru Catharina Serlackia. Unga Karsberg gick sina läroår hos 
m:r Carl Sauer i Stockholm 1738 den 8 nov.—1745 den 18 maj, 
arbetade sedan som gesäll i Stockholm till 1747 den 6 febr., då han 
utvandrade, och förekommer ej vidare i protokollen. Sannolikt 
har han vandrat i Finland, ehuru Gahlnbäck ej känner till honom.

EK EN Ä S.

Kontrollverkets protokoll saknar proberade arbeten härifrån 
under tiden 1753—1806, varför ingen tenngjutare under denna tid 
verkat i staden. Gahlnbäck sid. 34 uppgiver för 1800-talet tvenne 
mästare därstädes nämligen

I). E. F . tenngjutare 182g—1850.
och

M. E. J . tenngjutare omkr. 1823.

Båda dessa äro emellertid felbestämda; Gahlnbäck har tytt 
eken i stadsstämplarna n:s 8 och 10 som Ekenäs vapen och tolkat 
initialerna i märkena n:s 9 och 1 1  felaktigt. Samtliga dessa arbeten 
å sid. 34 äro svenska och tillhöra

Nils E. Justelius i Eksjö.

3 4

Han var verksam åren 1785—1850 och en synnerligen produk
tiv mästare, varför det ej förvånar att finna så många av hans ar
beten i Finland. Hans stämplar visa en mångfald variationer,

1 K a n n g j .  ä m b : s  l ö s a  h a n d l .  in v .  3 4 6 9 6  b u n t  I :  5 8 . N o r d .  M u s .
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därav den ovan n:o 34 återgives från år 1825 och brukats å de i 
Nationalmuseum i Helsingfors befintliga kannorna. Av dessa bär 
kannan 6000 : 229 årsbokstaven ?) 3 för år 1829 och kannan 
6000 : 224 årsb. F  4 för år 18361. Å samtliga arbetena återfinnes 
kontrollstämpeln, sveaskölden, visande för denna tid svenskt och 
ej finländskt arbete.

Erik Andersson, grytgjutare i Stockholm.

Här torde böra nämnas denne från Ekenäs bördige mästare. 
Enligt bördsbrev dat. Ekenäs rådstugu 1655 den 4 okt.2 var han 
son till avlidne Anders Hindersson i Ekenäs och hustru Walborgh 
Cdemetzdotter samt gick i lära hos grytgjutaren m:r Olof Östensson 
i Stockholm. Han inskrevs hos denne 1649 den 1 nov. på 6 år 
och utskrevs ur läran 1656 den 14 juli, blev grytgjutare i Stock
holm 1675 den 26 aug. och dog under år 16803. Hustrun hette 
Margareta Erichsdotter, död 1707, och två döttrar omtalas4. 
Denne m:r Erik var den siste grytgjutaren i kann- och gryt- 
gjutareämbetet. Sannolikt hade han under sina gesällvandringar 
arbetat även i Finland

HELSINGFORS

Från 1600-talet borde tenngjuteri i staden kunnat uppstå. 
Endast en kanngj utare och denne först från 1600-talets senare del 
är dock hittills känd nämligen kanngjutaren P från 1680-talet, 
och likaså saknas kända mästare från 1700-talets förra hälft. Från 
I 753 fram till 1808 visa kontrollprotokollen endast trenne mästare: 
Jonas Tillberg 1759—1763, Erland Preutz 1763—1770 samt Petter 
Pettersson 1777—1805. Under åren 1753—1758, 17 7 1— *776 och 
1806—1807 saknas till kontroll anmälda arbeten från staden. 
Samtliga övriga av Gahlnbäck med initialer angivna mästare före 
1809 äro felbestämda och ej finländska tenngjutare.

1 F ö r  d e s s a  u p p g i f t e r  h a r  j a g  a t t  t a c k a  D : r  C . A . N o r d m a n ,  H e l s in g f o r s .

2 K a n n g j .  ä m b : s  l ö s a  h a n d l .  in v .  3 4 6 9 6  b u n t  I :  5 4 . N o r d .  M u s . S e  b i l .  I .

3 K a n n g j .  ä m b : s  p r o t .  N o r d .  M u s .

4 B o u p p t e c k n in g a r .  S t o c k h .  R å d h u s a r k i v .
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Kanngjutaren P  från 1600-talets senare del.

Han är känd genom ett dopfat i Simo kyrka bärande den 
kombinerade trestämpeln i ros1, se Gahlnbäck märke 27. Stäm
peln visar den från omkrihg 1680 vanliga typen för medeltennet, 
det s.k. svenska tennet, som efter 1694 motsvarades av det tre- 
stämplade. Det är således ej, som Gahlnbäck uppger, märket för 
fintenn. Som årsbokstav synes saknas, är arbetet att hänföra till 
tiden omkring 1680-talet men före 1694. Mästaren har verkat 
under 1600-talets senare del, hans namn har dock förblivit okänt 
och trotsar ännu alla efterforskningar.

Jonas Tillberg.

Som nyutskriven gesäll erhöll han 175 1 den 20 maj sin första 
gesällanställning i Stockholm hos m:r Daniel Björkman. I gesäll
protokollen tillägges honom ortbeteckningen »von Stockholm», han 
har alltså lärt därstädes omkring 1746— 1751, sannolikt hos m:r 
Björkman. Omskådningsprotokollen ange hans anställningar2:

17 5 1 den 8 sept. avsked från m:r Björkman, utvandrade till
m:r Johan Hagman i Uppsala;

» » 16 sept. återkommen från Uppsala, omskådad till
m:r Magnus Söderbergs änka;

1752 » 1 1  juni utvandrade;
I 757 * x5 febr. återkommen senast från tjänst hos m:r

Baltzar Rochus i Arboga, antogs hos m:r Erik Björk
man;

» » 23 febr. utvandrade;
» » 16 maj återkommen, fann ej arbete och utvandrade

åter den 20 maj. s.å.
I gesällskapet bevistade han under 1751 för 1. ggn öppen låda, 

erlade därvid sin inskrivningsdaler och efter halvårets förlopp sin 
halvårsplåt. Örtgesällsysslan uppehöll han 175 1 i början av sept. 
och 1752 i maj3. För olovlig spatsergång dömdes han jämte andra 
gesäller i ämbetet 175 1 den 20 maj att böta 12 d:r4. Under sin fem-

1 Jfr  Löfgren I sid. 271.
2 Omskådningsboken 1735, Nord. Mus.

Matrikeln. Nord. Mus.
1 Ämbetets protokoll. Nord. Mus.
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åriga bortovaro från Stockholm vandrade han säkerligen även i 
utlandet, sannolikt också i Finland, eftersom han senare sökte sig 
dit som mästare.

Mäster Jonas tyckes ej tillhört Stockholms ämbetet. Han öpp
nade verkstad under 1759, i kontrollprotokollen förekommer han 
åren 1759—1762 samt står för 1763 antecknad som avliden. Gahln
bäck uppgiver honom gift 1759 den r sept. med Elisabet Forssia 
och död 1763 den 30 dec. Som ej ämbetsmästare har han ej kunnat 
hålla lärpojkar och gesäller i verkstaden.

Gahlnbäck tillskriver honom tvenne stora ljusstakar i Janak
kala kyrka samt ett par ljusstakar i Nådendals kyrka med mästare
märket 33 samt återger de senare i bild. 1 1 .  Dessa arbeten kunna 
emellertid ej vara utgångna från m:r Tillberg. Ljusstaken bild 1 1  
visar typisk 1600-tals stil från 1680-talet. Visserligen har typen 
även senare omgjutits i de gamla formarne men säkerligen ej så 
sent som på 1750-talet. Märket 33 visar ännu säkrare till 1600- 
talet och har icke kunnat använts senare än 1700-talets första år
tionden. Möjligen äro dessa arbeten finländska från någon okänd 
1600-tals mästare, och som de enligt Gahlnbäck sakna årsbokstav, 
hava de i så fall tillkommit före 1694; svenska kunna de ej vara, 
då initialerna I-T ej passa till någon svensk mästare; sannolikt 
tillhöra de emellertid en engelsk eller holländsk mästare.

Johan Erland Preutz.

35

Enligt bördsbrev från Eskilstuna magistrat 1749 den 26 apr.1 
var Jon Erland Preutz född i staden 1732 den 13  sept., fadern 
var handelsmannen Anders Preutz och modern hustru Agneta 
Aulin. I Stockholms magistrats bouppteckningsprot. 1740 den

1 Ä m b e t e t s  l ö s a  h a n d l .  in v .  3 4 6 9 6  b u n t  I :  5 2 . N o r d .  M u s .
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i i  jan.1 efter betjänten Johan Gustaf Preutz hos tobaksspinna- 
ren Anders Sälgström angives unga Preutz som den avlidnes bro
der »vid pass 6 år till uppfostran hos sin morbroder munsterskri- 
varen vid Södermanlands regemente Erland Aulin». Sina läroår 
tillbringade Preutz i Stockholm hos m:r Niclas Berg 1750—1751 
och efter dennes 175 1 timade död hos m:r Erik Krietz t.o.m. 1755. 
Om hans gesällår uppgiva vidare omskådningsböckerna2 följande:

1755 den 20 maj antogs såsom nyligen utskriven gesäll hos
m:r Erik Krietz;

1756 » 12 apr. utvandrade;
» » 24 sept. återkommen, omskådades till m:r Samuel

Marnell;
» » 2 nov. utvandrade till Uppsala;

1757 » 26 jan. återkommen från tjänst i Uppsala, fick ar
bete hos m:r Krietz;

1758 » 22 jan. omskådad för 2. ggn, fann ej arbete och ut
vandrade den 26 jan. s.å.;

1762 » 2 juli ankom från Göteborg, antogs på nytt av m:r
Krietz;

» » i  sept. slutade sin tjänst hos Krietz och utvandrade,
sannolikt till Finland.

Vid öppen låda satt han första gången 1755, erlade sin inskriv- 
ningsdaler och efter halvåret halvårsplåten. Som örtgesäll tjänst
gjorde han 1755 i okt., 1757 i nov. och dec.3

I Helsingfors öppnade han verkstad 1763 utan att dock förena 
sig med ämbetet i Stockholm eller därifrån erhålla mästarerätt. 
Burskap erhöll han sannolikt 1763 och har därför kunnat få sina 
arbeten kontrollerade åren 1763—1770, men 1771 vägrades detta 
under motivering, att han ej skaffat sig mästarebrev. Han före
kommer ej vidare i kontrollprotokollen och har därför säkerligen 
upphört med yrket.

Här se vi en följd av ämbetets i Stockholm klagomål över 
»fuskaren Pryts i Helsingfors». I ämbetets lådräkning 1770 den 
16 mars upptages en utgift av 6: 24 d:r »för ett bref från Högt:de 
Ämbets-Collegium til Magistraten i Helsingfors angående fuskaren

1 B o u p p t .  1 7 4 0  I I I  f o l .  1 9 0 , S t o c k h .  R å d h u s a r k i v .

2 O m s k å d n i n g s b ö c k e r n a  173 5  o c h  1 7 6 1 . N o r d .  M u s .

3 M a t r ik e ln .  N o r d .  M u s .



LÖFGREN, FINLÄNDSKA TENNGJUTARE 73

Prytz»; 1770 den 21 apr. ytterligare 6: 24 d:r »för 
ett iteratum till Magistraten i Helsingfors». Ut
gifterna avse ämbetskollegii i Stockholm brev till 
magistraten i Helsingfors 1769 den 25 apr. och 
1770 den 13 mars med begäran om dess bistånd 
för att förmå Preutz att söka mästerskap, vilket 
han dock trots förnyad begäran och Helsingfors 
magistrats påtryckning ej ställt sig till efterrättelse, 
varför anmälan om förhållandet tillställdes kon
trollkontoret med ovan angiven verkan. J fr  sid. 22.

Enligt Gahlnbäck är han ännu 1775 påvis
bar i Helsingfors, då en son Carl Johan föddes 
den 17 dec. Han gifte sig 1763 den 27 sept. i 
Borgå med Helena Veckman. Ett arbete av hans 
hand har jag påträffat i Helsingfors National
museum nämligen snickareämbetets i Helsing
fors välkomma av år 1763, inv. 7938. 2. Den är 
utförd i fyrstämplat tenn med stämpeln ovan 
n:o 35, se bild n:o 36. Endast skålen är emeller
tid ursprunglig, foten och locket däremot utförda 
av m:r Petter Pettersson i Helsingfors, bärande 
hans ängelmärke. Gravering å skålen: ; F. G. B  :
T. W : I. N. B : ANNO 1763 : Totalhöjd 59,9 cm.

Petter Pettersson.

Enligt bördsbrev daterat Mäntyharju prästgård 1766 den 
30 juni1 av vice pastorn Zacharias Cygnaeus var han född i Mänty- 
harju socken och Hietaniemi by 1746 den 8 aug., fadern varPetter 
Parsoin Parsoni, och stod han i lära hos m:r Daniel Lindegren i 
Lovisa. Han lärde yrket hos denne åren 1766—1771 samt anmälde 
sig i Stockholm till sin första gesällanställning 177 1 den 17 juni.

Omskådningsböckerna2 uppgiva följande anställningar:
177 1 den 17 juni omskådades till m:r J .  G. Ryman;

» » 16 okt. för 2. ggn omskådad antogs åter hos m:r
Ryman;

1 Ä m b e t e t s  l ö s a  h a n d l .  i n v .  3 4 6 9 6  b u n t  I :  3 9 . N o r d .  M u s .

2 O m s k å d n in g s b ö c k e r n a  1761  o c h  1 7 7 3 . N o r d .  M u s .
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1772 )> 5 mars utvandrade till Uppsala;
» " 16 apr. återkommen från tjänst i Uppsala, fann

han ej arbete och utvandrade den 21 maj s.å. sanno
likt till Finland, där han under 1773 arbetade hos 
sin läromästare Lindegren i Lovisa, samt under 
1775 även i S:t Petersburg;

3 7

J775 * x5 sept. anmälde sig i Stockholm med sken från 
S:t Petersburg, antogs av m:r Erik Krietz;

1776 » 13  sept. lämnade tjänsten hos m:r Krietz och utvan
drade till Helsingfors.

I gesällmatrikeln upptages han vid första bevistade öppna 
låda 177 1, erlade sin inskrivningsdaler och i början av 1772 halv- 
årsplåten. Som örtgesäll fungerade han 1776 i aug.

I ämbetet uppvisade han 1777 den 22 aug.1 magistratens i Hel
singfors utslag 1776 den 23 sept.2 med tillstånd för honom att ned
sätta sig i staden efter vederbörligen erhållet mästarebrev, vilket 
enligt magistratens uträkning borde kosta 16 d:r s:m. Vid samman
komsten granskades ett förut honom förelagt mästerstycke, som 
befanns behäftat med flere fel men godkändes slutligen efter van
liga avgifters erläggande. Kvartalspengar tillskickade han seder
mera ämbetet samvetsgrant vart eller vartannat år, sista gången 
1802 den 6 aug3.

1 Ä m b e t e t s  p r o t o k o l l .  N o r d .  M u s .

2 H e l s i n g f o r s  d o m b o k  1 7 7 6  d e n  2 6  s e p t .  § 1.

3 Ä m b e t e t s  l å d r ä k n i n g a r .  N o r d .  M u s .
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Han öppnade verkstad ander slutet av 1776 eller början av 
1 7 7 7 , och upptagas hans arbeten i kontrollprotokoller 1777—1805.

Gahlnbäck uppger följande lärpojkar: Jöran 1780, identisk 
med Göran Fick, se sid, 92, Johan 17821, Jacob 1784, Joseph 
Zwick 1 784,2 Johannes Hellman 1784, Johan Adamsson 1786. 
Dessutom inskrev m:r Pettersson genom brev till ämbetet 1795 
den 16 maj lärpojken Gustaf Forsström3 på fyra år, men utlärde 
denne sannolikt först 1801 i juni; utskrev likaledes brevledes 1802 
den 22 maj sonen Carl Gustaf Pettersson4, som alltså inträtt i 
läran omkring 1797.

Som gesäller arbetade hos honom Christian 1783, Henric 01- 
lenborg5 1787, Jonas Östling6 1790 och Gustaf Stier7 1791, 1795. 
Ytterligare följande gesäller hava på sina vandringar någon tid 
arbetat i hans verkstad såsom framgår av omskådningsprotokol- 
len: Carl Bröske före den 10 nov. 1777, Friedrich Gellerstedt före 
den 24 aug. 1784, Carl Magnus Lindborg före den 12 aug. 1791, 
Christopher Gabriel Unander före den 29 juni 1791, Johan Ekblom 
före den 16 juni 1799, Gustaf Forsström under senare delen av 
1801. Om dessa gesäller se sid 80 f.f.

Gahlnbäck upptager några av hans arbeten samt avbildar hans 
stämplar 28—32. En fullständig fyrstämpling med såväl ängel
märken och stadsnamnstämpel som de lagenliga fyra småstämp- 
larna visa märkena ovan n:o 37. Som synes äro Gahlnbäcks 
märken n:s 28—31 något feltecknade. Utom de av Gahlnbäck 
kända arbetena har m:r Pettersson omgjort snickareämbetets i 
Helsingfors välkomma från år 1763, varå foten och locket bära 
hans ängelmärke, se sid. 73 och bild 36. Sin stamp för det stora 
ängelmärket, stämpeln 37 ovan (Gahlnbäck n:o 30), för fyrstämp- 
lat tenn har han använt för sigillavtryck å flere brev till ämbetet, 
se nedan. Även sitt vanliga mästaremärke 28 (Gahlnbäck) har

1 S a n n o l i k t  J o h a n  A d a m s s o n .

a J o s e p h  Z w ic k  a n g e s  a v  G a h n b ä c k  s i d .  4 5  s o m  l ä r p .  1 8 1 0 — 18 . . h o s  m :r  

P e t t e r s s o n ,  v i l k e t  n a t u r l i g e n  ä r  o r im l ig t .

3 G u s t a f  F o r s s t r ö m ,  s e  s i d .  8 2 .

4 O m  s o n e n  C a r l  G u s t a f  P e t t e r s s o n  s e  s i d .  8 2 .

5 H e n r i k  O l le n b o r g  s e  s i d .  6 7 .

*  J o n a s  Ö s t l in g ,  s e  s i d .  8 1 .

7 G u s t a f  S t i e r ,  s e  s id .  8 1 .

6
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han brukats som sigillstamp å nämnda brev. Hans produktion 
har varit omfattande och kan mäta sig med Stockholmsmästar- 
nas. Under året 1780 uppgick den till 1345 pund och 1790 till 
2690, jf  r bil. X III .

M:r Pettersson tyckes varit en flitig brevskrivare, flere brev 
av hans hand till ämbetet i Stockholm vittna därom samt visa en 
ej ringa stilistisk förmåga tydande på en ganska god underbyggnad. 
I brev 1795 d. 16 maj låter han inskriva sin lärpojke Gustaf Fors
ström, beder att få veta priset på blocktenn samt frågar om m:r 
Erik Lodin i Lovisa är antagen till ämbetsmästare. Brev 1795 den 
18 juli framför hans tack för ålderman C. G. Malmborgs svar med 
priset å tenn samt ordar ytterligare om fuskaren Lodin, se sid. 23.
1 brev 1796 den 7 maj önskar han få köpa från ämbetet »ett svarf- 
snöre, 4 st. ordinaire halfrunda och 4 st. fyrkantiga Raspar, a f de 
halfrunda en grof på båda sidor och de kantiga slikt (grov) på båda 
sidorna». Som erkänsla för åldermannens besvär vill han skicka 
honom ett pund smör. Ytterligare önskar han i brev 1798 den 
12 maj få »några brukbara stenformar nemligen en til 3 S' och en til
2 U fath flata», hemställer om att ur sitt i lådan förvarade »Powke 
betyg» (bördsbrev) få uppgift om sin ålder samt »beder få weta af- 
sättningen å förarbetat tenn, hwilken här är ganska ringa». Redan 
1799 den 21 maj föreligger åter ett brev om lärpojken Gustaf Fors
ströms utskrivning samt om tennpris och hans ålder. År 1802 den 
22 maj hade han avsänt ett brev med begäran om sonens in- och 
utskrivning samt medsänt omkostnaderna därför 3 rdr 8 sk. men 
ej fått svar, varför han i ett nytt brev 1802 den 2 juli i beska 
men välformade fraser påminner åldermannen om svar därå, se 
bil. X I. I ett sista brev 1802 den 8 sept. tackar han i mildare, 
överslätande ton för svaret och meddelar sin sons förestående 
avresa till ämbetet. Hans änka Maria Margareta Pettersson till
kännager slutligen i brev 1805 den 21 apr. hans död den 16 apr.1 
med begäran om dödsfallets annonsering i Stockholmstidningarna2. 
Själv avled hon några dagar därefter 1805 den 25 apr. (enligt 
Gahlnbäck).

1 G a h l n b ä c k  u p p g i v e r  d a t o t  f ö r  h a n s  d ö d  t i l l  d e n  15 a p r .

2 S a m t l i g a  b r e v e n  å t e r f i n n a s  i ä m b e t e t s  l ö s a  h a n d l .  in v .  3 4 6 9 6  b u n t  I I :  1— 8 . 

N o r d .  M u s .
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A. A. G. tenngjutare 

(enligt Gahlnbäck sid. 35, stämpel 12—13).

Som ovan nämnts kan ingen av de med initialer av Gahlnbäck 
uppgifna mästarna vara finländska. Gahlnbäck har trott sig se 
en båt under kronan i stadsmärkena och därigenom gjort Stock- 
holmsstämpeln med krona till Helsingfors stadsmärke. Före 1753 
skulle möjligen hittills okända Helsingforsmästare funnits, och be
träffande denne mästare A. A. G. skulle då årsbokstaven U å 
en Gahlnbäck tillhörig 8-sidig vinflaska med dessa stämplar vara 
att hänföra till den föregående serien 1737, då däremot Gahlnbäck 
tolkat den till 1778. Någon vare sig finländsk eller svensk känd 
mästaren, gesäll eller lärpojke existerar veterligen ej, som kan till

skrivas dessa initialer. Tyvärr har Gahlnbäck ej uppgivit, om den 
åttasidiga vinflaskan med stämplarna 12 —13 (Gahlnbäck) bär 
kontrollmärket sveaskölden. Men även utan uppgift härom kan 
stämpeln tack vare sin sköldform tämligen säkert anges till 1700- 
talets senare del. Återstår då ingen annan möjlighet än att förut
sätta, att Gahlnbäck felläst initialerna. Om så är fallet, hava vi 
sannolikt att göra med m:r Samuel Weigangs märken, se vid- 
stående stämpel 38. Sköldformen är ovanlig och förekommer ej 
hos någon annan från denna tid. M:r Weigang var verksam i Stock
holm åren 1776—1793.

Denna stämpel fördes såsom nedanstående märken 39 visa av 
Stockholmsmästaren Vieth Viethson Drenckler, vanligen beteck
nad av hans samtida med Fijth Fijthson. Han var verksam i Stock
holm åren 1637—1686. För ett isolerat fall kan man naturligen

3 8

V. D. tenngjutare 17. årh.

(enligt Gahlnbäck sid. 36, stämplar 14—15).
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tänka sig, att en gesäll med den eljest unika initialkombinationen 
V. D. funnits, som arbetat hos m:r Fijth och sedermera såsom 
mästare i Helsingfors upptagit hans märke som sitt eget. Men 
då i två andra fall — för Gahlnbäcks initialmästare M - G, se sid. 37, 
och F  - K, se sid. 40 — samma antagande måste förutsättas för 
att förklara deras stämplar, se nedan, blir hypotesen väl djärv.

Kronan i Gahlnbäcks stadsmärke 15 överensstämmer visser
ligen ej med kronformen i Fijths stadsmärke 39, men givetvis har 
m:r Fijth under sin långa verksamhetstid hunnit förbruka flere 
stampar, och i stadsmärket i den kombinerade trestämpeln 40, 
som han begagnat från omkring 1680-talet, visar han en typ på 
kronan, som närmar sig Gahlnbäcks krontyp.

Säkerligen äro alltså Nationalmuseets i Helsingfors fyra flata 
tallrikar med märkena 14—15 (Gahlnbäck) att hänföra till m:r 
Vieth Drencklers verkstad i Stockholm samt utförda av s.k. svenskt 
tenn med en tennhalt av cirka 85 %h

Här hava vi tydligen Stockholmsmästaren Michel Gerbers 
stämpel för s.k. svenskt, trestämplat tenn, se vidstående märken 41.

Han var verksam i Stockholm åren 1688—1710  och dog i pesten. 
De två ljusstakarna i Nationalmuseet i Helsingfors 5399: 2, 5399: 3

40

M. G. tenngjutare 

(enligt Gahlnbäck sid. 37, stämplar 18—19.)

41

1 L ö f g r e n  I  s i d .  2 9 7 .



sa k ti a årsbokstav och tillhöra således m:r Gerbers fabrikation från 
omkring 1690, men i varje fall före 1694.

F . K. tenngjutare 1778.

(enligt Gahlnbäck sid. 40, stämpel 24.)

Denna stämpel på Simo kyrkas ljusstakar är påtagligen sliten, 
och har jag ej heller själv lyckats finna bättre exemplar av den
samma än närstående märke 42 visar. Det är Stockholmsmästaren
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42

Erik Pettersson Krietz’s kombinerade trestämpel för trestämplat 
tenn med en halt enligt förordningen 1694 av 83 %1. Utseendet 
av hans mästaremärke, jordgloben, som i stämpeln 42 är otydlig, 
visar hans vanliga stämpel 43. Givetvis bära Simo-stakarna även 
kontrollstämpeln sveaskölden. En hel del arbeten av m:r Krietz 
med ovannämnda kombinerade trestämpel n:o 42 har jag funnit 
i Helsingfors Nationalmuseum och i Åbo Hist. Museum.

M:r Krietz var verksam i Stockholm åren 1753—1795 och 
ämbetets ålderman 1777—1780, då han avsade sig sysslan. Han 
var en synnerligen produktiv mästare.

Östman tenngjutare 1761.

(enligt Gahlnbäck sid. 41).

Denne var enligt Gahlnbäck bosatt i Sveaborg, där han 1761 
begrov en tvåårig dotter. Hans förnamn är ej känt. Han har ej 
låtit kontrollstämpla arbeten. Sannolikt var han bördig från

1 G a h l n b ä c k  u p p g i v e r  f e l a k t i g t  f in t e n n .  E n l i g t  u p p g i f t  a v  D : r  C . A . N o r d m a n ,  

H e l s in g f o r s  b e k r ä f t a s  m i t t  a n t a g a n d e ,  a t t  s t ä m p e l n  2 4  v i s a r  i n i t i a l e r n a  E — K .
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Karlskrona och son till skepparen Jonas östman, varifrån tvenne 
tenngjutare härstamma. En  av skepparens söner Sven Östman 
var lärpojke hos m:r Michel Pontan i Karlskrona åren 1732— 1737, 
arbetade i Stockholm som gesäll 1739— 1749 och blev mästare 
i Karlskrona 17491, där han verkade t.o.m. 17552. Möjligen skulle 
det varit denne, som flyttat till Sveaborg och kallats tenngjutare, 
ehuru han sannolikt ej har utövat yrket därstädes.

En son till skeppar Jonas i Karlskrona var också tenngjutaren 
Anders Östman i Stettin. Denne var lärpojke i Karlskrona om
kring 1742—1747, arbetade som gesäll i Stockholm 1747—1751 
samt blev mästare i Stettin 1756 och synes hava verkat därstädes 
ännu på 1770-talet3. Dennes son Daniel Gottlob Östman arbetade 
som gesäll i Norrköping 1781 och i Stockholm 1782 samt blev 
mästare i Stettin 17844.

Gesäller.

Carl Bröske.

Enligt omskådningsboken 1773 omskådades han 1777 den 10 
nov. och kom då från Helsingfors. Han har sålunda omedelbart 
förut arbetat i m:r Petter Petterssons verkstad. Bröske gick sina 
läroår i Stockholm 1769—1774 och utvandrade till Finland 1777 
den i  sept. Han blev mästare i Stockholm 1788 den 9 maj, valdes 
till bisittare i ämbetet 1802 den 6 juni och dog 1823 den 9 april.

Christopher Gabriel Unander.

Han gick sina läroår i Stockholm 1776— 1781 och utvandrade 
1782. Då han 1791 den 29 juni åter anmälde sig, kom han från m:r 
Petter Pettersson i Helsingfors, hos vilken han sålunda någon tid 
arbetat. Som mästare i Göteborg antogs han 1801 och blev ämbe
tets ålderman 1815. Kontrollprotokollen ange honom verksam i 
Göteborg åren 1803— 1829, för åren 1830—-1831 uppgives hans 
änka.

1 S t o c k h o l m s ä m b e t e t s  p r o t o k o l l .  N o r d .  M u s .

2 K o n t r o l l p r o t o k o l l e n .  M y n t v e r k e t s  a r k i v .  S t o c k h o lm .

3 H i n t z e  I I I  s i d .  4 0 6 — 4 0 8 .

\ H i n t z e  I I I  s i d .  4 0 9 .
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Johan Fredrik Gellerstedt.

Sina lärospån gjorde denne i Örebro åren 1778—1783, kom 
s. å. till Stockholm och utvandrade 1783 den 10 okt. Vid sin åter
komst 1784 den 24 aug. förde han sken från m:r Petter Pettersson 
i Helsingfors, där han således arbetat någon tid. Möjligen hade han 
på sin vandring först tagit anställning i Åbo hos m:r Abrah. Rön
bäck och är i så fall identisk med den gesäll Johan, som mantals- 

Jängden för 1784 anger arbetande hos denne. J fr  not1 å sid. 146. 
Kontrollprotokollen upptaga honom som verksam mästare i 
Härnösand 1798—1816, hans änka därefter till 1835.

Jonas Östling.

Son till tenngj utaren Gudmund Östling i Vimmerby, gick 
läroåren hos fadern 178 1—17851 och anmälde sig i Stockholm 
1787 samt utvandrade s.å. den 3 sept. På sina vandringar har han 
även gästat Helsingfors och arbetade under 1790 hos m:r Petter 
Pettersson. Hans vidare öden äro okända.

Carl Magnus Lindborg.

Han lärde i Stockholm åren 1785— 1790 och utvandrade 1790 
den 12 juni. Återkommen 1791 den 12 aug. från Helsingfors enligt 
omskådningsboken 1773, har han alltså arbetat någon tid under 
åtminstone 1791 hos m:r Petter Pettersson. Blev mästare i Sträng
näs 1797 och anges verksam därstädes till 1810.

Gustaf Stier.

Denne var säkerligen bördig från Reval, där en tenngjutare 
Johan Georg Stier verkade på 1720-talet2. I Sverige vandrade un
der åren 1740—1744 en nyutskriven gesäll Johan Sebastian Stier, 
som anges hava lärt i Reval3 och troligen var son till Revalmästa- 
ren. Möjligen är även gesällen Gustaf Stier en son eller sonson till

1 J ö n k ö p i n g s  t e n n g j .  ä m b .  p r o t .  V e s t i n s k a  s a m l .  U p p s a l a  U n i v .  b ib i .

2 H i n t z e  I I I  n :o  2 5 5 6 .

3 O m s k å d n in g s b o k e n  1 7 3 5 . N o r d .  M u s .
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honom. Han har icke vandrat i Sverige men är enligt Gahlnbäck 
påvisbar i Helsingfors 1791 och arbetade som gesäll 1795 hos 
m:r Petter Pettersson och under 1801 hos m:r Elias Tillbergs änka 
i Uleåborg samt 1802—1806 hos m:r M. Hammarström i Vasa. 
Var född 1752.

Johan Ekblom.

Han gick sina läroår i Stockholm 1789— 1794, utvandrade 
1798 den 5 juni sannolikt till Finland och Helsingfors, därifrån han 
vid sin återkomst till Stockholm 1799 den 16 juni anges kommen. 
Hos m:r Petter Pettersson har han således arbetat under förra de
len av 1799. Redan s. å. den 20 juni lämnade han på nytt Stock
holm och är därefter försvunnen ur handlingarna.

Gustaf Forsström.

Han kom i lära hos m:r Pettersson i Helsingfors 1794 i början 
av året, inskrevs enligt brev från mästaren dat. 1795 den 16 maj 
på fyra år och utskrevs likaledes enligt brev 1799 den 21 maj1. Hos 
m:r Erik Lodin arbetade han 1800 som gesäll och anmälde sig i 
Stockholm 1801 den 28 maj, då han omskådades till m:r Carl Sauer. 
Hos denne stannade han endast till den 5 juli s. å., utvandrade till 
Finland och arbetade hos m:r Pettersson till 1802 den 22 jan., då 
han vandrade vidare till S:t Petersburg. Han blev mästare i Helsing
fors 1810 samt ingick i ämbetet i Stockholm 1824 den 26 mars2, då 
han fick erlägga 16 rdr för sitt mästerskap. Se vidare Gahlnbäck 
sid. 36.

Carl Gustaf Pettersson.

Föddes sannolikt i början av 1780-talet, son till m:r Pettersson 
i Helsingfors, gick i lära hos fadern 1797—1802 av honom in- och 
utskriven genom brev 1802 den 22 maj till ämbetet3. Sin första 
gesällanställning fick han i Stockholm 1802 den 7 nov. hos ålder
man Jacob Lemon och utvandrade efter 14 dagars tjänst4. Från

1 S e  s i d .  7 5 . G a h l n b ä c k  a n g e r  h a n s  l ä r o t i d  f e l a k t i g t  t i l l  1 7 9 6 — 1 8 0 0 .

2 Ä m b e t e t s  p r o t .  N o r d .  M u s .

8 S e  s i d .  7 5 .

1 O m s k å d n in g s b o k e n  1 7 9 2 . N o r d .  M u s .
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Helsingfors sände han 1805 den 20 aug.1 brev till ämbetet med 
begäran om sitt lärobrev, den 3 1 juli 1806 infann han sig åter i 
Stockholm och antogs hos tenngjutareänkan Burman samt stan
nade hos henne till den 2 okt. s. å., då han utvandrade. Upp
gifter om hans vidare öden saknas.

JAKO BSTAD.

Huruvida någon tenngjutare före 1750-talet verkat i, staden, 
kan jag för tillfället icke avgöra; som Gahlnbäck icke upptäckt 
någon, torde sannolikt ingen funnits. Efter 1753 innehålla kontroll
verkets protokoll stämplingar av m:r Abraham Zellenius åren 
1774—1779 och av m:r Mathias Lundberg åren 1785—1791. För 
den övriga tiden t.o.m. 1807 har intet i staden utfört tennarbete 
kontrollerats.

Abraham Zellenius.

Han var son till komministern i Härnösand Mathias Zellén 
och hustru Catharina Fougt samt född därstädes 1734 den 14 juni.2 
I gesällprotokollen tillägges honom ortbeteckningen »von Stock
holm», varav framgår att han där gått sina läroår. Där hade han 
också sina äldre bröder bosatta, nämligen silkesfabrikören Johan 
Zellén och vicenotarien i Svea Hovrätt doktor Nils Zellén3.

Sina läroår gick han 1752—1757 sannolikt hos ålderman J a 
kob Saur, såsom torde framgå av det förhållandet, att han 1757 
den 30 maj efter gesällutskrivningen tillskådades ålderman Saur4. 
I dennes tjänst kvarstod han till den 30 okt. s.å., omskådades då 
åter men fick ej arbete och utvandrade den 4 nov. Återkommen 
från m:r Niklas Fors i Västerås 1758 den 31 mars, erhöll ej tjänst 
och utvandrade4.

Om hans verksamhet som mästare finnas följande uppgifter. 
Ålderman Saur angav i ämbetet 1760 den 23 maj5, att gesällen

1 Ä m b e t e t s  l ö s a  h a n d l .  in n . 3 4 6 9 6  b u n t  I I :  9 .  N o r d .  M u s .

2 E n l i g t  b ö r d s b r e v  d a t .  H ä r n ö s a n d s  r å d h u s  1 7 5 3  d e n  21 m a j ,  u p p v i s t  i ä m  

b e t e t  1 7 5 3  d e n  16 ju n i .  N o r d .  M u s .  in v .  3 4 6 9 6  b u n t  I :  4 5 .

3 B o u p p t e c k n i n g a r  1 7 6 2  I I I  fo l .  4 2 4 .  S t o c k h .  R å d h u s a r k i v .

4 O m s k å d n in g s b o k e n  1 7 3 5 . N o r d .  M u s .

3 K a n n g j .  ä m b e t e t s  p r o t o k o l l b o k .  N o r d .  M u s .
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Abraham Zellén meddelats mästerskap för Härnösand, och inflöt 
för hans mästarerätt 100 d:r k:m i lådan1. Därvid förelåg magistra
tens i Härnösand utslag 1759 den 12 febr.2 med bifall till hans 
ansökan om burskap under villkor om mästarebrev från ämbetet. 
Han har sedermera insänt kvartalspengar till lådan åren 1761, 1763 
och 1779, och anges hans skuld till lådan då 1779 till 91 d:r3.

Han tyckes hava varit en verklig flyttfågel. Av kontrollproto
kollen framgår var och när han hållit verkstad: i Härnösand åren 
1759—1763, för 1765 är hans namn överstryket med anteckning 
om att han flyttat till Piteå, i Piteå året 1767, i Jakobstad åren 
I 774— x779 och i Uleåborg åren 1780—1781. Till ämbetet anmälde 
han genom brev 1779 den 22 apr. sin flyttning från Jakobstad till 
Uleåborg. Om orsakerna till flyttningen från Härnösand ger dess 
magistrats resol. 1764 den 9 apr. besked. Gesällen Peter Ernström 
meddelades då trots Zelléns protest rätt att söka burskap, emedan 
Zellén »så afsig kommit och i giäld blivit fördjupad, att hwarken 
Staden eller landet häromkring kan numera hafwa a f honom nöjak
tig betjening»4. Enligt Gahlnbäck sid. 47 skulle han 1782 hava med 
hustru och dotter flyttat till Torneå, men därifrån har han i varje 
fall ej låtit kontrollera arbeten. Från hans verksamhet i Härnösand 
hava påträffats några djupa tallrikar från år 1761 visande ett annat 
mästaremärke än det han brukat i Jakobstad, se Gahlnbäck sid. 47 
n:s 36 och 37; dessa senare återfinnas å en ljusstake från år 1775 
i Kortesjärvi kyrka.

En lärpojke Mathias Lundberg synes enligt Gahlnbäck hava 
lärt hos honom åren 1777—1781, se nedan.

Mathias Lundberg.

Enligt Gahlnbäck sid. 46 var denne född i Jakobstad 1762 
eller 1763, son till borgaren därstädes Henrik Lundberg, gick sina 
läroår först hos m:r Zellenius i Jakobstad och i Uleåborg och därpå 
hos m:r Elias Tillberg 1777—1781 samt skulle därefter rest till

1 Å l d e r m a n s s b o k e n .  N o r d .  M u s .

2 N o r d .  M u s .  i n v .  3 4 6 9 6  b u n t  I :  3 0 .

3 K a n n g j .  ä r a b e t e t s  p r o t o k o l lb o k .  N o r d .  M u s .

4 N o r d .  M u s .  in v .  3 4 6 9 6  b u n t  I :  2 9 .
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Stockholm. Uppgifterna synas vara oriktiga. M:r Zellenius flyt
tade först under 1779 från Jakobstad till Uleåborg, och m:r Till
berg kan icke hava öppnat verkstad därstädes förrän tidigast 
under 1784. Möjligen har unge Mathias varit Zellenii lärpojke i 
Jakobstad 1777—1779 och i Uleåborg 1780—1781. Hos Tillberg 
har han ej kunnat gå i lära, då denne var gesäll ännu 1783. Även 
födelseåret och bördsuppgiften synas misstänkta. Som han fak
tiskt utövade yrket som självständig mästare 1785, skulle han 
blivit sin egen vid 22 å 23 års ålder, vilket förefaller väl tidigt. 
Dessutom avgives han i gesällprotokollen med ortsbeteckningen 
»von Stockholm», vilket visar, att han lärt därstädes. Hans kort
variga gesälltid kan dock förklara hans tidiga mästerskap, och 
lärotiden i Stockholm utesluter ej nödvändigtvis läroskolan hos 
m:r Zellenius, se nedan.

I Stockholmsämbetet omskådades han som nyligen utskriven 
gesäll till sin första gesällanställning 1783 den 8 juni och antogs 
i tjänst av m:r Erik Krietz1. Möjligen hade han efter 1781 utlärt 
hos denne, vilket skulle kunna förklara ortbeteckningen »von 
Stockholm». Under 1783 satt han för första gången vid öppen 
låda, erlade sin inskrivningsdaler sämt efter halvåret sin halv- 
årsplåt2. Hos m:r Krietz kvarstod han i tjänst till 1784 den 29 
juni, då han utvandrade sannolikt direkt till Uleåborg för att där 
öppna verkstad.

I kontrollprotokollen upptages han som verksam i Uleåborg 
åren 1785—1791, varefter han ej låtit kontrollera tenn. År 1790 
utgjorde hans hela produktion endast 43 p:d, jfr bil. X III. Gahln
bäck känner endast två arbeten från hans verkstad, båda till
komna före 1791, varför, det synes högst osannolikt, att han 
utövat yrket efter 1791 eller till sin död 1833, som av Gahlnbäck 
uppgives. I så fall borde flere saker varit kända. Hans mästar- 
märke med initialerna M L:B  inom mångbuktad ram återges hos 
Gahlnbäck sid. 47 n:o 35 samt en empirljusstake från år 1789 med 
vridet skaft, bild 12, en på denna tid mycket vanlig typ, som 
utfördes bl. a. av m:r Krietz, varifrån m:r Lundberg sannolikt 
lärt sig modellen.

1 Omskådningsboken 1773. Nord. Mus.
2 Matrikeln. Nord. Mus.
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LOVISA.

Kontrollprotokollen känna för tiden 1753—1806 mästarna 
Henrik Swahn 1757—1762, Daniel Lindegren 1763—90, Erik Lo
din 1792—1801 samt Göran Fick 1802—1806. Om övriga av Gahln
bäck uppgivna se nedan.

Johan Henrik Swahn.

Född i Åbo, enligt Gahlnbäck sid. 58 den 3 dec. 1729, gick 
han där i slutet av 1740-talet sina lärpojksår hos m:r Elias Ståhlfot. 
I Stockholm omskådades han som nybliven gesäll till sin första 
gesällanställning 1750 den 7 maj och antogs hos m:r Jakob Sauer1. 
Sin första sammankomst i gesällskapet bevistade han samma år 
och gav sin inskrivningsdaler i lådan, efter halvåret likaledes sin 
halvårsplåt2. Knappast mer än halvåret synes han hava arbetat 
i Stockholm, då han aldrig beklätt örtämbetet, sannolikt har han 
vandrat i landsorten, men tjänade i varje fall i Stockholm 1753 
den 9 juni, då han utvandrade1, I Åbo arbetade han som gesäll 
enligt Gahlnbäck hos m:r Johan Tillberg under 1755 samt därefter 
enligt Lovisa magistrats resol. 1757, se nedan, hos m:r Elias Ståhlfot.

Redan i slutet av året 1757 har han öppnat egen verkstad 
i Lovisa och låter därifrån kontrollera sina arbeten. Ämbetsmästare 
blev han 1758 den 5 okt., då konto för honom upplades i åldermans- 
boken, vilket ålderman Jakob Sauer meddelade i ämbetet 1759 
den 30 maj och uppvisade magistratens i Lovisa tillstånd 1757 
den 6 juli för Swahn att där vinna burskap3. Resolutionen4 innehöll 
intet villkor om mästarebrev från ämbetet samt utlovade honom 
ett förskott å 100 d:r s:m för verkstadsuppsättning. För sitt mäster
skap erlade han till lådan 96 d:r k:m. I kontrollkontorets protokoll 
upptagas hans arbeten åren 1757—1761, för 1762 står hans änka 
Catharina Elisabet Boye antecknad med gesällen Daniel Linde
gren för verkstaden. Med henne hade m:r Swahn gift sig 1760 
den 8 apr.

1 O m s k å d n in g s b o k e n  1 7 3 5 . N o r d .  M u s .

2 M a t r ik e ln .  N o r d .  M u s .

3 K a n n g j .  ä m b : s  p r o t .  N o r d .  M u s .

4 N o r d .  M u s .  i n v .  3 4 6 9 6  b u n t  I :  16 .
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Om hans verkstadsförhållanden är föga bekant. Gahlnbäck 
känner intet arbete av hans hand men uppgiver som gesäll hos 
honom Abraham Rönbäck1 under år 1760. Gahlnbäcks uppgift 
å sid. 1 14  om Swahn såsom verksam i Åbo under 1760 är felaktig, 
se sid. 160. M:r Swahn dog 1762 den 8 febr., och förestods verk
staden under 1762 av gesällen Daniel Lindegren, som året därpå 
»befriade änkan» d.v.s. gifte sig med henne och övertog verkstaden.

Daniel Henrik Lindegren.

44

Enligt bördsbrev dat. Vadstena rådhus 1750 den 12 maj2 var 
Daniel Lindegren son till kyrkoherden Henrik Lindgren och född 
173 1 den 4 apr. Sina läroår tillbringade han hos tenngjutaren Jonas 
Törngren i Göteborg 1750 den 19 apr.—1755 den 14 maj3. Som 
gesäll arbetade han någon tid i Norrköping samt ankom därifrån 
till Stockholm 1756 i mars. Omskådningsboken 1735 ger följande 
upplysningar:

1756 den 17 mars antogs hos m:r Samuel Marnell;
1757 * 7 mai återkommen från tjänst i Uppsala fick han

arbete hos m:r H. G. Pschorn;
» » 24 juni utvandrade sannolikt till Uppsala, varifrån

han
1:757 » 27 juli återkom, antogs hos m:r E. Krietz samt
1760 » 13  nov. utvandrade.

1 O m  A b r a h .  R ö n b ä c k  s e  s i d .  1 4 4 .

- G ö t e b o r g s  t e n n g j .  ä m b e t e s  l ö s a  h a n d l .  n :o  7 1 .  G ö t e b o r g s  s t a d s b i b l . .

3 G ö t e b o r g s  t e n n g j .  ä m b e t e s  p r o t .  G ö t e b o r g s  s t a d s b i b l . .  G a h l n b ä c k s  u p p 

g i f t  å  s i d .  5 1 , a t t  L in d e g r e n  g å t t  s i n a  l ä r o å r  i S t o c k h o lm ,  ä r  s å l u n d a  f e l a k t i g .
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Sin första sammankomst i gesällskapet bevistade han under 
1:756, gav då i lådan sin inskrivningsdaler, men halvårsplåten erla- 
des först 1758 den 23 jan., visande att Lindegren under mellantiden 
med frånräkning av ett halft år arbetat i landsorten. Örtgesäll- 
sysslan uppehöll han 1758 under aug., 1759 under 17  apr.—14 maj 
samt 1760 under sept.

I Åbo arbetade han enligt Gahlnbäck till 1762 i febr., då han 
begav sig till Lovisa för att förestå verkstaden åt m:r Swahns änka 
Catharina Elisabet Boye; med henne gifte han sig redan 1763 den 
i  febr. och övertog verkstaden. Förut hade han haft för avsikt 
att nedsätta sig som mästare i Hudiksvall och även fått magistra
tens tillstånd, sannolikt under 17601 . Genom resol. 1762 den 12 
maj2 meddelade magistraten i Lovisa honom rätt att i Lovisa idka 
yrket efter anskaffande av behörigt mästarebrev samt under vill
kor att äkta änkan Swahn, då två tenngjutare ej kunde nära sig 
i staden. För sitt mästerskap erlade han 96 d:r till ämbetslådan 
1762 den 21 juni, då konto för honom upplades i åldermansboken, 
vilket meddelades i ämbetet vid sammankomsten 1763 den 22 juni. 
Till ämbetet insände han sedermera samvetsgrant kvartalsavgifter, 
sista gången 1788 den 9 maj.

Han äktade Swahns änka Catharina Elisabet Boye 1763 den 
i febr., f  1772 den 16 juni, gifte (enligt Gahlnbäck) om sig 1773 
den 5 aug. med Elisabet Ekedal, f  1787 den 20 jan. och ingick ett 
tredje äktenskap med Ulrika Strömberg, som överlevde honom, 
se nedan. I kontrollprotokollen upptagas hans arbeten åren 1763— 
1789, för år 1790 är änkan Johanna3 Lindegren antecknad. Han 
dog 1788 den 10 okt., varefter hans änka fortsatte verksamheten 
med gesällen Erik Lodin, tills hon 1792 gifte sig med gesällen.

Enligt Gahlnbäck hava följande lärpojkar gjort sina lärospån 
i hans verkstad:

Petter Pettersson 1766—1771, blev mästare i Helsingfors 1777;
Henrik Dämmert 1766—1770;
Johan Ingman 1773—1774;
Erik Alman 1773—1774;

1 Ä m b e t e t s  l ö s a  h a n d l .  i n v .  3 4 6 9 6  b u n t  I :  6 7 .  N o r d .  M u s .

2 Ä m b e t e t s  l ö s a  h a n d l .  in v .  3 4 6 9 6  b u n t  I :  2 7 . N o r d .  M u s .

3 M ö jl ig e n  h e t t e  h o n  J o h a n n a  U l r i k a  S t r ö m b e r g .
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Henrik Vilhelm Eschner 1773—1774; född 1753 den 24 sept. 
i Elimä församling, var fältväbelson enligt bördsbrev da
terat Elimä 1765 den 20 apr.1

Som gesäller arbetade i hans verkstad:
Gabriel Öhman 1763, se sid. 166;
Petter Pettersson 1773, mästare i Helsingfors 1777;
Kan Ekedahl 1773.
Märkena ovan n:s 44 och 45 visa två varierande stämplar 

från början och slutet av hans verksamhet. Stämpeln n:o 44 
bär årsbokstaven G (omvänd) för år 1765 och stämpeln n:o 45 
årsb. V för år 1779.

Av hans stämplar återger Gahlnbäck sid. 52 tvenne n:s 43—44 
och 45—46, som återfinnas å arbeten utförda åren 1765, 1770, 1772, 
1774 och 1781. Därjämte tillhöra även stämplarna 47—48 m:r 
Lindegren. Gahlnbäck hänför felaktigt dessa senare märken till 
en mästare D. L. G. verksam 1814—1819; någon sådan finnes ej, 
och misstaget har uppstått därav, att Gahlnbäck feltolkat års
bokstäverna X  och V såsom romerska siffror ur serien från 1810. 
Nationalmuseets i Helsingfors tallrikar (O.F. 255 och O.F. 250) 
skola i stället dateras till 1780 och 1779 samt hava utgått ur Linde
grens verkstad. Dessa arbeten föra också sveaskölden som kontroll
stämpel2, varför något misstag om dateringens innebörd är ute
slutet. Hans produktion uppgick år 1780 till 639 p:d, jfr bil. 
X III .

Erik Lodin.

Sannolikt Stockholmsbarn,3 född enligt Gahlnbäck 1761, gick 
han i varje fall sina läroår i Stockholm omkring 1777—1782, tro
ligen hos m:r Israel Burman d.ä., vilken mottog honom som ny- 
utskriven gesäll 1782 den 20 maj.

Om hans gesällår framgår följande av omskådningsboken
1773:

1 Ä m b e t e t s  l ö s a  h a n d l  in v .  3 4  6 9 6  b u n t  I :  3 5 . N o r d .  M u s .

*  G o d h e t s f u l l t  m e d d e l a t  a v  D : r  C . A .  N o r d m a n ,  H e l s in g f o r s .  S e  n :o  4 5 .

3 I  S t o c k h o l m  le v d e  u n d e r  1 7 0 0 - t a l e t s  f ö r r a  h ä l f t  k le n s m e d e n  E r i k  L o d i n  

■J- o g i f t  1 7 5 2 ; e n  b r o d e r  t i l l  d e n n e  h e t t e  J a n  J a n s s o n ,  b o n d e  i B r o  s o c k e n ;  m ö j l i g e n  

v a r  m :r  L o d i n  f r å n  s a m m a  s l ä k t .  B o u p p t .  1 7 5 2  I I  f o l .  4 3 6 .  S t o c k h .  R å d h u s a r k i v .
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1782 den 20 maj antagen i tjänst hos m:r Israel Burman d.ä.;
» » 28 okt. utvandrade till m:r Lars Fries i Strängnäs;

1782 <> 10 nov. återkommen från Strängnäs, antogs hos
m:r Jakob Sauer;

*783 » - 3 1 mars för 2. ggn omskådad, fann ej arbete och
utvandrade den 3 apr.;

1788 » 6 juli återkommen från tjänst i Åbo, antogs av
m:r C. G. Malmborg;

» » 23 juli utvandrade åter, sannolikt till Finland, där
han åtminstone från 1790 är påvisbar i Lovisa.

I gesällskapet har han under 1682 erlagt sin inskrivningsdaler 
och sin halvårsplåt1 . Som örtgesäll fungerade han 1783 under 
17 —31 mars.2

Avlidne m:r Lindegrens verkstad i Lovisa förestod han åt 
änkan Ulrika Strömberg under 1790, gifte sig med henne och över
tog verkstaden 1792, från vilket år kontrollprotokollen upptaga 
honom t.o.m. 1800; för 1801 uppgives änkan Ulrika Lodin. Under 
år 1800 arbetade hos honom gesällen Gustaf Forsström, mästare 
i Helsingfors 1810, se sid. 82. Enligt Gahlnbäck dog Lodin 1801 
den i  juni och änkan 1802 den 10 febr. Han tyckes icke hava er
lagt kvartalsavgifter till ämbetet i Stockholm, varför det är tvi-

46

velaktigt, om han låtit inskriva sig som mästare i ämbetet. Emel
lertid finnes i ämbetets handlingar ett kuvert med närstående 
sigill 46, som otvivelaktigt är från honom, visande att han kor
responderat med ämbetet; däremot har jag ej kunnat återfinna 
tillhörande brev. Sigillet återger den hos tenngjutarna som mäs
taremärke ofta förekommande tranan som vaksamhetens symbol. 
Av brev från m:r Pettersson i Helsingfors 1795 den 16 maj och

1 M a t r ik e ln .  N o r d .  M u s .

2 O m s k å d n in g s b o k e n  1 7 7 3 . N o r d .  M u s .
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18 juli tyckes framgå att m:r Lodin ej då var ämbetsmästare, 
se sid. 23.

Några arbeten ur hans verkstad uppgivas av Gahlnbäck sid. 
53 och 54 med mästarestämplar n:s 49—54. A v dessa visar National
museets i Helsingfors köniska kanna (Gahlnbäck bild 15) en typisk 
stämpling för fyrstämplat tenn, bildad av två mästaremärken 
n:s 50 och 51 och stadsmärket n:o 49 itererat 2 ggr, dessa satta i rad, 
dessutom ängelmärket n:o 52 med mästarenamnet ERIC  : LODIN 
(obs. ej E R IK 1) samt fabriksstämpeln n:o 54 (obs. ej n:o 531), års
bokstaven L 2 för året 1793 samt sveaskölden som kontroll
tecken2. Hans produktion belöpte sig 1790 till 417 p:d. jfr bil. 
X III .

Hans Christoph. Reineke.

J fr  H. C. R. Zinngiesser 1799, Gahlnbäck sid. 58. Denne är 
tysk, antagligen bördig från Rostock, där han lärde yrket hos m:r 
Jochim Adam Hecht till den 16 apr. 1791. Han blev mästare 
i Rostock 1799 den 22 juli, var där verksam till sin död 1839 samt 
Rostockämbetets ålderman sedan 18293. Hans stämpel från Rostock 
återges nedan n:o 4 7 4, förstorad till skala 1 . 5  : 1 .

47

Gahlnbäck upptager en sked tillhörig Lovisamuseet med stämp
lar 60—61, visande att Reincke även verkat i Lovisa. (Gahln
bäcks stämpel något feltecknad.) Han återfinnes ej hos kon
trollverkets protokoll och har således arbetat som bönhas i Lovisa 
under någon kortare tid sannolikt i början av 1799, innan han 
vann mästerskap i Rostock s.å.

1 Såsom av Gahnbäck felaktigt uppgives.
s Godhetsfullt meddelat av D:r C. A. Nordman, Helsingfors.
3 Hintze II I  sid. 363.
4 Hintze II I  bild n:o 1933.

7
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Göran Fick.

48  49

Han var sannolikt bördig från Helsingfors, enligt Gahlnbäck 
född 1764. I varje fall gick han i Helsingfors sina läroår omkring 
1780—1785 hos m:r Petter Pettersson och är identisk med den
nes lärpojke Göran 1780 (Gahlnbäck sid. 39). Till Stockholm 
kom han som nyutlärd 1785 vid årets mitt, bevistade då sin 
första gesällsammankomst och erlade sin halvårsplåt omkring 
1786 års ingång. Av omskådningsböckerna1 framgå hans anställ
ningar:

1785 den 17 juni antogs som nyutskriven gesäll hos m:r Vilh.
Helleday;

1786 » 26 mars omskådad för 2. ggn, fick tjänst hos ålder
man Anders Wetterquist;

» » 21 maj omskådad för 3. ggn, antogs åter hos Wetter
quist;

» » 1 1  juni utvandrade till m:r Johan Bruhn i Västervik;
» » 8 aug. återkommen från Västervik, inträdde åter

i tjänst hos Wetterquist;
1786 » 27 aug. omskådad på nytt, antogs hos m:r Jakob

Lemon;
1787 » 2 apr. åter omskådad, fann ej arbete och utvandrade

den 4 apr.;
1793 » 9 apr. återkommen från Nyköping, inträdde i tjänst

hos m:r C. G. Malmborg;
I 795 » 3 j an- utvandrade åter;
1799 » 25 nov. återkommen från Jönköping, antogs åter

hos m:r Malmborg;
1801 » 28 maj utvandrade sannolikt till Finland.

Han tycks hava ägt den sanna vandringslusten i blodet, som 
är så typisk för 1700-tals gesällen. Troligen har han under de långa

1 Omskådningsböckerna 1773 och 1792. Nord. Mus.
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perioderna 1787—1793 och 1795—1799 arbetat utomlands och san
nolikt även i Finland, ehuru Gahlnbäck ej upptäckt honom som 
gesäll därstädes. Som örtgesäll tjänstgjorde han i ämbetet 1785 
i nov., 1786 i okt., 1787 i mars, 1793 i maj, 1794 i okt., 1800 i apr. 
öch 1801 i mars.

Gahlnbäck upptager honom som mästare i Lovisa från 1806, 
men kontrollverkets protokoll nämna hans arbeten redan från 1802. 
Tydligen har han senast 1802 öppnat egen verkstad i Lovisa, sedan 
m:r Lodins änka med år 1801 upphört med sin verksamhet. I brev 
till ämbetet i Stockholm, daterat Lovisa 1802 den 18 aug.1, begär 
han sitt »Mäster-Bref», uppgiver att han vunnit »burskapsansök- 
ningen» hos magistraten i Lovisa samt omtalar, att han köpt »En- 
kans efterlämnade värkstad för 74 Rdr, ehuru dåligt det var». 
Svar från ämbetet avgick 1802 den 30 aug.2, sannolikt innehållande 
mästarebrevet, varför han varit ämbetsmästare, ehuru några kvar- 
talsavgifter från honom ej finnas antecknade.

Hans lagenliga stämplar för tre- och fyrstämplat tenn visa 
märkena ovan n:r 48 och 49, därav den senare stämpeln (Åbo 
Hist. Mus:s inv. 623) med oläslig årsbokstav använts under hans 
senare verksamhetstid.

Några av hans arbeten upptagas av Gahlnbäck sid. 49—50, 
bl. a. en synnerligen vackert profilerad terrin bild 14 (Gahlnbäck), 
tillhörig Nationalmuseum i Helsingfors (O.F. 261). Den bär m:r 
Ficks fyrstämpel 40—41 (Gahlnbäck, stadsstämpeln något fel- 
tecknad, jfr stämplarna n:s 48 och 49) samt dessutom rosamär
ket 42. Ytterligare en variant av hans lagenliga stämplar visa 
märkena 38—39 (Gahlnbäck).

Som hans lärpojkar antecknar Gahlnbäck:
Eric Nordberg 1806, född i Borgå 1785;
Fredric Söderberg 1806, född 1790;
Carl Magnus Rosvall 1807, född 1787.
Som gesäll hos m:r Fick arbetade 1806 Jakob Beckström.
M:r Fick avled 18 18  den 28 sept. Hans hustru hette Anna 

Johansdotter. (Gahlnbäck). I Lund hade tenngjutaren G. Nord-

1 Ämbetets lösa handl. inv. 34696 bunt II: 10. Nord. Mus.
2 Ämbetets protokoll. Nord. Mus.
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strand en lärpojke Johan Fick 1807 den 6 okt. tili 1810 den 29 
maj.1 Möjligen var denne en släkting till m:r Fick.

D. L. G. tenngjutare 18 14 —18 ig  

(enligt Gahlnbäck sid. 52, stämplar 47—48.)

Någon mästare i Lovisa med dessa initialer har ej funnits 
under dessa år. De under honom upptagna arbetena hos Gahlnbäck 
jämte märkena 47—48 tillhöra m:r Daniel Lindegren, se sid. 89 

' och stämpeln n:o 45.

NYSLOTT.

Kontrollverkets protokoll känna ej någon tenngjutare i Ny
slott; sannolikt har ingen därstädes funnits före 1809. Den av 
Gahlnbäck å sid. 59 uppgivna är felbestämd, se nedan.

A. tenngjutare iygs  

(enligt Gahlnbäck sid. 59, stämplar 62—63).

Såväl mästaremärket 63 som stadsvapnet 62 (Gahlnbäck) hän
visar omedelbart till m:r Tranberg i Tavastehus. Vid undersökning2 
å en Viborgsmuseet tillhörig kanna med ovannämnda stämplar hai 
det också visat sig, att därå finnes jämväl stämpeln 77 (Gahlnbäck), 
varför kannan utgått från Andreas Tranbergs verkstad i Tavaste
hus, se vidare sid. 97.

NYSTAD.

Kontrollprotokollen känna ej någon tenngjutare härifrån un
der tiden 1753 till 1807. Under 1700-talets förra del kan ju någon 
tenngjutare här hava nedsatt sig, men borde i så fall hava lämnat 
spår efter sig. Sådana hava emellertid ej kunnat upptäckas. Båda 
de av Gahlnbäck sid. 60 angivna mästarna äro ej att hänföra till 
Nystad, jfr nedan.

1 Göteborgs tenngj. ämb. prot. Göteborgs stadsbibl.
2 Utförd av D:r C. A. Nordman, Helsingfors.
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D. B. G. tenngjutare i j 8 i  

(enligt Gahlnbäck sid. 60, stämplar 66—67).

Stadsmärket 66 (Gahlnbäck) visar det typiska utseendet å 
Nyköpingsarbeten. Men däremot återfinnas icke initialerna D.B.G. 
hos någon Nyköpingsmästare. Sannolikt äro de fellästa å samling 
Edelmans i Borgå stora runda fat, varifrån stämpeln hämtats. Som 
Gahlnbäck ej heller uppgiver, om fatet bär sveaskölden, kan ej av
göras, vilken serie årsbokstaven Y  tillhör eller fatets ålder. Gahln
bäck anger året 1781 och om detta är riktigt, måste fatet bära 
kontrollstämpeln sveaskölden samt tillskrivas antingen m:r Petter 
Nyberg, verksam åren 1775—1803, eller m:r Carl Husberg, verk
sam 1780— 1799. Initialerna å mästaremärket böra i så fall vara 
P. N. B. eller C. H. B.

Denne är även en Nyköpingsmästare, såsom stadsvapnet 69 
(Gahlnbäck) visar. Mästaremärket 68 (Gahlnbäck) tillhör m:r 
Erik Wikgren, verksam i Nyköping åren 1805—1845. Dennes 
stämplar från Nyköping återges ovan. Den. av Gahlnbäck be
skrivna tallriken (O.F. 251) från Nationalmuseet i Helsingfors bär 
utom fyra stämplar 68—69 jämväl sveaskölden samt årsbokstaven 
N  3 för år 18291, visande således också ett svenskt och ej finskt 
arbete. Borgå stadsmuseums tallrik (542) är ock utgången från 
Erik Wikgren i Nyköping 1829.

E. W. tenngjutare 182g 

(enligt Gahlnbäck sid. 60, stämplar 68—69).

&3
50

1 Godhetsfullt meddelat av D:r C. A. Nordman, Helsingfors.
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RAUMO.

Som gammal rik handelstad borde Raumo redan på 1500— 1600- 
talen hava lockat tenngj utare till sig. Sannolikt fanns där väl också 
någon, ehuru ingen ännu förrått sin därvaro. Men ej heller under 
1700-talets förra hälft har tenngj uteri där kunnat spåras — den av

EGahlnbäck upptagna mästaren g  g  är ej från Raumo, se nedan —

och från 1753 visa kontrollprotokollen ingen stämpling av tenn
saker fram till 1807.

j !b  tenngjutare {1732?)

(enligt Gahlnbäck sid. 61, stämplar 70—71).

De märken 70—71, som av Gahlnbäck återgivas från ett stort 
fat (1026) i Raumo stadsmuseum äro att hänföra till en Rostock- 
mästare, då stadsmärket 70 är typiskt för Rostock på 1700-talets 
förra hälft. Vidstående stadsmärke 5 1  tillhör Jochim Voss d.y., 
mästare i Rostock 17 4 5 ,1 och är som synes t.o.m. till sina dimen-

51

sioner lika med märket 70. Någon mästare B E  B  återfinnes där
emot ej i Rostock, men tillhör märket med all säkerhet m:r Bartolo
meus Hengborg, påvisbar i Rostock från 1732 t.o.m. 1745.2 Gahln-

bäck har feltolkat H till E, och böra således initialerna vara g  g

Märket är ännu ej känt i Tyskland — åtminstone ej publicerat — 
men något tvivel om dess identitet med Hengborgs kan ej råda. 
M:r Hengborg gick sina läroår hos m:r Jochim Voss d.ä. i Rostock, 
dennes stadsmärke är identiskt med märket 70, och även mästare
märket 71 kan förklaras som en ombildning eller utveckling av m:r

1 Kintze I I I  11:0 19 11.
2 Hintze I I I  sid. 357.
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Voss märke. Som oftast i tyska märken böra initialerna läsas i 
ordning som de följa, vilket bl. a. märkena för Hengborgs samtida

Cm:r Hans Conrad Gottespfennig1 q , m:r Nicolaus Röhrdantz2

m ta m. fl. visa. Att fatet ej kan vara ett Raumo-arbete bevisas

slutligen också därav, att det saknar årsbokstav. Raumofatet är 
således utfört i Rostock av Bartolomeus Hengborg, sannolikt 1732 
att döma av den ingraverade dateringen. Gahlnbäck anser fatet 
på grund av utseendet vara äldre och vill tillskriva det 1600- 
talet. Stilen är ofta dock intet bevis och i synnerhet ej för ar
beten från nyblivna mästare, som ej sällan använde äldre formar 
i början av sin verksamhet, innan de hunnit själva utföra moder
nare typer.

TAVASTEHUS.

För tiden 1753—1806 känna kontrollprotokollen endast en 
mästare Andreas Tranberg, samtliga övriga av Gahlnbäck med 
initialer angivna äro ej finländska tenngjutare, se nedan.

Andreas Tranberg.

52

Född i Göteborg 1763 gick han sina läroår därstädes hos m:r 
Johan B. Sundberg 1785 den 25 maj—1789 den 26 maj3. Redan 
1790 kom han till Stockholm och fick sin första gesällanställning 
1790 den 7 okt. hos m:r Petter Gillman, där han stannade till 1791 
den 17 juli, då han gick i tjänst hos bisittaren Israel Burman. S.å
den 22 nov. utvandrade han, sannolikt utomlands. Sin halvårs-
plåt erlade han i gesällskapet under 1791 och uppehöll örtämbetet 
T790 i nov. och 1791 i sept.4 Eftersom han nedsatte sig som mästare

1 H i n t z e  I I I  m ä r k e t  n :o  1 9 1 4 .

2 H i n t z e  I I I  m ä r k e t  11:0 1 9 1 7 .

3 Göteborgs tenngj. ämb:s prot. Göteborgs stadsbibl.
1 Omskådningsboken 1773. Nord. Mus.
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i Finland, har han sannolikt som gesäll vandrat därstädes, ehuru 
Gahlnbäck ej lyckats finna honom.

Gahlnbäck uppgiver honom som mästare i Tavastehus 1796. 
Det synes dock, som om han redan 1795 utövat egen verksamhet 
i Tavastehus, ty Viborgskannan med märkena 62, 63 och 78 (Gahln
bäck sid. 59 under A. Zinngiesser 1795), se sid. 94, synes 
bära årsbokstaven 9121 för 1795. Kannan synes sakna kontroll
märke, sveaskölden, visande i så fall att Tranberg första året av 
sin verksamhet underlåtit — trots den stora risken — att anmäla 
sina arbeten till stämpling. Likaså påträffade jag i Åbo Hist. 
Mus. en gustaviansk ljusstake inv. 9077, med stämpeln ovan, n:o 
52, där årsbokstaven synes vara 5R2 för år 1795. Synlig sveasköld 
saknades. Kontrollverkets protokoll upptaga också först 1797 
arbeten från honom samt därefter t.o.m. 1806. Antagandet av 
året 1795 som begynnelseår för hans verksåmhet synes bekräftat 
av uttalanden i brev från m:r Daniel Rising i Åbo 1794 den 29 
jan., däri Rising säger, att gesällen Tranberg »nu skal bli sin egen 
i Tavastehus». I samma brev omtalas att Tranberg ingivit till 
magistraten i Åbo en skrivelse med begäran om ämbetes inrät
tande samt lovat däri inträda. Han torde varit en av de få fin
ländska mästare, som tillhört Åboämbetet. Därav förklaras att 
han aldrig sökte sig in i Stockholmsämbetet.

Gahlnbäck anger ett par av hans arbeten i stadsmuseerna i 
Tammerfors och Viborg samt återger hans mästarestämpel 76—78, 
därav stadsmärket är något feltecknat, jfr stämpeln n:o 52 ovan. 
Han var gift 1. ggn med Clara Austen, 2. ggn med Eva Klocker, 
nämnes som extra rådman och dog 1823 den 19 maj vid en ålder 
av 60 år.

I  G B  tenngjutare 1795 
och

C R  M  I  tenngjutare 1798 

(enligt Gahlnbäck sid. 63, stämplar 72—75).

Som ovan nämnts kunna dessa ej vara Tavastehusmästare, 
men givetvis äro dessa arbeten att tillskriva finländska eller sven

1 Enligt uppgift av D:r C. A. Nordman, Helsingfors. Emellertid äro 91 och 
i den gotiska stilen svåra att skilja. (Författarens anm.)
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ska mästare, eftersom de bära årsbokstav samt kontrolltecknet 
sveaskölden, (som Gahlnbäck dock endast uppgivit för det senare 
arbetet). Finländska namn inom yrket, vare sig på mästare, gesäl
ler eller lärpojkar, med dessa initialer äro ej kända, alltså hava vi 
att söka bland svenska mästare. Stadsmärket 72 (Gahlnbäck) hän
visar genast till Kalmar, där vi återfinna Jonas Granbom med ini
tialerna I. G. B. Denne stämplade arbeten i Kalmar åren 1788— 
1798, således passar hans verksamhetstid med året 1795, som Gahln-

53

bäck anger efter årsbokstaven. Hans stämpel har jag ännu ej på
träffat.

Granska vi nu de båda mästaremärkena 73 och 75 (Gahlnbäck), 
synes att de bära tydligt släkttycke med varandra, båda återge 
svärdbärande lejon, vända åt samma håll och inom samma sköld
form. I Kalmar uppträder en mästare Christian Benjamin Macke 
med ett svärdbärande lejon som mästaremärke, se närstående 
stämpel 53. Visserligen är lejonet mer upprättstående än å bil
derna 73 och 75 samt stämma initialerna C. B. M. ej heller med 
märkets 75 C R  M I, men då vi finna, att Granbom förestod verk
staden åt Mackes änka under åren 1787-—1789 samt övertog verk
staden, varav likheten mellan mästaremärkena 73 och 75 blir för
klarlig, synes allt tvivel om märkenas identitet med Mackes och 
Granboms i Kalmar vara uteslutet. Änkan hette Rosina, möjligen 
även Christina, varigenom Gahlnbäcks initialer C R  M skulle kunna 
förklaras, sannolikare är dock att en feltolkning föreligger och att 
Gahlnbäcks C R  M I skola läsas C B M.

Men ytterligare bevis finnas. Vid jämförelse1 direkt mellan 
stämpeln å Nationalmuseets i Helsingfors bägare O. F. 235 (Gahln
bäck 72) och stadsmärket å Mackes stämpel 53 ovan har det visat 
sig, att de äro identiskt lika, och sålunda äro bl. a. flaggorna över

1 Utförd av D:r C. A. Nordman, Helsingfors.
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tornen å Gahlnbäcks stadsmärken 72 och 74 en felteckning i st. 
för stjärnor. M:r Granbom har således övertagit m:r Mackes stamp 
för stadsmärket. Slutligen passar även Gahlnbäcks beskrivning av 
bägaren O.F. 235 till sina dimensioner med Mackes bägare i Nord. 
Museet inv. 52248, varifrån stämpeln 53 är hämtad, vilket visar, att 
m:r Granbom övertagit Mackes bägareform och däri gjutit National
museets bägare.

De två mästarna hos Gahlnbäck sid. 63 äro således Kalmar- 
mästarna Jonas Granbom, verksam 1789—1798, och Christian 
Benjamin Mackes änka, verksam 1787—1789.

Denne är lättare att identifiera, då stämpeln är av mig känd. 
Den tillhör m:r Lars Wassberg i Kalmar, verksam åren 1773—1800. 
Nationalmuseets i Helsingfors bägare O.F. 236 är sålunda utförd 
i dennes verkstad i Kalmar av trestämplat tenn, enligt årsboksta
ven 5  år 1776. Den bär också kontrolltecknet sveaskölden1.

Därifrån upptagas i kontrollprotokollen inga stämplade arbe
ten under åren 1753—1807. M:r Abraham Zellenius hitflyttade 
enligt Gahlnbäck 1782 men har tydligen ej brytt sig om att anmäla 
sina arbeten till kontroll — om han verkligen ens öppnat verkstad 
därstädes. Se Zellenius sid. 83.

Före 1700-talets mitt hava inga vittnesbörd om tenngjuteri 
i staden kunnat spåras, och för tiden efter 1753 visa kontrollproto

L W  B  (Lorenz Wedenberg ?) tenngjutare 

(enligt Gahlnbäck sid. 64, stämplar 79—80).

54

TORNEÅ.

ULEÅBORG.

1 Meddelat av D:r C. A. Nordman, Helsingfors.
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kollen, att först 1780 en mästare Abraham Zellenius nedsatt sig 
i staden. Under åren 1753—1779, 1782—1783 och 1806 har ingen 
kontrollstämpling skett.

Kontrollprotokollen upptaga arbeten av honom under åren 
1780—1781, enligt Gahlnbäck hade han 1779 i mars invandrat 
från Jakobstad och åter lämnat staden 1782 för att begiva sig till 
Torneå, se Zellenius sid. 83. Hans produktion året 1780 uppgick 
till 648 p:d, jtr bil. X III.

Son till tenngjutaren i Åbo Johan Tillberg och hustru 
Catharina Rön bäck1 föddes han därstädes 1755 den 12 juli och 
lärde yrket omkring 1773— 1778 i Åbo såsom ortbeteckningen 
»von Åbo» för honom i gesällprotokollen bevisar. Man kunde 
förmoda, att m:r Wedenberg varit hans läromästare, då faderns 
verkstad övertogs av Wedenberg, men säger denne i sitt brev 
till ämbetet 1795, se sid. 28, att han ej haft råd att lära pojkar; 
man får därför antaga, att det varit i morbroderns1 m:r Abraham 
Rönbäcks verkstad, som unga Elias gått sina läroår. Liksom 
alla andra utlärda begav han sig omedelbart efter lärotidens slut 
till ämbetet i Stockholm för att utskrivas till gesäll och torde i 
juni 1778 inskrivits i gesällskapet. Enligt dess omskådningsbok 
1773 innehade han följande anställningar:

1778 den 9 juni antogs vid sin första gesällanställning hos
m:r J .  G. Ryman;

1779 » 18 maj utvandrade till Åbo, sannolikt till mor
brodern m:r Rönbäck.

Abraham Zellenius.

Elias Tillberg.

m

55

1 Jfr  sid. 144 not 1.
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1779 den 4 okt. återkommen från Åbo, antogs åter hos m:r
Ryman;

1780 » 5 sept. utvandrade, sannolikt till Finland, varest
han enligt Gahlnbäck under 1781 arbetat hos m:r
M. Hammarström i Vasa;

1782 » 16 juni återkommen från sin tjänst hos m:r Ham
marström i Vasa, fann arbete hos m:r Jakob Lemon;

» » 1 1  aug. utvandrade åter till Finland;
1783 » i  juni anmälde sig återkommen från m:r Hammar

ström i Vasa, fick anställning hos bisittaren Jakob
Sauer;

» » i  aug. utvandrade, sannolikt till Uleåborg.
Under sin vistelse i Stockholm erlade han sin halvårsplåt i 

gesällskapet i slutet av 1778 och tjänstgjorde som örtgesäll 1778 
i dec.1

I Uleåborg har han ej förrän under senare delen av år 1783 
kunnat öppna verkstad (Gahlnbäck sid. 67 uppgiver felaktigt under 
1781), och från 1784 angives han i kontrollprotokollen som mästare 
i Uleåborg. Därifrån insände han till ämbetet i Stockholm sitt 
mästerstycke, som vid sammankomsten 1785 den 27 juli2 granska
des. Det bestod av en stopform av metall och ett däri gjutet tenn
stop. Samtidigt upplästes utdrag av magistratens i Uleåborg 
prot. 1785 den 25 apr., däri magistraten sade sig funnit Tillbergs 
därstädes utförda mästareprov »i alla delar wäl och snyggt arbetat, 
så att wid thet samma icke thet minsta warit att påminna». Provet 
skärskådades noga av mästarna och befanns därå följande brister: 
»1:0) att stopet till arbetssättet fants mindre wäl och accurate 
gjordt, utan fullt med gjäsor och i låcket med djup Sugning, och 
att handtaget therå till nedre delen sitter windt och snedt; 2:0) att 
stopet till måttet fants wara för litet till 1  och ]/2 jungfrus rymd och 
3:0) att metallformen är för djupt nedsänckt i Kjärnan, hwarmed 
Tillbergs afsigt måtte warit att få stopet så mycket större, som dock 
på sätt redan anmärkt är ändå blifwit för litet; så (finner) dock 
ämbetet, att som Magistraten i Uleåborg, hwarest Tillberg sig ned
sätta tänker, detta prof såsom fullgodt antagit, skäligt therwid

1 Matrikeln. Nord. Mus.
2 Åmbetsprotokollen. Nord. Mus.
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E l i a s  R o w e l iu s  Å l d e r m a n

N i l s  Å k e r b l o m  Ä l s t a  B i s it t a r e n

M a t s  R o w e l iu s  B is it t a r e

A n d e r s  S u n d b e r g  B i s it t a r e

G r e l s  B l o m b e c k  G e s ä l l e r n a s  W a r d

J o h an  H e n d r ic k  S t o r e  L å d m ä st a r e n

Å den bukiga undre delen:

A l t  G e s e l l e n  J o han  G r ö n ro s  
G e s ä l l e n  S a l a r  B iö r e n s t r ö m

56
Välkommans totala höjd 48 cm., fotdiam.

14 cm.
Som synes av stämpeln ovan har m:r Elias upptagit ankaret 

som mästaremärke efter fadern Johan Tillberg i Åbo, jfr stäm
peln n:o 76. Som fyllnadsstämpel i fyrstämpel har han dessutom 
tillägnat sig Stockholmskronan, i likhet med vad några uppstads- 
mästare i Sverige jämväl tilläto sig, naturligen fullständigt lag- 
stridigt. Hans produktion utgjorde år 1790 570 p:d, jfr bil.

låta bero samt honom Tillberg för Mästare och Ämbetsbroder er
känna.» Stadsvicefiskalen Ståhlström, som var i ämbetet när
varande, ansåg dock stopet såsom för litet och undermåligt kon- 
fiskabelt och lämnade det under åldermannens vård.

I mästarepengar erlade Tillberg 1: 32 rdr och som frivillig 
diskretion till lådan ytterligare 2: 32 rdr. Han tyckes förargat sig 
över ämbetets kritik och lät sig ej vidare av
höra, insände ej heller kvartalspengar.

Kontrollprotokollen nämna hans arbeten 
1784—1796, för 1797— 1805 står hans änka 
Maria (Cocko) upptagen.

Ett ståtligt arbete från hans verkstad fann 
jag i Helsingfors Nat. Mus. inv. 2653. 1, ut
görande Uleåborgs skräddarämbetes välkom- 
ma, se fig. 56. Den bär inskription å skålens 
övre cylindriska del på sidorna om en krönt 
sax inom bladkrans:
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X III . Han dog enligt Gahlnbäck 1796 den 12 juli. Som gesäll 
arbetade i hans verkstad Gottlob Friedrich Bauman under flere 
repriser åren 1784—1785, 1787—1788 samt 1789 under första 
halvåret1.

Änkan uppehöll som sagt verkstaden efter mannens död men 
utarrenderade den under år 1800 till gesällen Carl Fredrik Palin, 
som drev verksamheten i hennes namn. I febr. 1801 kom en van
drande gesäll Gustaf Stier2 till Uleåborg och antogs av änkan, som 
då återtog verkstaden. I brev till ämbetet 1801 den 30 mars3 rela
terade änkan dessa förhållanden och begärde upplysning om, hur 
hon skulle ställa sig med gesällen Palin, som hon fruktade skulle 
söka burskap i staden. Av brevet bekräftas att m:r Tillberg ej 
inskickat kvartalspengar under något år, varför änkans skuld till 
ämbetet angavs till 5 rdr 16 sk. efter 16 sk. per år för 16 år. Gesäl
len Stier tyckes icke hava stannat hos änkan mer än året ut 1801, 
och med år 1805 upphör hon med yrket.

Carl Fredrik Palin.

Denne var sannolikt född i Stockholm, gick i varje fall där 
sina läroår 1780—1785, troligen hos m:r J .  G. Ryman, hos vilken 
han fick sin första gesällanställning 1785 den 17 maj. Hos honom 
stannade han ett år till 1786 den 13  juni, då han utvandrade utom
lands. Återkommen från Braunschweig till Stockholm 1793 den 
28 m aj, fick han ej arbete och utvandrade. Åter i Stockholm 1799 
den 19 aug., denna gång kommen från m:r Melchior Lefflers änka 
i Visby, antogs han i tjänst hos bisittaren Jacob Sauer, där han 
stannade till 1 sept. s.å. och utvandrade den 14 sept. till Finland.

Av brev från änkan Maria Tillberg till Stockholmsämbetet 
1801, se ovan, framgår att gesällen Palin arrenderat verkstaden 
under 1800 och drivit den i änkans namn. Då hon 1801 uppsade 
arrendet, har Palin öppnat egen verkstad, sannolikt såsom bönhas 
utan såväl mästarerätt som burskap. Änkan frågar också i sitt

1 Omskådningsboken 1773. Nord. Mus. Om Bauman se sid. 110.
2 Om gesällen Stier se sid. 81.
;l Ämbetets lösa handl. inv. 34696 bunt II: 15. Nord. Mus.
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ovannämda brev, om gesällen Palin kan äga rättighet att »sitta 
och arbeta och Controllera sitt arbete, förän han blifwit mästare 
och borgare»-----------. Under 1801 står han upptagen i kontroll
verkets protokoll, men för 1802 upplyses, att han avvikit från 
orten och intet kontrollerat. Sannolikt stoppade magistraten 
hans verksamhet på änkans klagomål. Om hans vidare öden sak
nas uppgifter, och Gahlnbäck känner honom ej.

VASA.

Under 1600-talet har åtminstone en tenngj utare verkat i sta
den; han omtalas 16481 men är förövrigt okänd. Efter den grund
liga förstöring, som ryssarna 17 14  läto övergå staden, har knappast 
någon tenngj utare under 1700-talets förra hälft där kunnat finna 
sin utkomst. I Vasa stads historia av Aspelin (sid. 555—556) 
anges också för 1729 ingen men för 1785 en tenngjutare i staden. 
Från 1753 till 1807 uppgiva kontrollprotokollen endast en mäs
tare Mårten Hammarström åren 178 1—1807. Under åren 1753 
— 1780 saknas kontrollerade arbeten därifrån. Alla av Gahln
bäck med initialer angivna mästare under tiden före 1807 måste 
därför vara felbestämda och äro ej finländska mästare, se 
nedan.

Mårten Hammarström.

Denne var född i Hammardals socken i Jämtland 1747 den 
14 dec. enligt bördsbrev 1764 den 10 jan. av pastor Forssman i 
Hammardal2. Han gick sina läroår 1764—1769 hos m:r Petter 
Näsman i Gäfle och anmälde sig i Stockholmsämbetet 1769 den 
16 maj till sin första gesällanställning, varefter omskådningsproto- 
kollen3 uppgiva följande anställningar:

1769 den 16 maj antagen hos m:r Carl Wessman 
» » 1 7  juli utvandrade utomlands;

1 H. E. Aspelin: Wasa stads historia sid. 553. Nikolaistad 1892.
2 Ämbetets lösa handl. inv. 34696 bunt I: 41. Nord. Mus.
3 Omskådningsböckerna 1761 och 1773. Nord. Mus.
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1778 den 23 juli återkommen från Danzig antogs hos m:r 
Samuel Weigang;

1780 » 12 aug. utvandrade till Finland.

Sin första gesällsammankomst bevistade han 1769 och erlade 
inskrivningsdalern; som örtgesäll tjänstgjorde han under åren 1778 
i aug., 1779 i maj och 1780 i febr.

Vid ämbetssammankomsten 1781 den 15 juni anmälde han 
sin avsikt att sätta sig ned i Vasa, därtill han vunnit magistratens 
tillstånd, och begärde av ämbetet mästerskap. Honom förelädes 
att förfärdiga som mästerstycke en soppfatsform av sten med ett 
däri gjutet fat av fyra markers vikt samt en stopskålsform, hälften 
av sten och hälften av mässing med en däri gjuten skål av engelskt 
(fyrstämplat) tenn, styckena skulle utföras å m:r Carl Sauers verk
stad i närvaro av skådemästarna Samuel Weigang och Carl Sauer. 
Mästerstycket uppvisades i ämbetet 1781 den 26 juni, och »ehuru 
derå flere mindre fel funnos, så blef det dock gillat och han till 
mästare uti staden Vasa antagen med lyckönskan, hwarefter han 
erlade vanliga mästare-lazaretts- och fattigpengar och kommer 
mästarebref för honom at utfärdas». Kvartalspengar insände han 
sedermera 1793 för 1 1  år och 1797 för 3 år samt kvarstod i ämbetet 
ännu 1803, då ämbetet tillskrev honom, sannolikt om resterande 
kvartalsavgifter1.

Om hans verksamhet i Vasa vittna kontrollprotokollen, som 
upptaga honom åren 178 1— 1807. Enligt Gahlnbäck lärde hos 
honom pojkarna:

Lars Ersson 1793—1796, sannolikt identisk med Lars Grön
kvist, se nedan.

Lars Grönqvist 1797—1799, född 1776 den 1 dec. och flyttade 
1799 till Hammardal.

Albäck 1802—1806.
Simon Johansson 1804—1805.
Dessutom gick Carl Magnus Svanberg sina läroår 1792—1797 

i hans verkstad, såsom framgår av ortbeteckningen »von Wasa», 
som tillägges hans namn vid omskådningen 1797 den 4 juni, då 
Svanberg fick sin första gesällanställning i Stockholm hos m:r

' Ämbetets protokoll. Nord. Mus.
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Wilh. Helleday. Redan den 29 aug. lämnade han tjänsten hos 
m:r Helleday och utvandrade.

Som gesäller arbeta i hans verkstad:
Elias Tillberg tidvis åren 178 1—1783, blev mästare 1783 i 

Uleåborg, se sid. 10 1.
Anders Ahlgren 1787 i sept.; född 1761 den 29 sept. (enligt 

Gahlnbäck).
Gustaf Stier 1802—1806, se sid. 81.
Anders Danielsson 1806. Denne inskrevs i lära hos m:r Adolf 

Helledags änka i Jönköping 1798 den 10 maj, flyttade 
sedermera till m:r Nils Justelius i Eksjö och utskrevs av 
honom ur läran 1804 den 3 juli1 , anmälde sig i Stockholm 
1806 den 23 juni, då han fick anställning hos bisittaren 
Carl Bröske samt utvandrade s.å. den 28 sept.2 Han 
måste alltså 1806 före den 23 juni eller efter den 28 sept. 
arbetat i m:r Hammarströms tjänst3. Enligt Gahlnbäck 
var han född den 7 dec. 1780 i Eksjö.

Gahlnbäck beskriver åtskilliga hans arbeten samt återger från 
dessa hans lagenliga stämplar märkena 90—91, en namnstämpel 
93 och rosamärket 92. Detta senare återfinnes enligt Gahlnbäck 
på en skål av trestämplat tenn, vilket måste betecknas som rent 
bedrägeri, då rosamärket eljest överallt anger fintennet och i Fin
land och Sverige aldrig brukats på annat än fyrstämplat tenn d.v.s. 
den bästa tennsorten. Sannolikt är därför skålen av s.k. engelskt 
tenn och fyrstämplad. Till trivialskolan i staden fick m:r Ham
marström 1802 sälja ett par ljusstakar och fabricera en tredje 
att ställas på katedern.4 År 1780 utgjorde hans produktion 
432 p:d och hade 1790 stigit till 596 p:d, jfr bil. X III.

Enligt Gahlnbäck var m:r Hammarström gift med Caisa 
Westerstrand, f  1828 den 25 nov., samt avled 1838 den 25 apr. 
i Vasa, alltså över 90 år gammal. Han nämnes från 1822 med titeln

1 Jönköpings tenngjutareämbetes protokoll. Vestinska samlingen. Uppsala 
Univ. bibi.

2 Omskådningsboken 1792. Nord. Mus.
3 Gahlnbäcks uppgift å sid. 69 att gesällen Danielsson rest från Helsingfors 

till Stockholm 1806 den 7 juli kan alltså ej vara riktig.
4 Aspelin: Wasa stads historia, sid. 605.

8
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ålderman, vilket dock knappast kan hava något samband med ett 
tenngjutareämbete, jfr sid. 30—32.

C. I. G. L. tenngjutare 18. ärh.

(enligt Gahlnbäck sid. 69, märkena 8 1—82.)

Som Gahlnbäck beskriver stopet med märkena 8 1—82 såsom 
bärande årsbokstaven G 4 för år 1837, torde han avse en mästare från 
19. årh. Emellertid tyder årtalets beteckning med årsbokstav i st. för 
romersk siffra på en svensk mästare. Tyvärr uppgives ej om stopet 
också bär kontrollstämpeln sveaskölden, då frågan hade varit av
gjord. Exakt samma märke visar närstående stämpel 57 av m:r 
Carl Jacob Gerhard Lemon i Stockholm, verksam åren 1843—1853, 
men har möjligen även fadern Carl Gustaf Jakob Lemon använt 
densamma. Stadsmärket 82 — Stockholmskronan1 — är emellertid 
otänkbar å ett arbete från 1837, då kronan som stadsmärke för 
Stockholm förbjöds genom kgl. bergskollegii utslag 1835 den 29 
okt. och fr. o. m. 1836 års början ersattes med S:t Eriksbilden, se

0

1 1  i  i

ED

ovan stämpeln 57. Denna motsägelse skulle emellertid vara upp
hävd, om i st. f. G 4 får antagas C 4, en förvexling, som ju lätt kan 
ske. Jämförelse med Gahlnbäcks stämpel 64—65, som av honom 
tillskrives en Nyslottsmästare C I G L, gör frågan ännu mer för
bryllande, då stadsmärket 64 i varje fall ej kan avse Stockholm. 
Finnes sveaskölden å stopet med stämpeln 8 1—82 hava vi alltså 
att göra med ett Stockholmsarbete från någon av mästarna Lemon, 
eljest torde en mästare med initialerna C. I. G. L. vara att an
teckna från Vasa på 1800-talets mitt.

1 Om kronan som Stockholms stadsmärke å tenn se Löfgren I sid. 286 och 
märkena 166—220.
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E. I. B. tenngjutare 1775  

(enligt Gahlnbäck sid. 69 stämplar 85—86).

Av Gahlnbäcks beskrivning kan man antaga, att kruset med 
denna stämpel i Åbo museum (7155) saknar kontrollmärket svea
skölden; i så fall har det tillkommit före 1753. Med den uppgivna 
dateringen till 1775 bör årsbokstaven vara R, som då skulle avse 
1710  eller 1734. Någon finländsk mästare med dessa initialer har 
knappast funnits, återstår då att söka bland Stockholmsmästarna. 
Av dem brukade Erik Jakobsson Buchou, mästare åren 1695—17 1 1 ,  
dessa initialer E .I.B . men någon stämpel från honom av denna 
typ 85—86 är däremot ännu ej upptäckt. Om arbetet tillhör ho
nom, bör årsbokstaven vara tecknad med stort R  i antiqua. Skulle 
verkligen en Vasa-mästare med dessa initialer funnits, måste stopet 
i varje fall dateras till 17 10  eller 1734, det senare om årsbokstaven 
visar skrivstil i stort alfabet. Sannolikt bör man även av stopets 
stil och utförande kunna bedöma, till vilket av dessa år det hör1.

E. R. K. tenngjutare 1832—1835 

(enligt Gahlnbäck sid. 70, stämplar 87—88).

58

Här hava vi att göra med Stockholmsmästaren Erik Björk
man, verksam åren 174 1—1761, vars initialer E  B M av Gahln
bäck feltolkats. Hans märken återger stämpeln 50 ovan från hans 
änkas verkstad år 1762.

D:r K. Hedmans i Vasa tallrik är alltså utgången från m:r 
Björkman, stämpeln visar trestämplat tenn, med årsbokstaven C 
och sveasköld2, alltså från år 1761. Likaså är stopet tillhörigt
F. von Willebrand i Vasa ett arbete från m:r Björkman i Stockholm.

1 Vid besök i Åbo detta år efter manuskriptets sättning har jag funnit 
att stämpeln bär årsb. R  i antiqua utan sveasköld, alltså avseende år 1710. 
»Kruset» utgöres av en stor vacker vinkanna i päronform, säkerligen gjord 
av m:r Buchou i Stockholm.

2 Godhetsfullt meddelat av D:r K. Hedman, Vasa.
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G. F. B. tenngjutare iy g i  

(enligt Gahlnbäck sid. 70, stämpel 89).

59

Gottlob Friedrich Bauman är den mästare, som Gahlnbäck 
här avser. Han var verksam i Hudiksvall åren 179 1— 1826, hans 
änka därefter till 1831. Sina lärår hade han gått i Stockholm 
T 777—*782, och i Finland vandrade han åren 1784—1785, 1787 
—1788 samt 1789 under första halvåret, se sid. 104. Märkena 59 
ovan visa hans stämpel för fyrstämplat tenn.

Ljusstaken i Ludvig XVI-stil i Nationalmuseum i Helsingfors 
(5624: 1) bär denna fyrstämpel med sveaskölden och årsbokstaven 
T  2 för år 18011 samt tillhör alltså m:r Baumans fabrikation i Hu
diksvall. Likaså den stora skålen med grepar hos samling Spåre.

I. B. tenngjutare iy g i  

(enligt Gahlnbäck sid. 72, stämpeln 94—96).

no

Denna stämpel tillhör Stockholmsmästaren Israel Burman d.ä., 
verksam åren 1773—1798 och ämbetets bisittare från 1788. Hans 
änka Maria Margareta Berg uppehöll verkstaden, tills sonen Israel 
Burman d.y. år 18 1 1  övertog verksamheten. Såväl d:r Hedmans

1 Godhetsfullt meddelat av D:r C. A. Nordman, Helsingfors. Alltså ej från 
år 1791, som Gahlnbäck anger.
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i Vasa tallrik som stopet i Gamlakarleby tillhöra således m:r Bur
mans d.ä. fabrikation i Stockholm.

VIBORG.

Genom den ryska erövringen av Viborg 1710  brötos förbin
delserna med Sverige fullständigt, och freden i Nystad bidrog ju 
ej att återknyta dem. Men även under 1600-talet tyckes kontakten 
mellan tenngjutarna i Viborg och Stockholmsämbetet ej varit alltför 
intim. Ingen av de 1500- och 1600-talsmästare, som Gahlnbäck 
uppgiver, kan ens till namnet återfinnas i Stockholmsämbetets hand
lingar. Dessa tenngjutare måste därför varit av tysk härkomst och 
även hava lärt i Tyskland. Möjligen hava de vandrat i Sverige, 
men under 1600-talet figurera gesällnamn endast undantagsvis i 
ämbetets och gesällskapets protokoll — endast såsom åltgesäller, 
bötfällda eller sökande mästerskap förekomma de under denna 
tid fram till 1730-talet.

Därför finnes ingenting att hämta ur skråhandlingarna om 
följande:

Staffan Kannengiesser 1550—1571,
Daniel Kannengiesser 163g,
Gottschalk Kannengiesser 1665,
Daniel Schultz 1680,
Nyman (Neuman) 1685.
För 1600-talets slut meddela dock protokollen, att m:r Jonas 

Ståhlfot lärt i Stockholm, se nedan. Av de av Gahnlbäck upptagna 
1700-talsmästarna har Christian August Fritze tillhört ämbetet 
samt Samuel Hacker åtminstone som gesäll arbetat i Stockholm. 
I kontrollprotokollen i Stockholm, som ju börja först 1753, finnes 
naturligen ingen mästare från Viborg upptagen. Övriga av Gahln
bäck angivna kunna ej vara Viborgsmästare, såsom framgår nedan. 
Också anger »Bürgerbuch» 1787—1793 endast en tenngjutare L

Stajjan Kanngjutare.

Denne omtalas i Viborg åren 1550—1571. I Ruuth: Viborgs 
stads historia 2 anges han vara redan på 1560-talet en av stadens

1 J .  W. Ruuth: Viborgs stads Historia I, sid. 642. Helsingfors 1906.
2 Ruuth I, sid. 218.
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rikaste män och därjämte rådman. Han tillhörde det tyska elemen
tet av stadens befolkning. I lösöreförteckningen 1571 för Elfsborgs 
lösen är han den på metaller, boskap m.m. bäst försedda viborga
ren L

Daniel Kanngjutare.

Omtalas år 1639, då han fick erlägga straffpengar 40 mark 
s:m för det han en afton krupit in i staden under Vattuporten 2. 
All samfärdsel skulle ju gå genom stadsportarna, efter lilla tullens 
införande 1622 också genom tullportarna.

Gottschalk Kannengiesser.

Han omtalas i Viborg 1669, var tysk till börden och inflyttad 
från Lübeck3. Sannolikt hava vi här att göra med den lärpojke 
Hans Godtschalkes, som intogs i lära 1631 hos kanngjutaren Hans 
Grube i Lübeck4. Någon annan från Lübecksämbetet finnes 
vid denna tid ej att välja på.

Daniel Schultz.

Lagus: Ur Wiborgs historia 3) upptager honom bland hant
verkare av tysk börd såsom kanngjutare, omtalad 1680. I Tysk
land är Schultz och Schulte ett vanligt namn bland tenngjutare,
ingen med förnamnet Daniel är dock ännu känd. Från Lübeck- 
ämbetet kan han knappast hava kommit, då namnen å dess lär
pojkar genom »Die Zinngiesser zu Lübeck» av Warncke äro kända. 
Möjligen skulle han kunna vara en son till m:r Jochim Schultz, 
mästare i Wismar 16 17— 1655 5.

Nyman (Neuman) Kannengiesser.

På grund av sjukdom, bröstvärk under en månads tid, hade 
han en böndag måst försumma kyrkogång och omtalas i samband

1 W. G. Lagus: Ur Wiborgs historia I I :  I, sid. 23. Viborg 1895.
2 Lagus II: 1, sid. 368.
3 Lagus II: 1, sid. 46.
4 J .  Warncke: Die Zinngiesser zu Lübeck, sid. 152. Lübeck 1922.
5 Hintze III, sid. 442.
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med rannsakning därom 1685 L Han var sannolikt även tysk och 
möjligen identisk med Jacob Neymant, antagen som lärpojke 1642 
hos m:r Hans Kemp i Lübeck.2.

Jonas Eskilsson Ståhlfot
Denne måste vara identisk med den Jonas Eskilsson, som 

inskrevs som lärpojke hos m:r Erland Bengtsson Ståhltot i Åbo 
1677 den 5 mars att lära från 1675 den 1  sept på fyra år och ut- 
skrevs av honom 1680 den 17  okt. 3 M:r Erland angiver honom 
ock som sin brorson, i lära sedan »några åhr bortåth». Hans börds
brev från ting med Jomala socken å Södersunda länsmansgård 
1681 den 26 okt.4 anger honom född »uppå Åland uti Jumala 
socken och Giölbij», son till Eschil Bengtsson Ståhlfoot och av
lidne hustru Brita Jonsdotter samt skickad på sitt I7:de år 1672 i 
lära hos farbrodern Erland Ståhlfot i Åbo. Säkeiligen är det denne 
gesäll, com undei beteckningen »Jonas von Åbo» står antecknad i 
gesällboken från 1650 5 såsom »driven» av gesällskapet i Halber- 
stadt: »Meister und Gesellen von Halberstadt lassen treiben Jonas 
von Aabo dass er ohne geleit und gruss weggezogen, wird getrieben 
biss er sich verglicht». Anteckningen har tillkommit på 1680-talet 
sannolikt efter anmälan vid Umfrage å gesällsammankomst från 
någon till Stockholm invandrad gesäll eller direkt genom skymf- 
brev 6. Emellertid är anteckningen överstruken, visande att ge
sällen slutligen gjort rätt för sig och bötat för sin förseelse.

I Viborg kommer han tillsynes 1693, då han gifte sig med Anna, 
dotter till hospitalspastorn Jacob Angermannus, samt är avliden 
1707 7. I ämbetsprotokollen uppträder han ej vidare, varför det 
är tvivelaktigt, om han varit ämbetsmästare.

Christian August Fritze.
Tenngjutare med namnet Fritz eller Fritzsche i olika stavnin

gar äro vanliga i Tyskland under 1600—1700-talen. Tenngjutaren

1 Ruuth: Viborgs stads historia, sid. 418.
2 Warncke, sid. 156.
3 Ämbetets protokoll. Nord. Mus.
4 Bördsbrev å pergament, inv. L X X X X V III . Nord. Mus.
5 Gesällboken 1650 inv. 92007 a. Nord. Mus.
• Jfr  Löfgren I, sid. 85 o.f.
7 Lagus: Ur Wiborgs historia I I :  1, sid. 86.
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Georg Fritzsche från Berlin uppträder under 1600-talets slut i Stet
tin, där han blev borgare 1678 V Från Marienberg i Sachsen här
stammar en tenngjutare Johan Fritzsche, som blev borgare 1702 i 
Stettin och 1705 vann burskap i Stargard i Pommern 2. Dennes 
son, tenngjutaren Johan Christian Fritsche övertog sannolikt 
verkstaden i Stargard och blev i varje fall där borgare 1740 3. 
I Greifswald verkade från år 1800 en tenngjutare Johan Gottfried 
Fritsch, son till Tuchmacher Georg Fritsch i Danzig4. Slutligen 
hava vi en tenngjutaresläkt i Sachsen, som härstammade från sko
makaren Christian Fritzsche i Klein Neu-Schönberg (vid Sayda), 
vars son tenngjutaren Johan Friedrich Fritzsche lärde yrkat i 
Dresden (jfr. nedan) 1732—1737 och höll verkstad i Auerbach vid 
1700-talets mitt 5. Dennes son Christian Friedrich Fritzsche blev 
mästare i Schneeberg 1781 och dog där 1801 6. I Pirna fanns slut
ligen under 1700-talets senare del en tenngjutare Johan Gottlob 
Fritzsche 1766—1784, son till Müller Fritzsche i Lungwitz 7.

De av dessa, vilkas mästaremärken äro kända, nämligen 
Pirnamästaren Johan Gottlob Fritzsche och Schneebergsmästa- 
ren Christian Friedrich Fritzsche förde båda som märke Justitia
bilden.

Namnen Johan, Christian och Friedrich återkomma som synes 
ofta bland dessa, de äro sannolikt av samma eller närbesläktat 
ursprung, och mäster Christian August i Viborg har väl samma här
stamning; hans son fick ju ock namnet Johan Fredrik. Enligt 
uppgift nedan tyckes han härstamma från och har i varje fall lärt 
yrket i Weissenfels an der Saale.

Gahlnbäck uppgiver honom född 1681 och borgare i Viborg 
1710. Han har emellertid redan från 1706 drivit verkstad i Viborg. 
Då sökte han nämligen i Stockholmsämbetet 1706 den 26 juli ett 
års frihet, »till dess han bekommer sina bref ifrån staden Weissen- 
felt (Weissenfels), dem han efterskrifwit», vilket beviljades8.

1 Hintze III , sid. 402 n:o 2145.
2 Hintze III, sid. 392 n:o 2082, sid. 403 n:o 2152.
3 Hintze III, sid. 393 n:o 2085.
4 Hintze III, sid. 118  n:o 627.
5 Hintze I, sid. 17 n:o 81.
6 Hintze I, sid. 238 n:o 1209.
7 Hintze I, sid. 209 n:s 1079, 1080.
8 Ämbetets prot. Nord. Mus.
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Därmed avses att med mästerstyckets förfärdigande skulle få 
anstå ett år. I ämbetet förekommer han ej förän 173 1 och har 
således arbetat i Viborg som frimästare, varför han också såsom 
Gahlnbäck anmärkar ej använt lärpojkar och gesäller. Men då 
sonen Johan Fredrik skulle lära yrket, måste fadern söka mäster
skap och anslöt sig till Stockholmsämbetet. I dess åldermansbok 
finnes ett konto för honom upplagt 173 1 den 30 dec. med anteck
ningen: »Hat sich Mester Christian August Fritze von Wijborg 
undter unsere Laden begeben»1. Sonen Johan Fredrich Fritze in- 
skrevs 173 1 den 4 nov. att lära hos fadern i fyra år räknat från 173 1 
den 30 dec.2 Till ämbetet har m:r Fritze erlagt kvartalspengar 
17 3 1—1735 den 31 nov. med 15 d:r men förekommer därefter ej 
mer i handlingarna. Enligt Gahlnbäck dog han i Viborg 1765 den 
20 jan. Hustrun hette Anna Dannenberg3, född 1680, död 1763 
den i aug.

Johan Fredrik Fritze.

Enligt bördsbrev från Viborgs magistrat 1735 den 15 apr.1 
föddes han 17 15  den 13 maj, döpt den 14 maj, då bland faddrarna 
märktes kaptenen vid fortifikationen Nicolas Kleess och regements- 
kirurgen Johan Buurmann; fadern var ovannämnde m:r Christian 
August Fritze i Viborg och modern hustru Anna Dannenberg. Hos 
fadern inskrevs han i lära 173 1 den 4 nov. och utskrevs till gesäll 
1736 den 12 maj2. Sin första gesällanställning erhöll han i Stock
holm 1736 den 15 juni hos m:r Jakob Sauer och stannade hos honom 
till 1737 den 8 maj, då han utvandrade. Som örtgesäll tjänstgjorde 
han 1736 i sept. och 1737 i mars6.

Var han slagit sig ned är ej känt, och är han ej identisk med 
den Johann Friedrich Fritzsche, som blev mästare i Auerbach 
I75° . ty  denne hade enligt uppgift lärt i Dresden — visserligen 
också åren 1732—1737 — och uppgives dessutom vara son till

1 Ämbetets åldermansbok inv. L X X X X II. Nord. Mus.
2 Ämbetets protokoll. Nord. Mus.
3 Dotter till Jakob Dannenberg d.y. borgare i Viborg och hustru Kristina 

Hansdotter Schmidt. Lagus: Ur Wiborgs historia I I :  1, sid. 86.
4 Bördsbrev å pergament med sigillkapsel, inv. CIX. Nord. Mus.
s Omskådningsboken 1735. Nord. Mus.
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Schuhmacher Christian Fritzsche i Klein Neu-Schönberg1. I Viborg 
återfinnes han ej heller och är okänd av Gahlnbäck.

Samuel Christopher Hacker.

Denne var säkerligen son till tenngjutaren Diedrich Hacker, 
mästare i Reval sedan senast 1723, då han lät inkorporera sig med 
ämbetet i Berlin2. Enligt Gahlnbäck var Samuel Hacker född 1728 
och utövade yrket i Viborg sedan 1760 samt dog därstädes 1803 den 
20 juni. Hustrun hette Anna Barman, död 1806 den 2 aug.

Han har vandrat i Sverige och antogs som nybliven gesäll 1753 
den 2 juni hos m:r Nils Bergs änka i Stockholm3. I Stockholms- 
ämbetet förekommer han ej vidare och har antagligen inkorporerat 
sig med något tyskt ämbete, dock ej i Lübeck, där fadern var in
skriven. Under ståthållaretiden nämnes han bland föreståndarna 
för hantverkena4.

Ett par arbeten från hans verkstad äro av Gahlnbäck kända 
med mästaremärken 107—110 . Det ena av dessa, en tallrik tillhörig 
Tyska kyrkan i Viborg visar den vanliga fyrstämplingen, det andra 
däremot, ett ovalt fat tillhörigt Viborgs landsförsamling, bär enligt 
Gahlnbäck en trestämpel, märkena 109—110 , samt dessutom ett 
märke 106, som var faderns stämpel för fintenn, se sid. 52, och som 
sonen alltså övertagit. Märket 106 synes motsvara den krönta ro
sen för fintenn, ej för rent tenn, som Gahlnbäck felaktigt anger. 
Stämpeln borde alltså ej hava förekommit å trestämplat tenn, men 
möjligen har m:r Samuel under någon tid begagnat tyska stämp- 
lingsprinciper — årsbokstav synes han ej heller brukat.

A. G. L. tenngjutare 1826 

(enligt Gahlnbäck sid. 74, stämplar 100— 101).

Den mästare Gahlnbäck avser är Vimmerbymästaren Alexan-

1 Hintze I, sid. 17  n:o 81. Att verkligen två gesäller med samma namn upp
trädde samtidigt bevisas också därav, att även denne senare gesäll från Dresden 
vandrade i Sverige och arbetade i Stockholm 1743 den 22 aug. till 1744 den 1 juni 
samt då angives med läroortnamnet »von Dresden». 3

2 Warncke, sid. 222.
3 Omskådningsboken 1735. Nord. Mus.
4 Ruuth I, sid. 642, not. 1.
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der G. Lund, verksam åren 1836—1845. Nationalmuseets i Hel
singfors koniska stop (O.F. 228—6000) bär stämpeln nedan med 
årsbokstaven N4 för år 18431, ej den romerska årsbeteckningen

01

X V II för 1826, som Gahlnbäck uppger. Det är ock daterat ge
nom ingravering: I. N. S. 1844. Även stadsmärket 10 1 (Gahln
bäck) är en feltolkning för Vimmerbyvapnet W med en ekorre 
överst.

C. Ö. tenngjutare iy8y

(enligt Gahlnbäck sid. 75, stämplar 102—103).

62  63

Stämplarna ovan tillhöra m:r Gudmund Östling, verksam 
1762—1790 i Vimmerby, och märkena 62 återfinnas å National
museets i Helsingfors bukiga kanna1. Som märkena visa, har Gahln
bäck feltecknat m:r Östlings mästaremärke 103. Under sin långa 
verksamhet har m:r Östling använt sig av en mängd varierande 
stämplar, men alla föra de i mästaremärket som fortunabild den 
kvinliga figuren med slöja eller bandslinga över huvudet och utan 
vingar. Helsingforskannan är alltså utförd av m:r Östling i Vim
merby 1787.

1 Godhetsfullt meddelat av D:r C. A. Nordman, Helsingfors.
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G. V. G. tenngjutare 18  ärh.

(enligt Gahlnbäck sid. 75, stämplar 104—105).

1
A4

Den av Gahlnbäck åsyftade mästaren är Gottfried Griisser, 
verksam i Breslau 1684—1726, döpt 1660, son till tenngjutaren 
Nicolaus Griisser III  i Hirschberg samd död i Breslau 1726 den 
10 dec.1 Den springande hjorten i mästaremärket tillhör tenngjutare- 
släkten Grüsser och har upptagits i märket efter Hirschbergs stads
vapen. Initialerna G. V. G. i Gahlnbäcks märke 105 är feltolkning 
i st. f. G F  G. Lovisa stadsmuseums flata tallrik (984) är alltså 
utförd i m:r Grüssers verkstad i Breslau före 1727 och bär stäm
peln Ö42.

Gahlnbäcks märke 106 tillhör m:r Diedrich Hacker i Reval 
och torde vara dennes finterinstämpel. Denne var verksam i Reval 
på 1720-talet och blev 1723 såsom Revalmästare inkorporerad med 
ämbetet i Lübeck; han hade lärt 17 10 — 1714  hos m:r Jochim Schulte 
III  i Wismar3. Någon Daniel Hackert, som Gahlnbäck kallar ho
nom å sid. 77, har ej funnits. Emellertid bär det ovala fatet från 
Viborgs landskyrka även sonens m:r Samuel Christoph. Hackers 
i Viborg vanliga stämplar, varav framgår att sonen övertagit fa
derns stämpel för fintenn. Om sonen Samuel Hacker se ovan 
sid. 116 .

Stämpeln n:o 65 med undantag av årsbokstaven återfinnes å 
kulstopet i Viborgs stadsmuseum och tillhör m:r Johan Stösberg,

D. H.[ackert) tenngjutare 

(enligt Gahlnbäck sid. 76, stämpel 106).

I. S. tenngjutare i j j 8  

(enligt Gahlnbäck sid. 77, stämplar m —112).

1 Hintze IV, sid. 82.
2 Reproducerad efter Hintze IV, märket n:o 266.
3 Hintze III, sid. 470 n:o 2557.
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verksam i Vimmerby åren 1826—1845. Gahlnbäck har feltolkat 
Vimmerbymärkets ekorre till en krona, och är det slitna rester 
av sifferindexen 4 till en för övrigt bortnött årsbokstav, som 
Gahlnbäck tytt som årsbokstaven U och därav daterat stopet till 
1778. Vilken årsbokstaven varit synes ej mer, men eftersom den

tillhört 4. serien, har stopet utförts mellan 18 3 1—1845. Stopet är 
dessutom försett med en samtida graverad dekorering med Oskar 
I:s monogram, vilket ytterligare pressar dateringen till åren 1844 
—1845. Årsbokstaven har således varit O4 eller P4, sannolikt 
det senare. Men även kannformen kan sannolikt identifieras. M:r 
Stösberg övertog verkstaden efter m:r Zadock Bergenholtz, som 
är känd för sina cylindriska drickskannor på tre granatäpplen 
som fötter, med lock med grepe i form av ett Janushuvud. San
nolikt har m:r Stösberg gjutit Viborgskannan just i denna form, 
se nedan sid. 120 Zadock Bergenholtz.

Här hava vi åter en Breslaumästare, Paul Nitsch, verksam 
åren 1685— 1723, Zunftältester i Breslauämbetet sedan 1696 och 
död 1723 den 4 sept.1 Han brukade under sin långa verksamhet 
flere varierande stämplar, av vilka stämpeln 66 ovan närmast över-

1 Hintze IV, sid. 83—84.

C3

S. O. tenngjutare 

(enligt Gahlnbäck sid. 78, stämplar 1 1 3 —114).
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ensstämmer med Gahlnbäcks marken. Initialerna S. O. äro av Gahln
bäck feltolkade i st. f. P N. Den i Historiska Museet i Moskva 
befintliga tallriken (25126/92) med denna stämpel1 66 från hans 
senare verksamhetsår kan alltså dateras till 1700-talets början.

Mästaremärket hos Gahlnbäck 1 15  visar, att vi här åter på
träffa en Vimmerbymästare, Zadock Bergenholtz, verksam åren 
1793—1821, hans änka därefter t.o.m. 1825. Stadsvapnet 1 16  
måste vara en feltolkning av Vimmerby vapnet med ekorren. Samt
liga av Gahlnbäck angivna arbeten med denna stämpel äro alltså 
utförda i m:r Bergenholtz verkstad i Vimmerby. De i National
museet i Helsingfors befintliga cylindriska drickskannorna O. F. 
214 och O. F. 215—6000 äro båda trestämplade, den förra med 
årsb. C 3 för år 1809, den senare med årsb. R  3 för år 18 2 3 .2 
Dessa kannor äro typiska för m:r Bergenholtz fabrikation. Den 
cylindriska kannan utan snås står i allmänhet på tre granat
äpplen som fötter och är försedd med lock med ett Janushuvud 
som grepe samt S-formigt handtag. M:r Bergenholtz var en syn
nerligen produktiv mästare, varför det ej förvånar, att flere av 
hans arbeten kommit över till Finland.

Den betydande blomstring, som Åbo redan under 1300-talet 
visar, låter förmoda, att där då fanns inhemskt tenngjuteri. Den 
första kände tenngjutaren Jakob tillhör dock början av 1400-talet, 
varefter ingen hittills spårats före 1540. Att emellertid under hela

1 Reproducerat från Hintze IV, stämpeln n:o 271.
2 Gahlnbäcks uppgifter för den förre om inv. n:o 215 och årsb. b 3, för 

den senare om årsb. a 3 äro felaktiga.

Z. B. tenngjutare iygy—1808 

(enligt Gahlnbäck sid. 78, stämplar 1 1 5 —116)

«7

ÅBO.
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1400-talet minst en kanngjutare där ständigt funnits torde vara 
ställt utom allt tvivel. Från 1500-talets mitt känna vi ett par kann
gjutare Dettel och Hans Haurekamp, den senare dock möjligen 
Stockholmsmästare. Även under 1500-talet kan antagas minst en 
ständigt verksam mästare. Med 1600-talet äro vi inne på historisk 
tid för tenngjuteriet i Finland och Sverige, då Stockholms kann- 
och grytgjutareämbetes handlingar giva säkra uppgifter i detalj 
om tenngjutarna. Efter kann- och grytgjutareskråns utgivande 
1622 hava de med endast ett undantag tillhört ämbetet i Stockholm. 
Av ämbetets handlingar framgår att under 1600-talet och förra 
hälften av 1700-talet i stort sett en mästare ständigt funnits i sta
den, för tiden 1666—1696 t.o.m. tvenne, men under åren 17 13 — 
1723 ingen. Från året 1753 uppträda åter tvenne samtidigt verk
samma, från 1762 ökar antalet till trenne fram till 1798, varefter 
endast två driva yrket.

Det ökade mästareantalet gav magistraten anledning vid 1790- 
talets början att påyrka ett tenngjutareämbetes inrättande i Åbo, 
för vilket kommerskollegium i Stockholm utfärdar skråbrev 1792. 
Till ålderman torde utsetts m:r Rising, och i ämbetet ingingo utom 
Åbomästarna jämväl m:r Andreas Tranberg i Tavastehus. Den 
ende mästare, som av ämbetet vunnit mästarskap, torde varit m:r 
J .  G. Almquist år 1804. Med ålderman Risings död 1805 torde äm
betet upphört att fungera, varom vittnar att m:r Almquist 1814 
inträdde som medlem i ämbetet i Stockholm. Då även m:r Johan 
Lindblad 1828 liksom övriga 1800-tals tenngjutare i Finland före 
skråtidens slut anslöto sig till samma ämbete, visas därav att de 
intima förbindelser, som förut existerat mellan de finländska och 
de svenska mästarna, ej genom den politiska skilsmässan 1809 brö- 
tos. Ett tenngjutareämbete fanns dock i S:t Petersburg åtminstone 
under 1820-talet. Däremot har den statliga kontrollen å tennarbe
tena från kontrollverket i Stockholm med 1807 avbrutits, varför 
de finländska arbetena från omkring 1808 upphöra att bära svea- 
kronan som kontrollmärke och visa i stället från 1810 (?) den sju- 
spetsade furstekronan, se stämplarna 49 och 82 för m:r Göran 
Fick i Lovisa och m:r J .  G. Almquist i Åbo.

Näringsmöjligheterna för tenngjutare i Åbo synas hava varit 
synnerligen goda, dock naturligen med undantag för pest- och krigs
åren 17 10 — 1720. Mästarna synas i allmänhet blivit välbärgade
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och haft verkstaden i eget hus. T.o.m. under nedgången på grund 
av konkurrensen med fajansen och porslinet vid slutet av 1700- 
talet tyckes produktionen hava kunnat hållas vid normal storlek. 
M:r Elias Ståhlfot producerade sålunda år 1780 2804 8  tenn och 
m:r Daniel Rising 1790 3746 8 , siffror som betydligt överskrida 
medelproduktionen i Stockholm s.å. och för det senare året t.o.m. 
överstiger maximiproduktionen för någon mästare därstädes, jfr 
bil. X III.

Jakob kanngjutare.

Denne omnämnes såsom vittne i ett brev från Åbo magistrat 
1420 den 24 maj till magistraten i Reval angående en tvist om ett 
undermåligt parti råg från en Revalköpman. »Jakob Kannenghetere» 
var då borgare i Åbo1.

Hans Haurekamp.

Namnet förekommer i flere variationer: Hafwerkam, Hawer- 
kamb m. fl, I Åbohandlingar uppgives han under 1540-talet hava 
för Åbo slotts räkning omgjutit gamla tennljusstakar2. I ränte
kammarböckerna i Stockholm nämnes han åren 15323, 15444, 15495 
och 15 5 16, därunder han gjutit ljusstakar, messingsstakar och kro
nor. I Stockholms skotte- och tänkeböcker uppträda under denna 
tid två kanngjutare med nämnet Hans. Den äldre torde hetat Hans 
Hoffelt och förekommer redan vid mitten av 1537 i registret till den 
förkomna tänkeboken 1533—1538. Den yngre kommer först 1548 
till synes. En av dem är död 1548. Det vill synas, som denne Haure
kamp varit en av dessa och torde i så fall ej varit bosatt i Åbo. Av 
Ruuth i Bidrag till Åbo stads historia2 uttalas ock, att man ej vet, 
om han tillhörde stadens hantverkskår.

1 R. Hausen: F in lan ds medeltidsurkunder II, sid. 248. Helsingfors 1915. 
Svenskt Diplom atanum  N.S. 2774.

2 J .  W. Ruuth: Bidrag till Åbo stads historia. Ser. 2: X II, sid. 167 not ’ )•
3 Räntekammarböcker 1532 slutet. Kammarark.
4 Räntekammarböcker 1544, Arent Arendsons räkning, fol. 57 v. Kammarark.
5 Räntekammarböcker 1549, fol. 104 v. Kammarark.
6 Räntekammarböcker 1551, fel. 1551 v . Kammarark.
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Dettel Kanngjutare.

Denne omtalas liksom Hans Haurekamp i slottsräkenskaperna 
för Åbo på 1540-talet1. Hans namn förekommer ej i Stockholms- 
handlingar från denna tid, varför det torde få anses som sannolikt, 
att han varit Åbomästare.

Jöns kanngjutare.

Denne omtalas 1618 bosatt i Åbo å »Clöstergatun», då han den 
14 dec. begrov ett barn2. Sannolikt är det denne, som 16 11  nedsatte 
sig i Stockholm utan ämbetets tillstånd och utan att göra mäster
stycken. Ämbetet drog saken inför rätta, och vid rannsakning 1612 
den 15 aug3. vittnade Hindrich Schwerdfeijare, att Jöns velat köpa 
en dart av honom och sagt sig vilja »slå der med först bisittiaren 
och sedan the andre, som icke wille hafwa honom i Embeteth». 
Domen löd, att »efter han brukat sin onyttig mund på Embetet, 
therföre skulle han aldeles blifwa utskuten och sitie annorstedz och 
sökie sin näring». I skotteboken för Stockholm 16 11  inre kvarteret 
upptages han med skot i 4/ 2 mark men förekommer ej följande år4. 
Ej heller har han kunnat påträffas annorstädes i Sverige, varför 
han synes vara identisk med Åbomästaren. Han uppgives redan 
1614  i Åbo5.

Sigfredh Kanngjutare.

Enligt Gahlnbäck bodde denne 1624 och 1626 i »Kyrcke Qwar- 
teret» och erlade i skot 2 respektive 1 mark. Han förekommer ej 
i ämbetets handlingar och var sannolikt en invandrad tysk.

Olof Ersson.

Denne omtalar Gahlnbäck under namnet Olof, bosatt i Åbo 
åren 1630—1651 i »Aningaisqvarter» och på »Aningais-gatan». Carl

1 J .  W . R u u t h :  Bidrag till Åbo stads historia. S e r .  2 : X I I  s i d .  1 6 7 .

2 R .  H a u s e n :  Abo domkyrkas räkenskaper 1 5 5 3 — 1 6 3 4 , s i d .  1 7 3 . H e l s in g f o r s

:1 S t o c k h o lm s  t a n k e b o k  1 6 1 2 . R å d h u s a r k .

4 S t o c k h o lm s  s k o t t e b o k  1611  o c h  f . f .  R å d h u s a r k .

4 C . v o n  B o n s d o r f f :  Åbo stads historia under 1 7 :de seklet, s id .  6 7 2 .

1 8 8 4 .

9



124 SMY A — F F T  XXXV I: 4

v. Bonsdorff i Åbo stads historia1 anger Olof Kanngjutare verksam 
1630—1660 och 1649 som utfattig. Borgarelängd för Åbo stad 1632'2 
upptager skot efter »x/2 öretaal» för »Kannagiutaren» i Aningais kar- 
teret, varmed måste avses denne, och i borgarelängden 1633 anges 
han i »Aningais Qwarttere» med skot 3/4 öre3. Lista å dem, som 
»förärdt och skenckt til klockgiutningen» 1632, nämner Olof Kan- 
giutere med 2 mark k:m4. Enligt Åbo stads dombok skedde uppbud 
i. ggn 1634 den 24 mars å en gård på Aningaisgatan, tillhörig »Lasse 
Panies enckie, siechten at igenlösse, eller Olof Kannagiutare till 
kiöps»5. Gahlnbäck omtalar, att han 1643 skänkte till kyrkklockor 
33 mark, samt anger honom död 1651, då sonen utfick pengar av sin 
förmyndare. Uppgiften av v. Bonsdorff, se ovan, om m:r Olofs 
verksamhetstid 1630—1660 synes beträffande slutåret vara orik
tig. Säkerligen har han emellertid öppnat sin verkstad 1630.

Mästarerätt för Åbo fick han av ämbetet först 1633 den 4 apr.6 
Protokollet därom lyder: »wart Olof Erson uti Åbo antagit för ähn 
mestare at bruka sit embete uti Åbo stadt och icke tilägna seig 
någon mestare rät eller frihet uti Stockholm; där åplade Olof Erson 
på Smedegatun 4 Dl peninger uti Lådan efter Skr åns lydelse, ähn 
förärade han til gestabådt åt hele Embete penninger 16 Dl, hwilka 
och strax wart förtärt». På Smedjegatan, nuvarande Västerlång
gatan, nära Norreport bodde dåvarande bisittaren i ämbetet m:r 
Olof Eriksson, och antagligen hava vi att förstå protokollet så, att 
m:r Olof från Åbo fått göra sina mästerstycken i bisittarens verk
stad på Smedjegatan och då dessa där uppvisades, höll han sam
tidigt sin mästarekost.

Avgifterna för mästerskap voro enligt kanngj utareskrån 1622 
för landsortsmästare 4 d:r till lådan och 2 d:r till kosten. Redan på 
denna tid hölls således ej skråns föreskrifter beträffande avgifterna 
för mästerskap.

Han hade sannolikt arbetat som gesäll hos bisittaren; förekom
mer ej vidare i protokollen.

1 Bidrag till Åbo stads historia, S e r .  II ,  s i d .  6 7 2 .

2 Bidrag till Åbo stads historia, S e r .  I: 4, s i d .  1 1 2 .

3 Bidrag till Åbo stads historia S e r .  I: 4, s i d .  2 2 9 .

4 B idrag till Åbo stads historia, S e r .  I: 1, s i d .  1 3 2 .

5 Bidrag till Åbo stads historia, S e r .  I: 6 , s i d .  1 6 0 .

“ K a n n g j .  ä m b : s  p r o t .  N o r d .  M u s . J f r  L ö f g r e n  I, s i d .  1 2 3 .
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Mårten Olsson Törne.

Gahlnbäck upptager honom under benämningen Mårten Kan- 
nengiesser å sid. 10 1 verksam i Åbo åren 1646—1659. Carl v. Bons
dorff i Åbo stads historia1 har samma uppgifter.

I Stockholmsämbetet inskrevs han som lärpojke 1631 den 17 
nov. av m:r Nils Michelsson att lära i 7 år från 1627 pingstetid. 
Som löftesmän för honom stå antecknade fadern Olof Törne2 och 
m:r Michelsson själv. Ur läran utskrevs han 1635 den 6 april.

Han torde tidigt kommit till Finland och öppnade verkstad 
i Åbo senast under 1646. Ämbetsmästare blev han 1647 den 18 maj, 
varom protokollet förmäler: »wartt Mester Olsson Törne uti Åbo 
stadh antagit för en Mestare att bruka sitt Embette uti Åbo stadh 
åch icke tilägna sigh någon Mestare Räth eller frijhedt uti Stock
holm, då uplade Mester Olofsson Törne uti embetzlådan sina Em- 
betz Penningar som honom böhr uti Lådan åch til gästabudh effter 
skråens Lydelse, åch gaff åckså åth dee fattige een Daler koppar- 
miint. Då gaff embetet honom ett vittnesbyrdh medh sigh medh 
embetz Signet därnedan under. Datum ut Supra.»

M:r Mårten avled sannolikt 1659 före den 13  juni, då hans 
änka drev verkstaden med gesällen Johan Simonsson. Denne var 
bördig från Borgå och hade gått sina läroår i ämbetet 1652 den 
4 dec. till 1657 den 10 juli hos m:r Erik Jöransson i Stockholm. 
Hans löftesmän vid inskrivningen som lärpojke 1652 voro »Jacob 
Joensson bookhållare i det loflige Berg Embetet och Oluff Larsson 
grufskrifware vid Kopparberget».3

Jöran Klug.

Han förekommer under flere andra benämningar: Kloo, Klow,

1 Bidrag till Abo stads historia, S e r .  I I ,  s i d .  6 7 2 .

2 V e m  d e n n e  ä r  i d e n t i s k  m e d  ä r  e j  l ä t t  a t t  a v g ö r a ,  s a n n o l i k t  v a r  d e t  b o r g 

m ä s t a r e n  i  S t o c k h o l m  O lo f  N i l s s o n ,  d ö d  1 6 5 2  o c h  g i f t  m e d  B a r b a r a  M a t t s d o t t e r  

T ö r n e .  V i s s e r l ig e n  ä r  d e t  e j k ä n t ,  a t t  b o r g m ä s t a r e n  k a l l a d e  s i g  m e d  s l ä k t n a m n e t  

T ö r n e ,  o c h  C a r l  F o r s t r a n d :  Atten Törne  i S : t  E r i k  1 9 0 6  s i d .  52  v e t  e j  a v  n å g o n  d e n n e s  

s o n  m e d  n a m n e t  M å r t e n ,  m e n  t v e n n e  h a n s  b a r n  b le v o  d ö p t a  1 6 1 2  d e n  16  a u g .  o c h  

1 6 1 4  d e n  19  ju n i  m e d  o k ä n d a  n a m n .  (Stockholms Rådhus och Råd I I ,  s i d .  2 9 )  o c h  

m ö j l i g e n  v a r  d e n n e  M å r t e n  e n  a v  d e m .  H a n  s k u l l e  d å  v i d  i n t r ä d e t  i l ä r a n  v a r i t  

r e l a t i v t  u n g  13 å  15 å r ,  v i l k e t  m o t i v e r a d e  d e n  l å n g a  l ä r o t i d e n  a v  7  å r .

3 K a n n g j .  ä m b e t e t s  p r o t .  N o r d .  M u s .
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Kluger m. fl. Om honom uppger Carl v: Bonsdorff i Åbo stads 
historia1, att han erhöll burskap 1659 och dog 1694. Han begravdes 
1696 den 25 maj, varför ovannämnda årtal 1694 sannolikt är fel
aktigt2.

Inför ämbetet i Stockholm infann sig 1660 den 9 maj gesäl
len från Frankfurt Jörgen Klo och begärde vinna mästerskap, 
»emädan han af Borgmestare och Rådh från Åboo förskrifwin är», 
.vilket ämbetet beviljade med villkor, att, om han efter en tid 
åstundade att flytta till Stockholm, han då skulle »derom förlijka 
sigh medh Embetet medh en summa penningar»4. Magistraten i 
Åbo synes året förut hava erbjudit honom frihet från borgerlig 
tunga under vissa år, och för att vara säker därpå begärde Kloo 
hos ämbetskollegium i Stockholm, att kollegium skulle förskaffa 
honom »confirmation på den utlofwade frijheten, innan han med 
ämbetet här affinner sig». Brev daterat 1659 den 29 juli avgick från 
kollegium till magistraten i Åbo med förfrågan härom3. Svaret 
tyckes hava varit gynnsamt, enligt Gahlnbäck hade magistraten 
beviljat honom 4 års frihet, varför han 1661 den 8 maj erlade 50 d:r 
k:m lådpengar för mästarerätten och fick uppskov med mäster
stycket till Olofsmessa eller Michelsmessa. M:r Klug tyckes redan 
1660 begivit sig till Åbo och öppnat verkstad samt sände därifrån 
sitt mästerstycke, som i ämbetet 1661 den 6 okt. granskades. Det 
befanns hava stora fel, varför »uppålades honom 4 rdr straffpennin
gar, än åth dee fattiga 2 rdr, hwilka Peningar han skal med första 
egenheten öfversända»4.

Enligt ämbetsprotokollen har m:r Klug lärt följande lärpojkar:
Lars Håkansson inskrevs 1663 den 1 maj att lära intill 1672, 

utskriven 1671 den 25 juli enligt m:r Klugs »Pass och 
Testamonium», som utvisade, att gossen »sine lähre åhr 
erligen och troligen utstådt hafuer».

Erich Andersson inskrevs 1671 den 25 juli att lära i 6 år; hans 
löftesmän voro Hans Stoll Swertfeyer och Matz Crabbe i 
Åbo. Bördsbrevet från Åbo magistrat 1671 den 10 juli5

1 B idrag till Åbo stads historia, S e r .  I I ,  s i d .  6 7 2 .

2 R .  H a u s e n :  Bidrag  e t c . ,  S e r .  I :  1 1 — 12, s i d .  2 4 9 .

3 Ä m b e t s k o l l e g i i  p r o t .  1 6 5 9 . S t o c k h .  R å d h u s a r k .

4 K a n n g j .  ä m b e t e t s  p r o t .  N o r d .  M u s .

5 K a n n g j .  ä m b : s  l ö s a  h a n d l .  in v .  3 4 6 9 6  b u n t  I :  5 1 . N o r d .  M u s .
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visar, att han var född i Åbo 1657 i maj, fadern var av
lidne borgaren därstädes Anders Erichsson och modern 
hustru Walborg Thomasdotter. Utskrivningsdatot saknas.

• Om m:r Klugs gesäller stå inga uppgifter till buds. Sannolikt 
hava hans ovannämnde lärpojkar som gesäller arbetat någon tid 
hos honom, möjligen också gesällen Sven Olofsson, se sid. 16 1, samt 
Erland Ståhlfot. Två ljusstakar från hans verkstad finnas i Villnäs 
kyrka, de bära inskription CAROL CAPLAN, MARIA VON 
(W )ICKELBERGH ANNO 1675 samt stämplarna 136— 137 
(Gahlnbäck sid. 94).

Erland Bengtsson Ståhlfot.

68  69

Gahlnbäck har av hans familjenamn gjort tvenne mästare, 
dels under benämningen Erland Bengtsson å sid. 87, dels med nam
net Erland Ståhlfot å sid. 113 , De äro båda identiska med denne. 
Carl v. Bonsdorff i Åbo stads historia1 anger m:r Erland Bengtsson 
verksam åren 1665— 1697, en av stadens äldste 1688. Den senare 
uppgiften synes vara hämtad från borgmästarevalet 1687 den 10 
dec., då m:r Erland nämnes såsom en av stadens äldste från Kyrko- 
kvarteret2.

I ämbetet inskrevs han som lärpojke 1658 den 18 dec. hos m:r 
Petter Andersson i Stockholm att lära till Michaeli 1662; löftesmän 
var m:r Anders Peterson bagare. Han utskrevs inför ämbetet 1662 
den 18 maj3. Om hans gesällår veta vi intet, men sannolikt har han 
vandrat även i Finland, eftersom han sökte sig dit som mästare.

Han torde redan 1665 fått magistratens i Åbo tillstånd att
utöva yrket, ty den 1 maj s.å. tillkännagav han inför ämbetet i
Stockholm, att han ämnade nedsätta sig som mästare i Åbo, vilket

1 B idrag till Abo stads historia, S e r .  I I ,  s id .  6 7 2 :

2 Bidrag till Åbo stads historia, S e r .  I I ,  s i d .  1 8 6 .

3 Ä m b e t e t s  p r o t o k o l l .  N o r d .  M u s .
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ämbetet beviljade med villkor, att mästerstycke av honom utfördes 
till Valborgsmessa året därpå. Först 1666 den 27 okt. uppvisades 
emellertid detta, varå ämbetet fann stora fel och pålade honom i 
straffpengar 8 rdr till lådan och 4 rdr till de fattige utom den van
liga mästaregälden 10 d:r s:m till lådan och 5 till gästabud, inalles 
således 105 d:r k:m, varav han samtidigt inbeta’ade 3 dukater och 
4 rdr, det övriga först 1669 den 5 aug. Burskap erhöll han i Åbo 
1670 den 2 maj1.

Ämbetsprotokollen upptaga hos honom följande lärpojkar:
Mårten Ersson född i Piteå, inskrevs 1669 den 5 aug. att lära 

från 1668, utskrevs 1672 den 29 okt., löftesmän var tenn- 
gjutaren Jonas Andersson i Stockholm.

Jonas Eskilsson (Exelsson) inskrevs 1677 den 5 mars från 1675 
den i  sept. på fyra år, utskrevs 1680 den 17  sept. Han 
var enligt bördsbrev född .1662 i okt. i Jomala socken och 
Gölby å Åland och brorson till m:r Erland, blev mästare 
i början av 1690-talet i Viborg under namnet Ståhlfot, 
se sid. 113 .

Erich Jacobsson inskrevs 1681 den 30 maj från 1680 den 1 aug. 
på fem år, »född 5 mil från Åbo i Wemåhl socken» (Wemo) 
och utskrevs 1685 den 15 aug. Han blev mästare i Stock
holm 1695 under namnet Buchou och dog i pesten 17 1 1 .

Erland Andersson Ståhlfot inskrevs 1684 den 1 sept. på fyra 
år, utskrevs 1688 den 10 maj. Han var enligt bördsbrev 
från ting med Julo2 socken å Nyby länsmansgård 1683 den 
4 juli3 son till avlidne kapellanen i Julo församling Anders 
Ståhlfoth och hustru Mertha Andersdotter Mansnera samt 
hade lärt en tid hos sin farbroder m:r Erland Ståhlfot i 
Åbo.

Bengt Christiernsson inskrevs 1686 den 10 maj på fyra år från 
nästkommande Michaeli, utskrevs 1690 den 22 sept. Han 
var född »uti Nyland» och blev mästare i Åbo under nam
net Ståhlström, se sid. 13 1 .

Christopher Jostson inskrevs 1689 den 1 1  okt. på fem år, ut
skrevs 1695 den 9 sept.

1 G a h ln b ä c k ,  s i d .  8 7 .

2 J u l ö n  ( H ju lö )  i  O la n d s  h d ,  U p p s a l a  l ä n .  (?)

3 B ö r d s b r e v  å  p e r g a m e n t  m e d  s i g i l l k a p s e l ,  i n v .  L X X X X I X .  N o r d .  M u s .
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Anders Andersson Langh inskrevs 1693 den 26 juli på fem år 
från dato, utskrevs 1698 den 27 maj1 av m:r Ståhlfots 
änka Catharina Ericksdotter Snick enligt brev till ämbe
tet dat. den 1 maj s.å., se bil. II. Enligt bördsbrev från 
Reval magistrat 1693 den 9 mars2 var Andreas Lange 
född av svenska föräldrar, fadern avlidne borgaren i Re
val Andreas Lange och modern hustru Brita Larsdotter.

Elias Erlandsson Ståhlfot inskrevs 1698 den 30 juli på 6 år 
hos m:r Erland Ståhlfots änka genom m:r Erich Buchou 
i Stockholm. Efter änkans upphörande med verksamhe
ten övertogs han av m:r Bengt Ståhlström och utskrevs 
av honom 1705 den 30 maj1. Han var son till m:r Erland 
Ståhlfot och blev mästare i Åbo 1723, se sid. 134.

Om hans gesäller veta vi ej mer än att Erik Jakobsson Buchou 
och Bengt Christiernsson Ståhlström arbetat hos honom, den förre 
1686 vid årets förra del, den senare 1696—1697, se nedan.

Mästar Erland har rätt flitigt varit i ämbetet närvarande. Han 
omtalas 1688 den 10 maj såsom skådemästare vid Samuel Petters
son Hults mästerstycken1 och måste då någon längre tid uppehållit 
sig i Stockholm. Vid ovannämnda sammankomst påmindes han 
av ämbetet om skuld till lådan för inskrivning av en pojke men 
förklarade sig »wid sitt samwete» ej vara något skyldig. S.å. den 
1 1  juli begärde han, att ämbetet »wille wisa honom den bewogenhet 
att kavera för honom hos rådman Olof Hansson3 för 2:ne Shtt 
(Skepp:d tenn?), wilka han lowade betala willia alldrasist uti näste 
oktober månad, på det han kunde sig åter nogot komma igen efter 
de svåre processer han denne tid bliwit twungen utföra men nu hos 
H:s Maj:tt wunnit». Ämbetet lovade »tala för honom hos Rådman 
så mycket hos dem kan stå».

I Ämbetet förekommer han vidare 1686 den 19 maj närva
rande, då hans f.d. gesäll Erik Jakobsson besvärade sig över honom 
över förvägrat avsked och emedan han blivit av mästaren anmäld 
hos gesällerna, men uppmanade ämbetet dem att förlikas, vilket

1 Ä m b e t e t s  p r o t o k o l l .  N o r d .  M u s .

2 B ö r d s b r e v  å  p e r g a m e n t  m e d  s i g i l lk a p s e l ,  in v .  C V . N o r d .  M u s .

3 O lo f  H a n s s o n  T ö r n e ,  a d l a d  T ö r n f l y c h t ,  b le v  h a n d e l s b o r g m .  i S t o c k h o lm  

1 6 9 4  d e n  15 m a r s ;  v a r  h a n d la n d e  i S t o c k h o lm  o c h  d r e v  o m f a t t a n d e  i m p o r t a f f ä r e r .  

Stockholms Rådhus och Råd  I I ,  s id .  5 0 .
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ock skedde genom »handsträckning». Denne gesäll hade sannolikt 
efter utskrivningen 1685, se ovan, arbetat hos honom till början 
av 1686. Ytterligare bevistade m:r Erland ämbetssammankom- 
sterna 1688 den 8 sept. och 1695 den 9 sept. Efter klockgjutningen 
i Åbo på 1680-talet fick han 1689 köpa överblivet tenn 24 lisp:d 
för 607 d:r kim1, d.s.v. efter drygt 1 d:r 8 öre per markp:d. Sam
tidigt gällde marken blocktenn i Stockholm 1 d:r, varför material
priset synes stått minst 25°/0 högre i Finland. Ett barn begrov han 
1686 den 31 mars2. Han avled 1697 den 14  juli i Åbo, sedan han 
där således i över 30 år utövat yrket3.

Änkan Catharina Ericksdotter Snick fortsatte veiksamheten 
någon tid med gesällen Bengt Ståhlström som föreståndare för 
verkstaden åren 1697 och 1698. Ännu 1702 den 19 maj nämnes 
hon bland landsortsmästare, som erlagt kvartal till lådan. Hon 
torde hava upphört med verksamheten före 1705 den 30 maj, eme
dan hennes och m:r Erlands son Elias då utskrevs genom m:r Bengt 
Ståhlström. Hennes ovannämnda brev 1698 den 27 maj till ämbe
tet, varigenom hon utskrev lärpojken Anders Lang, är försett med 
mannens sigill, se bil. II.

Av m:r Erlands fabrikation äro trenne par ljusstakar kända 
och återfinnas i Åbo slottskyrka, Nådendalskyrkan och i Villnäs 
kyrka (se Gahlnbäck sid. 87—88, bild 25—26). De visa typisk stil 
från 1600-talets senare del, och som de synas sakna årsbokstav, 
äro de äldre än 1694. De å dem befintliga stämplarna återges 
ovan n:o 69, (Gahlnbäck sid. 87 märkena 1 3 1 —132). Mästare
märket 69 skiljer sig något beträffande centralfiguren från det 
sigill, som återfinnes å änkan Snicks skrivelse till ämbetet 1698, 
se bil. II. Man kan då antaga, att m:r Ståhlfot under sin senare 
verksamhet brukat en stämpel av samma typ som centralfiguren 
i sigillet.

I Nationalmuseet i Helsingfors har jag funnit ett par fot
partier till ljusstakar inv. 5065.5., som bära rosastämpel och 
alltså äro utförda av bästa tennet av c:a 95 %. Rosamärket,

1 Bidrag till Abo stads historia, S e r .  I I :  5 , s id .  9 9 .

2 Bidrag till Åbo stads historia, S e r .  I :  11 — 12, s i d .  2 1 0 .

2 Bidrag till Åbo stads historia. S e r .  I :  i i — 12, s i d .  2 5 4 , m e n  i S e r .  I I ,  s i d .  61 

l ä s e s  å  t i l l ä g g  o c h  r ä t t e l s e r  fö r  S .  6 7 2 — 6 7 3 : » K a n n g ju t a r e n  E r l a n d  S t å h l f o o t  n ä m d  

ä n n u  1 7 0 1 , d ö d  1 7 0 2 » , v i lk e n  s e n a r e  u p p g i f t  ä r  f e l a k t i g .
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se ovanstående n:o 68, visar den vanliga typen från 1600-talets 
mitt. Stakarnas fotparti utgöres av en 6-sidig utbredd svagt 
upphöjd profilerad platta, övergående i en stympad kon, som 
burit en skaftdel i vasform med däröver anbringad pipa, en typ 
som kan dateras till 1670-talet.

Denne är identisk med de mästare, som Gahlnbäck felaktigt 
anger dels å sid. 1 13  med namnet Bengt Karlsson Ståhlström, dels 
å sid. 108 med Bengt Karlsson Ståhlfoth, se denne senare sid. 158.

Sina lärospån gjorde han hos m:r Erland Ståhlfot i Åbo, hos 
denne inskriven i lära 1686 den 10 maj på fyra år räknat från 
Michaeli och utskriven 1690 den 22 sept. Enligt anteckning ur 
bördsbrevet var han född i Nyland. Om hans gesällår finnas ingå 
uppgifter, men under 1696 uppehöll han sig i Åbo säkerligen hos 
m:r Erland Ståhlfot och skrev därifrån den 6 aug. till ämbetet i 
Stockholm anhållan att få i Åbo göra sina mästerstycken för att 
där nedsätta sig som mästare. Ansökan behandlades i ämbetet 
1696 den 9 sept. och beviljades, eftersom »alla wiste att betyga att 
bemelte Ståhlström väl förstår sitt hantverk, så att de förmoda, 
det lärer han wähl kunna giöra sitt mästerstycke». Tydligen hade 
han under längre tid arbetat som gesäll i Stockholm, eftersom han 
var så väl känd. Som m:r Erland Ståhlfot dog kort därpå 1697, 
kan man antaga, att Ståhlström därefter förestod änkans verkstad, 
synnerligast som han först 1698 den 3 juli uppvisade i ämbetet sitt 
mästerstycke. Detta befanns vara »giltigt och förswahrligen giordt 
och arbetat, ty antogs och declarerades han för een ehrligh Mästare 
och Embetes broder, att han i Åbo, derest han sigh angifwit att 
sigh nedersättia, må få obehindrat sitt handtwärck medh alla des 
förmåhner idka och bruka, afleggiandes han effter Kongi. Gen. 
Skrååns 6 Art. 5 § sijna mästarepenningar 10 d:r sölf.rmt»1. Burskap 
erhöll han först år 17002.

1 K a n n g j .  ä m b : s  p r o t o k o l l .  N o r d .  M u s .

2 Bidrag till Åbo stads historia, S e r .  I I ,  s id .  6 1 0 .

Bengt Christiernsson Ståhlström.

70
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Följande lärpojkar äro genom ämbetets protokoll kända:
Matts Larsson inskrevs 1702 den 7 juli på fem år, utskrevs 

redan 1706 den 13  juli, då m:r Bengt efterskänkte honom 
den resterande tiden, emedan han ställt sig »ärligen och 
wäl och så lenge tillförene lärt». Han var enligt börds
brev från ting i Sagu socken å K yr koby länsmansgård 
1702 den 30 jan.1 son till Lars Johansson smed vid Karuna 
gård och hustru Walborgh Michelsdotter. Fadern hade 
före hustruns död för 6 år sedan varit boende å ett krono- 
hemman i Malo by (Maalu by i Karuna s:n).

Gabriel Mattsson 1704 den 23 maj till 1708 den 1 1  maj.
Elias Erlandsson Ståhlfot fullbordade sina läroår hos m:r Bengt 

och utskrevs 1705 den 30 maj. Han var son till m:r E r
land Ståhlfot och hade inskrivits hos modern 1698 den 
30 juli; blev mästare i Åbo 1723, se sid. 134.

Johan Pärsson 1708 den 1 1  maj till 17 13  den 2 okt. Enligt 
bördsbrev utfärdat vid ting i Sagu socken 1708 den 27 
jan. uti Kyrkoby länsmansgård2 stod han i kanngju- 
tarelära i Åbo och var son till avlidne smeden vid 
Kärkis gård Peer Johansson och modern Anna Michels- 
dotter.

Matts Nilsson inskrevs 17 17  den 29 okt. från 17 13  i maj, då 
han kom i läran, utskrevs 1720 den 12 maj.

Bengt Ståhlström inskrevs 1723 den 19 aug. på fyra år räk
nat från 1722, utskrevs 1725 den 1 1  maj genom ålder
man Melchior Beck. Han var son till m:r Ståhlström, se 
nedan.

Om hans gesäller stå inga uppgifter till buds. Till ämbetet 
inbetalade han 1702 den 6 mars 36 d:r, som sannolikt utgjorde av
giften för mästarerätten, ett års kvartal med 3: 24 d:r samt 6 d:r 
för ungbroderskapet, som han sålunda friköpte sig ifrån. Kvartals- 
pengar har han sedermera erlagt 1705 den 30 maj och 1708 den 
1 1  maj, då han var i ämbetet närvarande och återfinnes bland under
tecknarna av lådräkningen; 1 7 1 1  den 20 juli skrev ämbetet till ho
nom om resterande skuld å kvartal.

1 B ö r d s b r e v  å  p e r g a m e n t ,  in v .  C V I I I .  N o r d .  M u s .

2 K a n n g j .  ä m b e t e t s  l ö s a  h a n d l .  in v .  3 4 6 9 6  b u n t  I :  3 . N o r d .  M u s .
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I Åbo drev han yrket till år 17 13  i okt., då han flyttade sin 
verksamhet över till Stockholm. Sin hustru hade han förlorat 17 13  
i mars1, och förhållandena i Åbo voro knappast ägnade att betrygga 
utkomsten. I ämbetet tillkännagav han 17 13  den 2 okt. såsom 
»flychting ifrån Åbo» sin önskan att få driva yrket i Stockholm »till 
dess han kan få flyttia till sitt hemwist igen», vilket ämbetet be
viljade. Han slog upp sina bopålar på Drottninggatan, men redan 
vid påföljande sammankomst 1714  den 7 maj besvärade sig bisitta
ren Levin Schönfelt, att m:r Ståhlström »avskiär honom all näring», 
så att han blir »oförmögen att draga skatt och skuld». Den när
varande rådsbisittaren rådman Carl Feif påminte, att m:r Bengt 
ej kunde idka ämbetet utan överhetens tillstånd, »besynnerligen 
när det länder mästerskapet, som sittia för swåra utlagor, till men». 
Mästarna rådde honom att flytta till Kalmar, vars magistrat i brev 
till ämbetet begärt att få dit en mästare, och lovade att utverka 
respengar för honom. Han tyckes ock omedelbart flyttat dit och 
verkade där till sin död omkring 1725.

Stämpeln ovan n:o 70 återfinnes å en flat tallrik med profilerad 
kant i Löwenadlers samling å Nord. Mus. och visar, att tallriken är 
gjuten av trestämplat s.k. svenskt tenn med en halt av 83% , årb. R  
daterar den till år 1710. Det av Gahlnbäck å sid. 1 13  uppgivna 
dopfatet från Kisko kyrka med stämplarna 162—163 synes även 
vara utförd i trestämplat tenn samt bär givetvis en årsbokstav, 
som Gahlnbäck dock ej uppmärksammat.

Sonen Bengt Ståhlström utskrevs till gesäll 1725 den 1 1  mars 
av ålderman Beck och var sannolikt då i hans tjänst. Enligt bevis 
av åldermannen 1726 den 16 aug. sökte han pass för resa till Kal
mar. Han vandrade sannolikt en stor del av sin gesälltid utomlands 
och kom i varje fall först 1741 åter till Stockholm, då han vid om- 
skådningen den 5 juni uppvisade gruss från Frankfurt a. M. och 
antogs hos m:r Carl Weigang. Han blev mästare i ämbetet 1742 
den 13  aug., nedsatte sig i Kalmar och är verksam därstädes till 
1765. Efter branden 1766 fick han av ämbetet 100 d:r »i brandstod» 
men har enligt anteckning i kontrollprotokollen »ej någon verkstad 
upprättat».

1 A . Aästesko: Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1 7 0 1 — 1735 sid.
6 8 , Helsingfors 1 9 0 7 .
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Elias Erlandsson Stdhl/ot

Som lärpojke inskrevs han hos sin moder, m:r Erland Ståhlfots 
änka i Åbo, 1698 den 30 juli genom m:r Erik Buchou i Stockholm 
och skulle för sin ungdoms skull lära i 6 år, född enligt Gahlnbäck 
1685. Till gesäll utskrevs han 1705 den 30 maj genom m:r Bengt 
Ståhlström, hos vilken han utlärt1. Om hans gesällår finnas inga 
andra uppgifter, än att han 17 13  den 1 1  aug. erhöll av ämbetets 
ålderman Johan Johansson sken för resa2. Däri uppgives han hava 
arbetat i Stockholm en tid. Enligt ämbetsprot. 1723 den 17 maj 
anmälde åldermannen Melchior Beck, att Ståhlfot tillåtits förena 
sig med ämbetet för att bliva mästare i Åbo mot en fri Ollig diskre
tion av 20 rdr i ett för allt; sannolikt avses därmed att han friköpte 
sig från mästerstyckens utförande. Av resolution från Åbo ma
gistrat 1722 den 5 sept.3 framgår att gesällen Ståhlfot företett en 
skrift av den 26 ju)i s.å. från ämbetet i Stockholm, däri honom med
delats tillåtelse att i Åbo »bruka handtwärket ett år fritt», varför

1 K a n n g j .  ä m b : s  p r o t .  N o r d .  M u s .  U p p g i f t e n  h o s  G a h l n b ä c k  s i d .  1 08  o m  t id e n  

f ö r  h a n s  u t s k r i v n i n g  t i l l  g e s ä l l  ( f r e i g e s p r o c h e n )  d e n  2 6  j u l i  1 7 2 2  ä r  a l l t s å  f e l a k t i g .  

T y d l i g e n  h a r  G a h l n b ä c k  m i s s f ö r s t å t t  u p p g i f t e n  i  m a g : s  r e s o l .  1 7 2 2  d e n  5 s e p t .  o m  

ä m b e t e t s  s k r iv e l s e  a v  d e n  2 6  j u l i  1 7 2 2 , s e  n e d a n .

2 K a n n g j .  ä m b : s  l ö s a  h a n d l .  b u n t  I I I .

3 E n l i g t  u t d r a g  a v  Å b o  r å d h u s r ä t t s  d o m b o k  1 7 2 2  d e n  5 s e p t .  fo l .  3 3 0 . F ö r  

d e t t a  u t d r a g  h a r  j a g  a t t  f r a m b ä r a  m i t t  t a c k  t i l l  P r o f .  G .  N i k a n d e r ,  Å b o .
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magistraten gav honom samma rätt »till någon sin förkofring, på 
dhet han sedan Mästare rättigheter och Buurskapet må kunna 
winna».

I ämbetet lät han in- och utskriva följande lärpojkar:
Johan Ericsson Beckman inskrevs 1727 den 24 febr. på 5 år, 

räknat från 1726 i maj. Bördsbrev från ting med Sagu 
socken 1726 den 8 juni1 anger honom som son till »för- 
afskedade Föraren Erich Erichsson Beckman» och hustru 
Brijta Jostdotter ifrån Frögdböhle; fadern levde men var 
sjuk, hustrun begärde bördsbrevet.. Anteckning om Ut
skrivningen saknas, varför han sannolikt avlidit eller eljest 
upphört med yrket. Gahlnbäck upptar honom under 
namnet Johan som lärpojke åren 1726— 172g.

Erich Hindrichsson inskrevs 1732 den 26 aug. på fem år från 
dato, utskrevs till gesäll 1738 den 15 maj, då han tog sig 
namnet Neiman. Enligt bördsbrev från ting med Pemar 
socken på Wiksberg 1732 den 5 apr.2 voro föräldrarna 
flyktingar från Ingermanland, efter föräldrarnas död om
kring 1719  uppfostrades han av »dragounahållaren Eric 
Sevon ifrån Hafwonpä», vilken hösten 1729 skickat honom 
till m:r Stålfot i Åbo för att lära yrket, se vidare sid. 27. 
Gahlnbäck känner honom under namnet Erik som lärpojke 
åren 1733—1736. I Stockholmsämbetet anmälde han sig 
som nyutskriven gesäll 1738 den 25 juli och omskådades 
till m:r Carl Sauer, i vars tjänst han kvarblev till 1739 
den 3 jan., omskådades då utan att finna arbete och 
utvandrade den 10 jan. s.å. Som örtgesäll fungerade 
han i sept. 1738.3

Simon Larsson Frijbytare inskrevs 1738 den 15 maj på fem år 
från sistlidne påsk, utskrevs 1743 den 9 maj och tog sig 
namnet Friborg. Bördsbrev från Åbo magistrat 1738 
den 19 apr.4 uppger honom född 1720 och son till borga
ren i Åbo Lars Fribijtare; båda föräldrarna levde. I .Stock-

1 K a n n g j ,  ä m b : s  l ö s a  h a n d l .  in v .  3 4 6 9 6  b u n t  I :  6 6 .  N o r d .  M u s .

2 K a n n g j .  ä m b : s  l ö s a  h a n d l .  in v .  3 4 6 9 6  b u n t  I :  5 5 . N o r d .  M u s .

2 G e s ä l l s k a p e t s  p r o t .  b o k  1 6 5 0 . N o r d .  M u s .

4 K a n n g j .  ä m b : s  l ö s a  h a n d l .  in v .  3 4 6 9 6  b u n t  I :  2 2 . N o r d .  M u s .
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holm anmälde han sig redan 1743 den 24 maj och antogs i 
tjänst hos m:r Magnus Söderberg, lämnade hans verkstad 
s.å. den 12 juli och utvandrade1. Gahlnbäck anger honom 
under namnet Simon som lärpojke åren 1739—1747, 
därav åren 1743—1747 dock måste avse gesällanställning. 
Tydligen begav han sig direkt till m:r Ståhlfot, då han 
1743 den 12 juli lämnade Stockholm.

Som ämbetsprotokollen efter 1740 ej vidare upptaga in- och 
utskrivningar, anges följande lärpojkar enligt Gahlnbäck samt 
deras gesälldata enligt omskådningsprotokollen.

Henrik Swahn åren 1747— 1748. Han anmälde sig i Stockholm 
först 1750 den 7 maj direkt kommen ur läran, »brachte 
Grus von hinten den Ofen»1, som termen lyder, varför han 
givetvis kvarstått i läran åren 1749 och 1750 t.o.m. apr. 
samt sannolikt börjat läroåren 1746. Å sid. 91 anger 
Gahlnbäck honom som lärpojke 1747—1750 och 1756— 
1:757 som gesäll hos m:r Ståhlfot. Blev mästare i Lovisa, 
se sid. 86.

Michel under 1748. Någon med detta förnamn förekommer ej 
i ämbetets omskädningsprotokoU under de närmaste åren, 
varför man ganska tryggt kan påstå, att han lämnat yrket, 
innan han blev gesäll. Möjligen är det en gesäll Michel, 
som felaktigt angivits som lärpojke.

Abraham Rönbäck under 1753— 1756. Denne var senast 1752 
inskriven hos m:r Ståhlfot, eftersom han redan 1756 
den 7 juni anmälde sig som nyutskriven till gesällanställ
ning i Stockholm1. Han blev mästare i Åbo 1762, se 
sid. 144.

Johan Stålpe under 1771. Enligt bördsbrev från ting med 
Kyro och Ikalis socknar 1766 den 15 mars2 var han redan 
då i lära hos m:r Ståhlfot, föddes 1749 den 28 maj i Kyro 
socken och var son till socknemurmästaren Eric Stålpe 
och hustru Christina Ronbeck. Han förekommer ej i om- 
skådningsprotokollen och kan därför antagas hava läm
nat yrket.

1 O m s k å d n in g s b o k e n  1 7 3 5 . N o r d .  M u s .

2 Ä m b e t e t s  l ö s a  h a n d l .  in v .  3 4 6 9 6  b u n t  I :  3 8 . N o r d .  M u s .
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Av bördsbrev framgår att m:r Ståhlström haft även följande 
lärpojkar:

Johan Jacobsson hade enligt bördsbrev av ting med Hvittis 
och Pungalaitio socknar 1756 den 3 febr.1 sedan för
ledet år begivit sig i lära hos m:r Ståhlfot, fadern var 
bonden Jacob Jacobsson Uotila ifrån Kiviniemi by och 
Hvittis socken och modern hette Margareta Mattsdotter. 
Han kvarstod i läran till 1762 i maj och förekommer hos 
Gahlnbäck dels å sid. 92 under namnet Johan lärp. 1756— 
J 757> dels å sid. 99 under namnet Litanus som gesäll åren 
17 7 1—1796, se nedan.

Gustaf Koorth ämnade sig enligt bördsbrev dat. Åbo rådhus 
1760 den 17 maj2 i tenngjutarelära och har gått sina läro
år hos m:r Ståhlfot 1760—1765, eftersom han som ny- 
utskriven anmälde sig i Stockholm 1765 den 27 maj. 
Om honom se sid. 166.

Som gesäller hava hos m:r Ståhlfot arbetat följande (enligt 
Gahlnbäck sid. 108):

Christoffer 1731;
Israel Öhman 1733—1742, se sid. 162;
Simon Friborg 1743— 1747, se ovan;
Swartz 1745;
Johan Tillberg 17 5 1—1753, se sid. 142;
Henric Swahn 1756—1757, se sid. 86;
Abraham Rönbäck 1759, se sid. 144;
Almström 1771, se Isak Alfström sid. 168;
Henning Söderberg 1771, se Hindrich Söderberg sid. 165;
Söderström3 1771;
Johan Litanus 17 7 1— 1772 i juni, 1773—1775 i okt., 1777— 

1782. Denne är identisk med lärpojken Johan Jacobsson, 
se ovan. Om honom se vidare sid. 165.

Daniel Rising 1779—1782, under vilken tid han förestod verk
staden, se sid. 148.

1 Ä m b e t e t s  l ö s a  h a n d l .  in v .  3 4 6 9 6  b u n t  I :  4 2 .  N o r d .  M u s .

2 Ä m b e t e t s  l ö s a  h a n d l .  i n v .  3 4 6 9 6  b u n t  I :  4 6 .  N o r d .  M u s .

3 M ö jl ig e n  i d e n t i s k  m e d  H i n d r ic h  S ö d e r b e r g  ?
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Slutligen framgår av magistratens i Åbo resol. 1769 den 31 
maj på gesällen Johan Lorents Wedenbergs burskapsansökan, att 
denne gesäll åren 1765—1769 i maj under 4 /2 år förestått verksta
den åt m:r Ståhlfot, som på grund av ålder och sjuklighet ej själv 
kunnat driva densamma, se sid. 146.

Till ämbetet i Stockholm har m:r Ståhlfot under hela sin verk
samhetstid samvetsgrant erlagt kvartalsavgifter t.o.m. 1782. Från 
magistratens i Åbo protokoll stå några uppgifter om honom att få1. 
Den 17 febr. 1725 påminde borgerskapet, att m:r Ståhlfot ej fanns 
upptagen i taxeringslängden eller »för något taxerat och att han 
borde hålla wacht som andra borgare, hwarwid sades at när läng- 
derne inkomma skall härom widare cognoseras»2. Uppbud bevilja
des av magistraten 1725 den 12 apr. å en fastighet belägen mellan 
Miltopaei och Bockelmans gårdar, vilken skomakareålderman Olof 
Öhrman den 5 april s.å. försålt för 300 d:r k:m till m:r Ståhlfot3. 
Emot gesällen Johan Lorents Wedenbergs ansökan 1769 att få sätta 
sig ned i staden som tenngjutare inlade m:r Ståhlfot sin protest 
under framhållande av omöjligheten för trenne mästare i staden 
att kunna nära sig, sedan »afsättningen på färdigt giort ten nu mera 
är i så stort aftagande»4.  ----------

I kontrollverkets protokoll upptagas hans arbeten från 1753 
till 1782, under sistnämnda år är sterbhuset antecknat den 29 apr. 
Enligt Gahlnbäck avled han 1782 den 13  mars vid en ålder av 97 år 
och efter nära 60-årig verksamhet som tenngjutare. Verkstaden 
torde hava övertagits av Daniel Rising. M:r Elias var en synnerli
gen driftig mästare såsom framgår av bl. a. att hans årsproduktion 
ännu 1780 utgjorde 2804 p:d, jfr bil. X III.

Av hans arbeten upptagas ett 40-tal av Gahlnbäck sid. 109— 
112 . Ingen av dessa uppgivas dock äldre än 1759, varför åtskilliga 
av dem måste vara till fabrikationsåret felbestämda, beroende på 
Gahlnbäcks missuppfattning av årtalsbeteckningen för den andra 
och den tredje årsbokstavsserien 17 18 — 1758, se sid. 54. De arbe
ten, som sakna den horisontalstreckade sveaskölden, kontroll

1 F ö r  u t d r a g  a v  d e s s a  p r o t o k o l l  h a r  j a g  a t t  t a c k a  P r o f .  G . N ik a n d e r ,  Å b o .

- E n l i g t  u t d r a g  a v  Å b o  m a g : s  p r o t .  1 7 2 5 , s i d .  2 1 7 .

E n l i g t  u t d r a g  a v  Å b o  m a g : s p r o t .  1 7 2 5 , s i d .  5 7 8 .

1 E n l i g t  u t d r a g  a v  Å b o  m a g : s  p r o t .  1 7 6 9  d e n  31 m a j  § 7.
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märket, äro givetvis äldre än 1754 och höra till dessa tidigare serier. 
Sålunda är Björneborgs stadsmuseums vinkanna inv. 136 (Gahln
bäck n:o 40) med sin årsbokstav S (av Gahlnbäck uppgiven be
teckna året 1775 i st. f. 1776) ej från år 1776 utan från 1735, om 
den saknar sveaskölden. Samma år bör under samma villkor an
givas för den flata tallriken n:o 41 (inv. 4659).

Den vackra skålen i Nationalmuseum i Helsingfors inv. 3490 
visar redan genom sin form ett tidigare år än 1763, som av 
Gahlnbäck angivits, se Gahlnbäcks Abb. 36. Skålen bär årsb. e 
utan sveasköld och är alltså från år 1746, utförd av trestämplat 
tenn. Av föremålen 1 —35 torde en hel del vara från m:r Ståhl
fots tidigare fabrikation.

För de arbeten, som bära årsbokstäver n (N) — r (R) jämte 
sveasköld, kan ej avgöras, om de äro att hänföra till åren 1754— 
1759 eller åren 17 7 1—1775 utan att först klarlägges, huru m:r 
Ståhlfot omvexlat med stilarna i de olika årsbokstavsserierna. 
Tyvärr har Gahlnbäck ej konsekvent angivit stilen hos årsbokstä- 
verna och ej heller befintligheten av sveaskölden, varför man ej 
med hans uppgifter kan avgöra frågan. Exempelvis anges ingen 
av dessa arbeten 1 —35 bära sveasköld, ehuru åtminstone alla med 
rokokostil bära den. Sålunda kan ej utan ingående studium av 
stilsorterna å m:r Ståhlfots årsbokstäver avgöras, om National
museets ovala, stora flata fat n:o 43 (O. F. 256—6000) med kontroll
stämpel och årsb. q skall dateras till 1757 eller 1774 — om ej stilen 
å själva arbetet kan avgöra åldern.

Vid undersökning av m:r Ståhlfots arbeten i Nationalmuseet 
i Helsingfors och i Åbo Hist. Museum har jag funnit endast 
tvenne stilar uppträda, stort alfabet i antiqua, som dock i ett 
par fall visar något lutande staplar, samt litet alfabet i fraktur 
gemena. Ett av de förra med årsh. N å en oblatask i Åbo Hist. 
Mus. inv. 1773 bär dessutom gravering med årtalet 1730. Arbe
ten med årsbokstäver i litet alfabet gemena förekomma såväl med 
som utan sveaskölden. Det är alltså påtagligt, att m:r Elias 
begagnat för tiden 1722—1741 årsbokstäver i stort alfabet och 
för serien 1742—;I758 samt för tiden 1759—1782 litet alfabet. 
Åren 1754—1759 och 17 7 1—1775 betecknas således på samma 
sätt och kunna ej åtkiljas annat än genom föremålens stilbe
handling. Arbeten i utpräglad rokokostil tillhöra naturligen den

1 0
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senare perioden, de i barock den förra. Ovannämnda fat O. F. 
256 i Nationalmuseet torde med sin barockform och årsb. q 
böra tillskrivas år 1757 (Gahnbäck n:o 43 sid. 1 12  anger felaktigt 
året 1774). Ett cylindriskt stop inv. 1 18 1  i Åbo Hist. Mus. med 
årsb. o (litet alfabet) med sveasköld är krönt 1761 och alltså att 
datera till 1755. Av övriga medelst gravering daterade arbeten, 
som alltså bestämma årsb. typens kronologi, äro belysande: en 
kantin av halvcylinder form, inv. 2537, 4 * Nationalmuseet, med 
årsb. e utan sveasköld och med gravering I. L. S. 1746 och i 
Åbo Hist. Mus. ett målkärl å 1 stop, inv. 543, med årsb. b 
jämte sveasköld och krönt 1760. Å det förra arbetet betyder 
alltså e (litet alf. gemena) 1746, i senare fallet b (samma lilla 
al f. gemena) 1760. J fr  stämpelbilderna ovan n:r 72 och 74.

I ovannämnda museer påträffas ett 60-tal arbeten av m:r 
Ståhlfot. Där förekomma tallrikar, fat, drickskannor av rak 
cylindrisk eller kon- och päronform, måttkärl vanligen raka eller 
svagt koniska av kannas, stops, halvstops och jungfrus rymd, 
stora päronformade vinkannor för kyrkligt bruk, skålar, sopp- 
terriner, kaffekannor, 8-sidiga flaskor med skruvlock, smörask, 
ljusstakar i barock, rokoko och gustaviansk stil.

Av m:r Ståhlfots stämplar återge märkena ovan n:s 7 1—72 
(Gahlnbäcks märken n:s 156—157) de vanliga lagenliga märkena 
för 2—4 stämplat tenn. Mästaremärket med svärdbärande va
darefågel (trana?) är tydligen inspirerat av det hos tenngjutare 
eljest ofta förekommande märket med vaksamhetens symbol, en 
trana med en sten i det upplyftade benet, se m:r Lodins sigill 
sid. 90. Mästarmärket förekommer som synes i två något 
avvikande bilder, visande att m:r Ståhlfot under sin långa verk
samhet förbrukat flere stampar. Skillnaden framstår huvud
sakligen i storleken å initialerna E  S, jfr stämplarna n:s 
7 1—72.

För trestämplat tenn har m:r Ståhlfot dessutom gjort sig en 
kombinerad trestämpel, sannolikt redan vid mästareblivandet. 
Gahlnbäcks uppgift om densamma som märke för fintenn är alltså 
oriktig. Den är av samma typ, som användes under 1600-talets 
senare del i Sverige, men den ovala sköldform, som trestäm
peln bildar, ger den ett något yngre utseende, som mera mot
svarar 1700-talets stil. Den förekommer naturligen alltid jämte
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en årsbokstav, såsom bild n:o 73 visar1, och fr. o. m. 1754 med 
sveasköld. Åbo Historiska Museums fältflaska (inv. 621, Gahln
bäck n:o 36) daterar stämpeln med dess årsb. b (enligt Gahln
bäcks datering till 1760) till 1743. Likaså torde terrinen inv. 1519, 
(Gahnbäck n:r 37) å fyra fötter vara äldre än 1754.

Stämplarna för den bästa tennsorten, det fyrstämplade 97% 
s.k. engelska tennet, visa märkena n:o 74 (Gahlnbäcks märken n:s 
159—161, vilka därjämte böra vara åtföljda av den lagenliga 
fyrstämpeln bildad av stads- och mästaremärkena n:s 156— 157, 
upprepade vardera två gånger samt fr.o.m. 1754 åtföljda av svea
skölden som kontrollstämpel, såsom stämpeln n:o 74 visar). Det 
stora ovala rokokofatet i Åbo Hist. Mus. (inv. 6354, Gahlnbäck 
n:o 38, bild 37) med årsb. r för år 1775 visar en sådan fullständig 
stämpling. (Gahnbäcks uppgift om årsb. Y  för 1781 är felaktig) 
Dock har m:r Ståhlfot använt ängelmärket enbart som beteck
ning för den bästa legeringen med 97 %, där utrymmet ej med
givit den fullständiga stämpeln, såsom vinkannan från Pikis 
kyrka, inv. 4772 i Åbo Hist. Mus. visar, se stämpeln n:r 75.

Johan Tillberg.

Hans namn påträffas för första gången i gesällprot. 1747 den 
27 maj, då han som nyutskriven gesäll sökte anställning och till- 
skådades m:r Gabriel Wetterberg i Stockholm. Han tillägges här
komstbeteckningen »von Stockholm» och har alltså lärt yrket där
städes. I Åbomagistratens resol. 1753, se nedan, få vi ock upp
lysningen, att han lärt hos ålderman Melchior Beck i Stockholm 
under 53/4 år, alltså från 1741 vid årets mitt till 1747. Han borde 
då enligt skråtradition vid sin första gesällanställning tillskådats 
m:r Beck såsom sin läromästare, men Beck avled 1747 den 1 1  
april, vilket förklarar hans anställning hos annan mästare.

Om hans anställningar under gesälltiden upplyser oss om- 
skådningsboken 1735:

1747 den 27 maj antogs hos m:r Gabriel Wetterberg;
1748 » 20 febr. utvandrade;

1 S t ä m p e l n  å t e r g e s  f r å n  e t t  k o n i s k t  s t o p  f r å n  1 7 6 5 , in v .  5 4 1 8  Å b o  H i s t .  M u s .

R o s o m h ö l je t  ä r  s o m  s y n e s  c i r k e l r u n t  o c h  e j  s o m  G a h n b ä c k s  b i ld  f e l a k t i g t  v i s a r

s k ö ld f o r m ig t .
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1748 » 29 juli återkommen från anställning hos m:r Baltzar
Rochus i Arboga, antogs hos m:r Samuel Marnell; 

1750 » 1 1  apr. utvandrade till Finland, där han enligt
Åbo mag:s resolution, se nedan, arbetade åren 
1750—1753 hos m:r Elias Ståhlfot i Åbo.

Örtgesällämbetet uppehöll han 1747 i sept., 1749 i febr. och 
1750 i mars.

Vid ämbetssammankomsten 1753 den 22 aug. anmälde han 
sig som sökande mästerskap för Åbo, vars magistrat i resol. 1753 
den 26 maj lovat honom burskap, sedan han försett sig med veder-

Q
76

börligt mästarebrev från ämbetet i Stockholm1. Som skäl för sitt 
medgivande angav magistraten dels att Tillberg som 6 års gesäll 
rest på flere orter, dels att enda mästaren i Åbo Elias Ståhlfot »för 
ålderdoms skull föga mera orkar». Han företedde ock betyg av 
m:r Ståhlfot, daterat 1753 den 23 maj, å tre års gesälltid hos 
honom.

Vid sammankomsten i ämbetet 1753 uppvisade Tillberg ett 
honom förut förelagt »vanligt mästerstycke», som befanns för
svarligt, »ty fant Embetet för godt at honom till mästare och em- 
betsbroder ibland sig antaga; hwarpå han en friwillig discretion 
af 18 d:r til lådan erlade jemte 1 d:r 16 öre til Lazarettet». I ålder- 
mansboken visar hans konto upplagt 1753 den 22 aug.: »Skuld till 
lådan 45 d:r, diskretion 30 och för mästarebrevet 36 eller tillsam-

1 Ä m b e t e t s  l ö s a  h a n d l .  i n v .  3 4 6 9 6  b u n t  I :  2 6 . N o r d .  M u s .
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mans m  d:r», som inbetalades 1755. Från 1754 har han erlagt 
kvartalspengar till ämbetet, sista gången 1765 den 24 maj.

Som lärpojkar i hans verkstad anger Gahlnbäck: Carl 1756— 
1757 och Henric 1759. Dessa äro identiska med:

Carl Widholm, född 1738 den 4 nov. enligt bördsbrev av Åbo 
magistrat 1759 den 9 maj1. Fadern var besökaren därstädes Maths 
Widholm och modern hustru Anna Erichsdotter. Bördsbrevet har 
utfärdats på begäran av m:r Tillberg för »des lärgosse», visande att 
Widholms läroår pågingo 1755—1759. Vid lärotidens slut begav 
gesällen Widholm sig till Stockholm, där han omskädades första 
gången 1759 den 4 juni, kvarstod i Stockholm till 1765 och blev 
mästare 1766 i Örebro samt var där verksam t.o.m. 1802.

Henric Jacobsson född 1738 i Åbo enligt bördsbrev 1759 den 
8 maj av Alexander Lauraeus2, då han anges som lärling; kvarstod 
i läran till 1763 i m aj. Han tog sig vid utskrivningen till gesäll nam
net Söderberg och sökte sin första gesällanställning i Stockholm 
1763 den 23 juni, se sid. 165.

Som gesäller arbetande hos m:r Tillberg anges: Israel Öhman 
1753, se sid. 162; Henrik Svahn 1755, se sid. 86; och Jonas 1759. 
Denne senare var möjligen Jonas Tillberg, mästare i Helsingfors 
1759. Dessutom omtalar Gahlnbäck å sid. 94 gesällen Johan Lars 
som fadder vid dop 1767 den 2 okt. för m:r Tillbergs dotter och för
modar honom därför vara hans gesäll. Denne gesäll var emellertid 
Johan Lorentz Wedenberg, som då förestod m:r Ståhlfots verkstad.

1 kontrollprotokollen förekomma arbeten från m:r Tillberg 
åren 1753— 1769, för år 1770 är hans namn överstruket och ersatt 
med Johan Lorents Wedenberg. Av magistratens i Åbo resol. 1769 
den 8 och 31 maj3 på gesällen Wedenbergs ansökan om rätt att ned
sätta sig i Åbo som mästare få vi veta, att m:r Tillberg låtit värva 
sig till soldat »under Hans Kongi. Höghets Prints Fred. Adolphs 
Regemente» och att han nödgats därtill »icke genom brist på af- 
sättning af uparbetat tenn utan genom des egit wållande och wid- 
löftiga lefwerne». M:r Tillberg har alltså upphört med yrket redan 
1769 i början av året, ej som Gahlnbäck uppgive utan belägg där
för 1780. Säkerligen övertog m:r Wedenberg verkstaden 1770.

'  Ä m b e t e t s  l ö s a  h a n d l .  in v .  3 4 6 9 6  b u n t  I :  4 4 .  N o r d .  M u s .

2 Ä m b e t e t s  l ö s a  h a n d l .  in v .  3 4 6 9 6  b u n t  I :  4 8 .  N o r d .  M u s .

*  Å b o  m a g : s  p r o t .  1 7 6 9 , s id .  9 0 6 — 1 0 0 2 .
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Av arbeten från m:r Tillbergs verkstad uppgiver Gahlnbäck 
en tallrik från år 1761 med stämplarna 166—167 samt ett stort, 
ovalt rokokofat från år 1759 l , tillhörigt Hist. Mus. i Åbo med ängel- 
och rosastämplar samt stadsnamnstämpel n:s 150—152 jämte 
fyrstämpeln. Stämpeln återges ovan n:o 76.2 Möjligen hör också 
tallriken med märkena 144—145 (Gahlnbäck sid. 100) till hans 
fabrikation, se sid. 160: E. M. Zumgiesser

M:r Tillberg äktade enligt Gahlnbäck 1754 den 20 aug. Catha
rina Rönbeck3, född 1729 död 18 11 , och fick med henne sonen Elias, 
född 1755 den 12 juli, mästare i Uleåborg 1781, se sid. 10 1; en deras 
dotter Johanna Catharina döptes den 2 okt. 1767, därvid som fad
der nämnes gesällen Johan Lorents Wedenberg hos m:r Ståhlfot.

Abraham Rönbäck.

Enligt bördsbrev utfärdat för »dieknen Abraham Rönbäck» 
å ting 1750 den 3 sept.4 med Hvittis och Pungalaitio socknar i Mam- 
mala by var han född 1735 och son till avlidne länsmannen Johan 
Rönbäck och hustru Ingeborg Eig. Sina läroår har han stått i m:r 
Elias Ståhlfots verkstad åren 17 5 1—1756, och sin första gesäll
anställning fick han i Stockholm 1756 den 7 juni. Omskådnings- 
boken 1735 visar följande anställningar:

1756 den 7 juni antogs hos m:r Erik Krietz;
» » 13  juli utvandrade;

1 757 » 21 jan. återkommen från tjänst hos m:r Nils Forss
i Västerås fann ej arbete;

» » 30 jan. utvandrade åter till m:r Forss, varifrån han
» » 26 juni återkommen, antogs hos m:r Petter Åberg;
» » 1 1  juli utvandrade sannolikt till Finland, där han

åtminstone under 1759 (sannolikt även 1758) arbe
tade hos m:r Elias Ståhlfot samt 1760 hos m:r Hen
rik Svahn i Lovisa (enligt Gahlnbäck). I Stockholm

1 G a h ln b ä c k  u p p g i v e r  f e l a k t i g t  f r å n  å r  1 7 6 2 , å r s b o k s t a v e n  ä r  d o c k  a .

2 I s t ä m p e ln  n :o  7 6  ä r o  s t a d s m ä r k e n a  fö r  Å b o  d u b b e l s l a g n a  o c h  m y c k e t  

o t y d l i g a ,  v a r f ö r  d e n  å t e r g i v n a  s k ö ld f o r m e n  ä r  o s ä k e r ,  m ö j l ig e n  h a r  s k ö ld e n  

s a m m a  y t t e r k o n t u r  s o m  m ä s t a r e m ä r k e t .

3 S a n n o l i k t  d o t t e r  t i l l  l ä n s m a n n e n  J o h a n  R ö n b ä c k  i H w i t t i s  s o c k e n  o c h  s y s t e r  

t i l l  m :r  A b r a h a m  R ö n b ä c k ,  s e  d e n n e  s e n a r e .

4 Ä m b e t e t s  l ö s a  h a n d l .  in v .  3 4 6 9 6  b u n t  I :  6 0 .  N o r d .  M u s .
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hade han under år 1756 erlagt sin inskrivningsdaler 
till gesällskapet, men halvårsplåten blev han ej i till
fälle att få erlägga, ej heller hann han bekläda ört
ämbetet.

Genom utslag 1762 den 2 aug.1 erhöll han magistratens i Åbo 
tillstånd att där idka hantverket med förbehåll att först skaffa sig 
behörigt mästarebrev. Om hans ansökan hade mästarna Ståhlfot 
och Tillberg fått tillfälle att yttra sig men ej haft något däremot 
att erinra.

I ämbetet i Stockholm anmälde ålderman Jacob Sauer 1763 
den 22 juni, att Rönbäck meddelats mästerskap för Åbo, och inflöt 
i lådan i behållning 96 d:r för hans mästareavgifter. Konto är upp
lagt för honom i åldermansboken 1763 den 18 mars och redovisar 
kvartalsavgifter från honom t.o.m. 1792 den 25 maj. För sin styv
sons Johan Petter Calmar’s inskrivning som lärpojke har han in
sänt avgiften d:r 1: 28 den 6 juni 1775, och framgår av ämbetsproto- 
kollen att kvartalsavgifter ytterligare erlagts, sista gången 1792 
den 25 maj.

Sin verkstad tyckes han redan 1762 (se Gahlnbäck sid. 106) 
hava öppnat, men kontrollprotokollen upptaga hans arbeten först 
från 1764 och sedermera t.o.m. 1791; för åren 1792 t.o.m. 1793 är 
änkan Maria Christina Rönnbeck upptagen. Magistraten i Åbo 
anger i sin skrivelse till kommerskollegium 1791 den 10 dec. Rön
bäck bland de mästare, som önskat egen lådas inrättande i Åbo, 
men hann han aldrig inträda i det nyinrättade ämbetet, då han 
avled 1792 den 25 mars. Därefter torde styvsonen Johan Petter 
Calmar övertagit verkstaden. Dennes moder, m:r Rönbäcks änka 
Maria Christina Witte dog 1797 omkring r juli enligt brev från m:r 
Rising till ämbetet den 10 juli s.å.

Gahlnbäck sid. 106 uppgiver följande lärpojkar: Johan Ulma 
1771, född 1767, vilket år väl dock bör vara 1757; Josef 1780, 
Erich Vigren 1780—82, född 1765 den 6 maj i Åbo och avrest 
1782 den 25 juni till Stockholm2. Dessutom lärde säkerligen hos

1 Ä m b e t e t s  l ö s a  h a n d l .  in v .  3 4 6 9 6  b u n t  I :  2 8 . N o r d .  M u s .

2 I n g e n  a v  d e s s a  l ä r p o j k a r  å t e r f i n n e s  i g e s ä l l s k a p e t s  h a n d l in g a r .  M ö jl ig e n  

k a n  E r i k  V ig r e n  v a r a  i d e n t i s k  m e d  e n  n y u t s k r iv e n  g e s ä l l  E r i k  V ih g r e n  ( k a l l a s  ä v e n  

V id g r e n  o c h  V ik g r e n ) ,  s o m  1 7 9 0  k o m  t i l l  S t o c k h o lm  o c h  a n g i v e s  h a v a  l ä r t  i F a l u n ;  

m ä s t a r e  i N y k ö p i n g  1 8 0 5 — 1 8 4 5 .
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honom också systersonen Elias Tillberg åren 1773—1778, se sid. 
10 1; blev mästare i Uleåborg 1783. Hos m:r Rön bäck inskrevs 
också såsom ovan anförts hans styvson Johan Petter Calmar 1775 
i juni, och bör denne således utlärt under 1780. Han blev mästare 
i Åbo 1791, se sid. 153.

Som gesäller i m:r Rönbäcks verkstad angivas Johan Petter 
Calmar åren 1780—1784, 1786—1791 samt Johan1 under året 1784. 
Dessutom arbetade säkerligen systersonen Elias Tillberg som gesäll 
hos honom från slutet av maj till okt. 1779, se sid. 10 1.

Av hans arbeten upptager Gahlnbäck en konisk kanna från 
år 1762 i Björneborgs stadsmuseum (inv. 648), vilken så tillvida 
är av intresse, att den visar, att m:r Rönbäck redan detta år öppnat 
sin verkstad, ytterligare ett par kannor från åren 1766 och 1791, 
några ljusstakar och ett stort, runt djupt fat, samtliga bärande 
hans lagenliga stämplar n:s 153— 154 (Gahlnbäck). Hans produk
tion belöpte sig år 1780 till 614 p:d och 1790 till 657 p:d, jfr bil. X III.

Johan Lurens Wedenberg.

Denne var Stockholmsbarn, född i S:t Jakobs församling 1739,' 
kom från Ramnäs i Västmanlands län 1752 till Grytnäs i Dalarna 
och rekommenderas i bördsbrev 1756 den 21 juni2, utfärdat av fa
dern komministern i Grytnäs Johan Wedenberg, »så högt som et 
faderligt hierta kan». Han inskrevs i ämbetet som lärpojke 1757 
den 23 maj och utlärde 1761 i maj, sannolikt hos m:r Henrik Gustaf 
Pschorn. Om hans gesällanställningar förmäler omskådningsboken 
1761:

1761 den 12 maj antogs som nyutlärd hos m:r Henrik Gustaf 
Pschorn;

1764 » i juli kom i tjänst hos m:r Carl Wessman;
» » 18 aug. utvandrade sannolikt till Finland, se nedan.

I gesällskapet erlade han 1761 i maj sin inskrivningsdaler och

1 M ö jl ig e n  ä r  g e s ä l l e n  J o h a n  id e n t i s k  m e d  J o h a n  P e t t e r  C a lm a r ,  e h u r u  G a h ln 

b ä c k  s a m t i d i g t  u n d e r  1 7 8 4  u p p t a g e r  b å d a  h o s  m :r  R ö n b ä c k .  D e t  ä r  k n a p p a s t  t r o 

l i g t  a t t  t v å  g e s ä l l e r  b e h ö v t s  s a m t i d i g t ,  m e n  i s å  f a l l  ä r  d e n  a n d r e  g e s ä l l e n  J o h a n  

F r e d r ik  G e l l e r s t e d t ,  s e  s i d .  8 1 .
2 Ä m b e t e t s  l ö s a  h a n d l .  in v .  3 4 6 9 6  b u n t  I :  4 0 .  N o r d .  M u s .
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halvårsplåten i nov. Som örtgesäll nämnes han 1762 i febr., 1763 
i sept. och 1764 i juli.

Av magistratens i Åbo prot. 1769 den 8 maj1 med anledning 
av hans ansökan om tillstånd att bliva mästare få vi veta, att han 
under åren 1765—1769 i fyra och ett halft år förestått m:r Elias 
Ståhlfots verkstad. I resol. 1769 den 31 maj1 omtalas att m:r Elias 
Ståhlfot bestritt hans ansökan om mästarerätt i Åbo på grund av 
de tryckta tiderna men att m:r Rönbäck ej haft något däremot att 
anmärka, att stadens äldsta beviljat densamma samt att m:r Johan 
Tillberg slutat upp med yrket och låtit värva sig till soldat, varför 
magistraten anser, att tre mästare böra kunna finna sin bärgning 
i Åbo och meddelar honom mästarerätt. Som borgensmän för hans 
utskylder anges perukmakaren m:r Josias Bolmroos och koppar
slagaren m:r Petter Nordqvist.

I ämbetet anmälde ålderman Carl Sauer 177 1 den 16 maj, att 
Wedenberg erhållit mästerskap för Åbo. Åldermansbokens konto 
för honom upplades 1770 den 1 1  aug. och visar, att han då »kiöpte 
sit Mesterskap och gaf til lådan 240 d:r k:m i et för alt inberäknat». 
Lådräkningen 1795 den 3 juni redovisar lådpengar från honom med 
3 rdr 16 öre och anger honom skyldig för 15 års kvartal. I brev till 
ämbetet 1795 den 18 maj begär han att »efter råd och legenhet 
resten med tiden at klarera», han ordar om utgifter i anledning av 
det nya ämbetets inrättande i Åbo »emot wår wilia», klagar över 
dålig förtjänst på hantverket o.s.v. se sid. 28. Hans dåliga ekonomi 
torde dock mera vara att tillskriva ett mindre ordentligt leverne, 
varom upplyses i brev från m:r Daniel Rising till ämbetet 1797 den 
10 juli, se bil. X. Därpå tyder ock oregelbundenhet med långa 
uppehåll i hans fabrikation såsom framgår av kontrollprotokollen, 
vilka upptaga arbeten från hans verkstad åren 1770—1788, 1790— 
1792 och 1794—1798. Givetvis har han detta senare år upphört 
med yrket. Gahlnbäck anger honom dock som tenngjutare till 1810, 
men utan belägg därför. M:r Wedenbergs produktion belöpte sig 
1780 till 339 p:d och 1790 till 197 p:d, jfr bil. X III.

Av hans arbeten känner Gahlnbäck några ljusstakar från åren 
1786 och 1792 med de lagenliga stämplarna n:s 1 7 1—172.

1 Enligt utdrag av mag:s i Åbo prot. 1769 den 8 maj och 31 maj § 7, sid. 
906— 1002.



148 SMYA — FFT XXXVI: 4

Daniel Rising.

Enligt bördsbrev 1756 den 21 juni1 från magistraten i Arboga 
var han född därstädes 1736 den 22 juli2, son till borgaren Daniel 
Rising och hustru Greta Siöberg, båda levde, samt stod i lära hos 
tenngjutaren i Arboga m:r Baltzar Rochus. Hos denne lärde 
han yrket åren 1756—1760. Till Stockholm kom han som nyutlärd 
1760 den 27 maj. Omskådningsböckerna 1735 och 1761 visa föl
jande anställningar:

0.2
78

1760 den 27 maj antogs hos m:r Carl Sauer;
» » 1 1  juni utvandrade;

1762 » 26 maj återkommen från tjänst hos m:r Rochus i Ar
boga, omskådades till m:r Erik Björkmans änka; 

1765 » i apr. omskådades till m:r Carl Sauer;
» » 17 apr. utvandrade;
» » 25 juni återkommen från tjänst hos m:r Johan Hag

man i Uppsala, antogs åter hos m:r Carl Sauer;
1772 » 27 juli utvandrade.
Under 1762 erlade han sin inträdesavgift till gesällskapet och 

halvårsplåten. Som örtgesäll nämnes han 1763 i juni, 1765 i nov., 
1767 i maj, 1768 i febr. och i okt., 1769 i juni, 1770 i mars och 1771 
i okt.

1 Ämbetets lösa handl. inv. 34696 bunt I: 37. Nord. Mus.
2 Gahlnbäcks uppgift å sid. 102 om födelseåret 1735 är alltså felaktig.
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Vid sin ansökan om burskap hos Åbo magistrat 1779 den 21 
aug.1 uppvisade han arbetsbetyg av m:r Baltzar Rochus i Arboga 
1762 den 24 maj, av m:r Carl Sauer i Stockholm 177 1 den 20 mars, 
av tenngjutareänkan Anna Catharina Lilja i Stockholm 1779 den 
13  mars ock av m:r Elias Ståhlfot i Åbo 1779 den 22 mars. Ovan
nämnda Anna Lilja var gift med tenngjutaren i Stockholm m:r An
ders Wetterquist, som levde, (alltså ej änka), samt fosterdotter till 
m:r Erich Björkman, varför hennes intyg avsett Risings tjänst hos 
änkan Björkman 1762—1765. Var Rising arbetat efter 1772 är ej 
känt, men till m:r Elias Ståhlfot tyckes han ej hava kommit förrän 
1779 vid årets början och förestod därefter verkstaden till mäs
tarens död 1782 den 13  mars.

I ovannämnda ansökan om mästarerätt för Åbo 1779 den 3 juli 
säger sig Rising vilja öppna verkstad, så snart m:r Ståhlfot avlidit. 

• Som han visade betyg på 18 års väl vitsordad gesälltjänst, där
under han förestått verkstäder — för tillfället m:r Ståhlfots -  
beviljade magistraten 1779 den 21 aug.2 efter tillstyrkan av sta
dens äldste hans ansökan med villkor, att han först skaffar sig äm
betets i Stockholm mästarebrev.

Vid ämbetssammankomsten 1780 den 26 maj begärde han med 
stöd av Åbomagistratens resolution förening med ämbetet. Som 
mästerstycke förelädes honom att förfärdiga på ålderman Carl 
Sauers verkstad »en fyra marks Soppfatsform uti sten, hwaruti 
giutes ett fat af Engelskt Teen, som swarfwas och hamras samt en 
drickskanna om ett kannrum af Engelskt tenn». Redan vid på
följande sammankomst den 7 juni s.å. uppvisade han sina stycken, 
som befunnos behäftade med »flere smärre fel, dock som de ej woro 
betydande, så blef stycket gillat och Rising till Mästare i staden 
Åbo antagen och dertill lyckönskad, sedan han ärlagdt wanliga 
Mästare, Lazaretts och Fattig Penningar». Sin mästarerätt tyckes 
lian ej hava begagnat förrän efter m:r Ståhlfots död, då han övertog 
dennes verkstad, och finnes i kontrollprotokollen upptagen fr.o.m.

1 Mag:s i Åbo prot. 1779 sid. 763—766. För utdrag av detta protokoll har 
jag att tacka Prof. G. Nikander, Åbo.

2 Då resolutionen anger utförligt alla villkor för burskap, bl.a. om borgare- 
beväpning, har den ansetts böra återgivas som bilaga, se bil. IV. Om tenngjutarens 
skyldighet till vapentjänst och vaktgöring se Löfgren I: Borgerliga plikter, sid. 
316—321.
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1783 t.o.m. 1805. Kvartalspengar tillskickade han ämbetet sam
vetsgrant fr.o.m. 1781 t.o.m. 1796, då han utträdde ur ämbetet 
vid Åboämbetets bildande.

Som hans lärpojkar anger Gahlnbäck:
Johan Andersson 179 1—1796, född 1778 den 2 febr., kom från 

Piikkis. Efter lärotidens slut skulle han hava arbetat som gesäll 
hos m:r Rising till 1798 den 27 febr., och då begivit sig till Lovisa. 
Denna senare uppgift måste vara felaktig, då gesällen Johan An
dersson otvivelaktigt är identisk med en gesäll Johan Löfgren von 
Åbo, som antogs såsom nyutskriven 1797 den 17  juli hos m:r Jacob 
Lemon i Stockholm, stannade hos honom till den 10 okt. s.å. och 
då utvandrade, vart är okänt. Uppgiften bekräftas också av m:r 
Rising själv i brev till ämbetet 1797 den 10 juli, däri han uppger: 
»Nu anländer den första af wårt tiggareämbetes frukter min ut- 
läring, som för ett och x/4 åhr sedan blef utskrifwen och (är) 
skicklig gosse i sin lefnad. Jag  har wäl warit nögd at hålla honom 
kwar ännu, men ungdomen will ock se sig om något i werlden.»1

Jacob Johan Bergman 1794—1800, född 1782 den 5 aug., kvar
stod efter läroårens slut som gesäll hos m:r Rising till 1803.2

Med m:r Ståhlfots verkstad övertog m:r Rising även hans ge
säll Johan Litanus, som stannade i hans tjänst till 1796, se vidare 
om honom sid. 165. Sannolikt arbetade även gesällen Erik Lodin 
i hans verkstad år 1788, då han vid sin återkomst till Stockholm 
s.å. den 6 juli anges kommen från Åbo.

En intim inblick om samtida förhållanden såväl beträffande 
honom själv som i fråga om hantverket ger oss m:r Rising i flere 
brev till ämbetet. Den 21 maj 1795 skriver han en redogörelse för 
de närmare omständigheterna vid den ämbetslådas inrättande, som 
på magistratens initiativ av kommerkollegium genom Skråbrev 
för tenngjutare i Åbo den 14 febr. 1792 anbefalldes, se bil. IV, V. — 
Som uppgifterna i m:r Risings brev äro av intresse, har brevet åter- 
givits i bil. V III. Dessutom få vi detaljer från då rådande dyrtid 
i Finland, att rågen kostade per tunna vid jultiden 13  plåtar (daler 
s:m), i marknaden 12 och i maj 1 1  l/2 plåtar, smör och talg betingade 
i pris 5 y2 till 6 plåtar. Flere tusen tunnor spannmål hade dock kom

1 Bil. X.
2 Å sid. 88 uppgiver Gahlnbäck däremot, att Bergman 1800 den 9 maj avreste 

till Stockholm. I gesällprotokollen förekommer han dock ej.
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mit till Åbo, vilka han ber Gud bevara för olycka. Slutligen med
delar han, att hans kära hustru avlidit föregående år »efter 15 må
naders sammanlevnad». Med henne, Anna Greta Lönberg, hade han 
gift sig 1792 den 9 okt.; hon dog 1793 den 6 dec. I ett föregående 
äktenskap var han förenad med Anna Christina Eig, vigda 1783 
den 12 dec,; hon dog 1787 den 31 okt. I senare äktenskapet fick han 
en son, som han i brevet omtalar vara 1 år 2 mån. gammal.

I nästa brev 1795 den 21 maj, se bil. IX , framkomma ytter
ligare detaljer om »ämbetsinrättningen», varjämte beröres ned
gången i hantverkets avsättning mest beroende av fajansens allt 
större spridning. Rågen kostade 14 plåtar tunnan och smöret 2 rdr.

I ett sista brev 1797 den 10 juli inflyta ytterligare uppgifter 
om ämbetet i Åbo samt om avsättningen å tennarbeten, se bil. X. 
M:r Rising var säkerligen en av 1700-talet driftigaste mästare. 
Hans produktion även så sent som 1790 steg till 3746 p:d, en siffra 
som med 60 % överstiger den största hos någon mästare samtidigt 
i Stockholm, jfr bil. X III.

Med år 1795 torde det nyinrättade tenngjutareämbetet trätt 
i verksamhet men hade ännu 1797 icke fått magistratens stadfästelse. 
Sannolikt föreligger sådan, men därom saknas uppgifter, då magis
tratens domprotokoll för åren 1787—1806 förkommit. M:r Rising 
tyckes varit ämbetets första — och även dess sista — ålderman. 
I magistratens skrivelse till kommerskollegium om ämbetets inrät
tande nämnes m:r Rising först, och kallas han från 1804 uttryckligen 
»ålderman». Såväl m:r Wedenberg som m:r Rönbäck voro dock 
äldre som ämbetsmästare, till levnadsåren voro de på några år när 
jämngamla, men m:r Rising var utan gensaga den driftigaste av 
dem. M:r Rönbäck dog ju ock 1792, således innan ämbetet kom 
i gång.

M:r Risings lagenliga stämplar för fyr- och trestämplat tenn 
visa märkena 77 ovan. För det fyrstämplade har han dessutom 
använt de vanliga ängel- och rosamärkena, se n:o 78 (Gahlnbäck 
n:s 150—151), vilka således ej — såsom Gahlnbäck uppgiver — 
beteckna rent tenn. Rosamärket synes han övertagit efter m:r 
Elias Ståhlfot, ängelmärket däremot är som synes något föränd
rat. En fullständig fyrstämpel återfinnes å en hög vinkanna i 
päromform inv. 9391 Åbo Hist. Mus., se märkena n:o 78. Den 
visar även ett ‘stadsmärke med »Abo» utskrivet inom enkel ram.
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Årsb. Q 2 för 1798. För senare delen av alfabetet använde m:r 
Rising stora bokstäver, för förra delen små.

I museerna i Helsingfors och Åbo återfinnas en mängd arbe
ten från hans verkstad, såsom kalk men patén i gustaviansk stil, 
vattenkanna, drickstop, målkärl, terriner, ljusstakar i gustaviansk 
och rokostil, fat och tallrikar. Hos Gahlnbäck uppräknas 56 ar
beten av honom. Därjämte hör till m:r Risings fabrikation en 
mindre bägaretyp, som återfinnes dels å Museum Janson å Wreta, 
dels i privat ägo i Helsingfors, vilka arbeten Gahlnbäck å sid. 102 
med märke 146 tillskriver en mästare »D. R. Zinngiesser 19 
Jarh.» Nedanstående märke n:o 79 (Gahlnbäcks märke n:o 146 
är något feltecknat) är som inskriften upplyser stämpeln för 
två stämplat tenn, som genom förordningen 1762, se sid. 62, åter

tilläts å halvkvartersflaskor och smått arbete. Märket i fråga 
är åstadkommet vid gjutningen och alltså utskuret eller inslaget 
å gjutformen, vilket tyder på massfabrikation av sådana små bä
gare. De voro sannolikt avsedda för landsbygdens behov. Där
emot tyckas bägarna sakna kontrollmärke och årsbokstav1 — i 
strid med förordningens föreskrifter.

M:r Rising avled 1805 den 3 okt. i en ålder av 70 år. Hans son 
tyckes icke valt faderns yrke, då han ej förekommer i ämbetets 
handlingar. En lärpojke Isak Rising anmälde sig 1766 den 19 maj 
till sin första gesällanställning i Stockholm och hade lärt i Gävle. 
Möjligen var han en släkting till m:r Daniel. Mäster Zakarias R i
sing omtalas i en »Förteckning på de i från den 14 Juli 1794 till 1804 
i gelbgjutareämbetet (i Stockholm) influtne lazarettspgr»2. Därav 
framgår att gelbgjutaren Zakarias Rising i Helsingfors erlagt till

1 För dessa uppgifter har jag att tacka D:r C. A. Nordman, Helsingfors.
2 Förteckning pä hos Ambeterne antagne Mästare och ledamöter. Stockh. 

stads arkiv.

79
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ämbetet i Stockholm fyra rdr vid ämbetssammankomst 1802 den 
20 juli. Sannolikt var denne en broder till m:r Daniel Rising.

Johan Petter Calmar.

Han var född i Åbo 1758 den 24 febr. och styvson till m:r Ab
raham Rönbäck. Modern hette Maria Christina Witte, död i juli 
17971. Yrket lärde han hos styvfadern 1775— 1780, inskrivnings
pengarna d:r 1: 28 insändes till ämbetet den 6 juni 1775. I Stock
holm sökte han sin första gesällanställning 1780 den. 28 maj och 
antogs då hos m:r Andreas Wetterquist, stannade hos denne till 
den 10 juni s.å., då han utvandrade till Finland. Enligt Gahlnbäck 
arbetade han som gesäll hos styvfadern 1780—1784 och 1786—1791.

Ü  0  <Ü
X 2

80

I magistratens i Åbo skrivelse till kommerskollegium 1792 den 
1 1  mars upptages han som mästare i Åbo och har sannolikt s.å. 
fått magistratens tillstånd att nedsätta sig därstädes. I Stockholms- 
ämbetet synes han icke hava sökt mästerskap. Sannolikt förestod 
han styvfaderns verkstad till dennes död 1792 den 25 mars och 
övertog i så fall efter moderns död 1793 verksamheten. I kon
trollprotokollen förekomma kontrollerade arbeten från hans vefk- 
stad åren 1792—1806. Enligt Gahlnbäck lärde hos honom Nic- 
las Schmid åren 1798—1803, och arbetade denne som gesäll hos 
honom 1825. M:r Calmar var gift med Caisa Cajander, född 1752 
den 31 okt., död 1832 den 7 maj, samt dog 1832 den 26 apr.

Ett arbete ur hans verkstad, ett stop från år 1807 med stämp
larna 133—135 (Gahlnbäck) är känt från en samling i Moskva. Men 
dessutom äger Helsingfors Nationalmuseum två stop inv. n:s 
3103.20 och 547 samt Åbo Hist. Mus. en liten ljusstake i gusta-

1 Enligt brev, se bil. X.
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viansk stil inv. n:o 5448. Trestämpeln ovan n:o 80 är reprodu
cerad från stopet 3103.20 och visar årsb. r 2 för år 1799. Som 
synes äro märkena av betydligt större typ än de av Gahlnbäck 
kända.

Johan Gustaf Almquist.

Denne var sannolikt bördig från Eksjö och gick i varje fall där 
sina läroår 1790 den 26 maj till 1795 den 27 maj hos m:r Nils Juste- 
lius, såsom Jönköpings tenngj utareämbetes protokoll visa1. Han 
tyckes som nybliven gesäll arbetat några år i södra Sveriges städer 
och anmälde sig i Stockholm först 1799 den 18 nov., då kommen 
närmast från tjänst hos m:r Anders Dahlin i Ystad, och antogs hos 
m:r Jacob Lemon; hos denne stannade han till 1801 den 19 juni,

81

då han utvandrade. Som örtgesäll fungerade han 1799 i dec., 1800 
i maj och i okt., samt 1801 i apr. Halvårsplåten till gesällskapet 
erlades under år 18002.

I Åbo synes han hava öppnat verkstad redan 1804, eftersom 
enligt Gahlnbäck en lärpojke Jacob Björkman detta år intogs i lära 
hos honom, men kontrollprotokollen känna ej arbeten ur hans verk
stad förrän 1806. Endast detta år förekommer han i protokollen. 
Sannolikt erhöll han mästerskap av det nyinrättade tenngjutare- 
ämbetet i Åbo och bör då fått dess mästarebrev med ämbetets si
gill. I Stockholmsämbetet anmälde han sig till inträde 1814 och 
meddelades s.å. den 26 juli mästerskap mot en avgift av 10 rdr 
i lådpengar och 1 rdr inskrivningsavgift samt erlade därefter kvar
tal till lådan, sista gången 1819 den 1 1  juni för 3 år3. Härav se vi, 
att Åboämbetet hade upphört senast 1814, troligen dock förr.

1 Vestinska saml. Uppsala Univ. bibi.
2 Omskådningsboken 1792. Nord. Mus.
3 Kanngj. ämb:s prot. Nord. Mus.
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Hos honom lärde en hel mängd lärpojkar åren 1804—1826, 
se Gahlnbäck sid. 82. Däremot tyckes han icke i allmänhet hållit 
gesäller, då endast en sådan Carl Bj urström veterligen arbetade 
från 1820 den 8 sept.— 1821 den 1 mars i hans verkstad (enligt 
Gahlnbäck). Han dog ogift 1826.

Hans arbeten äro i Finland mycket vanliga, och har han under 
sin tjuguåriga verksamhet hunnit utföra en stor mängd arbeten av 
skilda slag. Gahlnbäck beskriver å sid. 82—86 38 stycken arbeten 
från åren 1806—1826 samt reproducerar hans lagenliga stämplar 
i flere något varierande märken n:s 120— 126 och 129—130 samt 
ett ängelmärke för fyrstämplat tenn n:r 127 och ett ortmärke n:r 
128. Till dessa komma emellertid även de 16 stycken arbeten, som 
Gahlnbäck upptager å sid. 81 och tillskriver en okänd mästare:

I. C. A. Zinngiesser 1760—2799.

Att någon mästare med dessa initialer skulle kunnat verka i 39 
år utan att lämna spår efter sig i arkivhandlingarna i Åbo synes 
otänkbart. Och då ej heller i ämbetets handlingar eller i kontroll
protokollen denne mästare är påvisbar, måste något misstag före
ligga. Man må dessutom erinra sig, att magistraten i Åbo 1762 
i resolution på Abraham Rönbäcks ansökan om mästarerätt ut
tryckligen anger endast mästarna Ståhlfot och Tillberg 0CIH794 
i sitt brev till kommerskollegium endast fyra mästare som verk
samma i Åbo, samt att m:r Preutz i Helsingfors tvingades att upp
höra med sin verksamhet som bönhas utan förening med ämbetet. 
Att någon bönhas bättre skulle lyckats i Åbo är naturligen uteslutet, 
åtminstone på samma tid. Det finnes visserligen på 1740-talet en 
gesäll med dessa initialer Johan Conrad Adamsson, bördig från 
Karlskrona, som kunde uppträda som bönhasande mästare 1760, 
men torde det av ovannämnda skäl vara uteslutet att tänka på 
honom som denne mästare.

Om vi granska de av Gahlnbäck angivna åren för dessa arbeten, 
finna vi en lucka under åren 1779— 1795, och ledes man därav till 
en förmodan, att tvenne mästare kunna dölja sig under samma ini
tialer, därvid dels arbetena med årsbokstäverna b—u, som Gahln
bäck tolkar till 1760—1778, skulle tillhöra årsbokstavsserierna före 
kontrolltiden 1754 och alltså vara att hänföra till åren 1729 —

II
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1752 (1), synnerligast som Gahlnbäck ej uppgiver arbetena bärande 
kontrollmärke, och de senare arbetena 1796—1799 skulle kunna 
tillskrivas m:r Almquist, om slitna stämplar föreligga. Men även 
denna lösning måste förkastas, då dels ingen mästare med dessa 
initialer kan uppspåras före kontrolltiden, dels m:r Almquist ej 
kan hava börjat sin verksamhet före 1800-talets början. Den 
rent inhemska, svensk-finländska typen på märkena utesluter ock 
möjligheten av en inflyttad tysk mästare före kontrolltiden. Gåtan 
syntes olöslig.

Jag  kom då att kasta ett öga på den ljusstake från Åbo Histo
riska Museum, som Gahlnbäck avbildat Abb. 20 och angivit till år 
1765, men som med sin gustavianska typ ej kan hava tillkommit 
före 1780-talet men väl tillhöra tiden efter m:r Almquists begyn
nelseår 1804. Den kan således ej bära årsb. b för 1765 utan borde 
visa minst b 2 eller b 3. Om i detta fall m:r Almquist glömt att 
påsätta sifferindex till årsbokstaven, kan han tänkas även glömt 
det på de andra arbetena. Men om dessa tillhöra m:r Almquist 
fabrikation på 1800-talet, borde man ur mängden av hans beskrivna 
arbeten kunna finna överensstämmelser, som visa, att någon eller 
några av dessa 16 arbeten å sid. 83 utgått från hans gjutformar. 
Tenngj utarna brukade av kostnadshänsyn ej hålla så många for
mar. Vid granskning har så ock visat sig vara fallet. D:r C. A. 
Nordman i Helsingfors, vilken jag har att tacka för dessa under
sökningar, har funnit, att den stora saladsskålen med två rörliga 
handtag i Nationalmuseet (inv. 6357, Gahlnbäck n:o 8 sid. 81) gju
tits i samma form som samma museums stora saladsskål n:r i 1 
(Gahlnbäck sid. 86), samt att den förra bär Finlands kontrollkrona, 
ej sveaskölden, visande således också ett arbete efter 1810. Likaså 
bära samma museums flata tallrikar n:r 6 (inv. 3666.4) och kannan 
n:or 7 (inv. 5258.15) Finlands kontrollkrona efter 1810. Ytterligare 
visar den cylindriska kannan i Björneborgs museum (inv. 5293, 
Gahlnbäck n:r 2 sid. 81) som dekorering »reiches Blattornament in 
Stickelmanier», en graveringsmetod, som är typisk för m:r Almquist, 
jfr Åbo Historiska Museums cylindriska kanna Abb. 22 (Gahlnbäck 
n:r 2 sid. 83): »mit Blattornament in Stichelmanier reich ornamen- 
tirt», Tammerfors museums kanna inv. 80: 37 (Gahlnbäck n:r 19

1 Gahlnbäcks inv. O.F. 258—6000 är felaktigt och bör rättas till 3504: 33.
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sid. 84): »Blattornament in Stichelmanier», kannan n:r 20: »Initialen 
von Blattornament und Blühten in Stichelmanier umzogen». Där
jämte meddelar D:r Nordman också, att flere av dessa arbeten å

I G  I Csid. 81 (Gahlnbäck) visa initialstämpeln med ^  , ej med ^  , samt

giver slutligen den överraskande förklaringen på den tillsynes felak
tiga årsbeteckningen, att m:r Almquist delvis använt årsbokstäver 
i stort alfabet i st. f. romerska siffror efter 1810.

Samtliga dessa 16 arbeten å sid. 81 med stämpeln n:s 1 1 7 —119  
(Gahlnbäck) äro alltså utförda i m:r Almquists verkstad på 1800-

I Gtalet samt visa mästaremärket med ^  och bära Finlands kontroll

krona, den sjuspetsade furstekronan, ej sveasköld L
M:r Almquist har således tidvis begagnat sig av årsbeteckning 

med bokstäver i stort alfabet i st. f. romerska siffror. Sådan date
ring har jag anträffat i museerna i Helsingfors och Åbo med årsb. 
91 t.o.m. © och samtliga dessa arbeten föra den sjupetsade furste
kronan, visande att serien börjat efter 1809. Kronologien för serien 
har dock varit omöjlig att bestämma, tills jag i Åbo Hist. Mus. 
lyckades finna en datering med beviskraft. Ett cylindriskt stop 
(inv. 9181) med årsb. 91 är krönt 18 11  den 18 febr. Stopet har 
alltså med säkerhet tillkommit vid slutet av år 1810, bevisande att 
m:r Almqvists bokstavsserie börjat 1810  med 91 då alltså © avser 
1816. Den äldsta datering som påträffats med romerska siffror är 
med V III, avseende således 1817. M:r Almqvist har alltså med 1816 
slutat bokstavsserien i stort alfabet och liksom andra mästare infört 
årsbeteckning med siffror2. J fr  stämpeln n:r 82 ovan.

För tiden 1804—1809 har m:r Almquist använt stort alfabet

1 De riktiga årtalen för de av Gahlnbäck sid. 81 uppräknade arbetena bliva: 
Åbo Hist. Mus.: i. år 1816; Björneborgs stadsmus.: 2. 1817, 3. 18 11, 4. 1812,
5. obestämbar, då årsb. r 2  för 1799 måste vara felläst; Helsingfors Nat. mus.:
6. 1816, 7. 1810, 8. 1813; Samling Granberg: 9. 1816, 10. 18 11, 1 1 .  1810; Kuopio 
stadsmus.: 12. 18 11; Samling von Kräutlein: 13. 1812, 14. 18 11, 15. obestämbar, 
då årsb. O 2 för 1796 måste vara felläst, 16. obestämbar, årsb. S för 1776 felläst.

2 Även m:r I. G. Nordström i Lovisa har tidvis använt årsbokstäver i stort 
alfabet i st. f. romerska siffror. Av sådana har jag dock endast funnit årsb. U och X . 
Om man för antaga, att denna serie avsetts börja med 1810, skulle dessa således 
betyda: U år 1829 och X  år 1831. Den äldsta datering jag funnit med romerska 
siffror är från år 1832. Säkerligen har därför m:r Nordström under första åren av
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med sifferindex 2 och 3 såsom Åbo Hist. Mus:s ljusstake i gusta
viansk stil inv. 5443 med årsb. 3  2 för år 1806 och stop inv. 8831 
med årb. 2? 3 för år 1808 visa. J fr  stämpeln n:o 81 ovan.

Om de av Gahlnbäck ofullständigt eller med orätt uppgivna 
Åbomästarne må anföras följande.

Olof, Kannengiesser 1630—16 5 1, sid. 10 1.

Denne är identisk med kanngjutaren Olof Ersson, se sid. 123.

Mårten, Kannengiesser 164.6— 163g, sid. 10 1.

Hans fullständiga namn är Mårten Olsson Törne, se sid. 125.

Erland Bengtsson, Zinngiesser 2. V. 1670—16 . ., sid. 87.

Denne är samma mästare, som Gahlnbäck å sid. 1 1 3  upptager 
under namnet Erland Ståhlfot, Kannengiesser 1665— 14. VII. 1697 
och som alltså hette Erland Bengtsson Ståhlfot, se sid. 127.

Bengt Carlsson Ståhlfoth, Kannengiesser 1703, sid. 108.

Gahlnbäck hämtar sin enda uppgift om honom från Hästesko: 
Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 170 1— 1735 sid. 35, där det 
uppgives, att »kangiutaren Bengt Ståhlfoots dööfödda barn» be
grovs 1705 den 9 febr. Kombinationen Carlsson—Ståhlfoth är 
alltså ej berättigad enligt denna källa och någon annan uppgives ej. 
Men även uppgiften i domkyrkans räkenskaper är med säkerhet 
felaktig beträffande namnet. Vi känna tre bröder tillhörande släk
ten Ståhlfoth: kanngjutaren Erland Bengtsson se sid. 127, Eskil 
genom sonen kanngjutaren Jonas Eskilsson se sid. 1 13  och Anders 
genorn sonen lärpojken Erland Andersson, se sid. 128, men denne 
fjärde med namnet Carl och sonen Bengt Carlsson äro dock hittills

sin verksamhet använt årsbokstäver i stort alfabet med utgångspunkt från 1810, 
men med år 1832 har han övergått till romerska siffror. Han blev inskriven som 
ämbetsmästare i Stockholmsämbetet 1823 den 24 juli och torde knappast avsevärt 
förr hava öppnat verkstad i Lovisa. Gahlnbäck uppgiver begynnelseåret 1819 med 
stöd av en ljusstake inv. 5378 i Abo Hist. Mus. med årsbeteckning X, som Gahln
bäck tolkat som romersk siffra X  men som torde avse årsbokstaven X  för år 1831.
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obefintliga. Sannolikt löses gåtan, om man antager, att i räken- 
skapsboken namnet felskrivits Ståhlfoth i st. f. Ståhlström. Säker
ligen hava vi att göra nied en dödfödd son till den då 1705 i Åbo 
befintliga kanngjutaren Bengt Ståhlström. Misstag i kyrkoböcker 
äro ju ej sällsynta och förklaringen till skrivfelet ligger nära till
hands, om man erinrar sig, att Ståhlfot var ett i Åbo sedan gam
malt förekommande namn, Ståhlström däremot nytt.

Något arbete, som kan styrka befintligheten av en mästare med 
detta namn, finnes ej heller, ty den ljusstake (i Åbo slottskyrka?), 
som Gahlnbäck tror sig kunna tillskriva en Åbomästare med initia
lerna B-S enligt mästaremärket på staken n:o 155, är ej ett finlänskt 
arbete. Märket bär alla kännetecken på att ej tillhöra en finländsk 
eller svensk mästare från denna tid. Redan den cirkelrunda typen 
är hos oss okänd på mästaremärken och förekommer endast å kva
litetsstämplarna med rosen och ängeln. Likaledes är årtal i stäm
peln, angivande året för mästerskapets erhållande, ett nära nog 
okänt bruk — några få stämplar med årtal kunna påvisas hos mä
stare i Skåne och Bleking såsom en tradition från den danska 
tiden. Ej heller motsvarar året 1680 någon finländsk mästares be
gynnelseår. Slutligen saknas stadsmärke, som ju hos oss var obli
gatoriskt förekommande vid denna tid.

Säkerligen visar stämpeln en engelsk mästare från 1600-talets 
senare del, om man kan antaga, att Gahlnbäck felläst initialerna 
till B-S i st. f. B-C, då stämpeln företer likhet med närstående
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märke från en okänd engelsk mästare1. Undersökning huru här
med förhåller sig har icke kunnat göras, då den av Gahlnbäck an
givna staken i Åbo slottskyrka ej är påträffbar2. Tydligen har 
Gahlnbäck sett staken å annat ställe.

1 H. J .  L. J .  Massé: The pewter Collector n:o 339.
2 Meddelat av Intendenten W. von Konow, Åbo.
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Bengt Carlsson Ståhlström, Zinngiesser 1700—17 13 , sid. 1 13 .

Den mästare, som Gahlnbäck här avser, är Bengt Christierns- 
son Ståhlström, se sid. 13 1.

E. M. Zinngiesser 1760, sid. 100.

Vem denne är har icke kunnat med säkerhet klarläggas, då 
samling Janson i Wreta, vartill tallriken med stämpeln n:s 144—145 
uppgives höra, ej för närvarande är tillgänglig för undersökning. 
Ingen finländsk eller svensk tenngjutare, mästare eller gesäll, finnes 
emellertid, som kan tänkas dölja sig under dessa initialer E. M. år 
1760. Saknar tallriken sveasköld — Gahlnbäck uppgiver ej sådan — 
betyder årsbokstaven 1719  eller 1743, eftersom året 1695 är uteslu
tet på grund av stämpelns modernare stil. Men ej heller för dessa 
år existerar någon med dessa initialer, som kan komma ifråga som 
denne okände. Återstår således endast att förutsätta feltolkning 
av initialerna. Den unika sköldformen jämte Åbovapnet pekar 
då på m:r Johan Tillberg, jfr stämpeln n:s 166—167 (Gahlnbäck), 
under vilken mästares verksamhetstid 1760 infaller. Sannolikt 
hava vi i honom den skyldige mästaren. Flere olika stämplar hos 
samma tenngjutare äro ju ej någon ovanlighet. Möjligen har denne 
äldre stamp just 1760 gått sönder -— därpå tyder ock den felaktiga 
kronan i märket 145 — varför m:r Tillberg måst skaffa sig en ny 
stamp och då även förändrat mästaremärket, såsom tallriken från 
samling Fagerroos med märkena 166—167 och årsbokstav för år 
1761 visar.

Henric Svahn, Zinngiesser 1760, sid. 114 .

Denne var verksam i Fovisa åren 1757—1762, se sid. 86, och 
har där för icke kunnat hålla verkstad i Åbo 1760. Gahlnbäcks enda 
stöd för uppgiften utgöra märkena n:s 164—165 med årsb. B, vilka 
stämplar uppgivas finnas å en liten skål (inv. 1933) i National
museum i Helsingfors. Efter undersökning härom meddelas rmg 
emellertid, att sagda skål är en liten tumlare av s i 1 v e r, visser
ligen med årsb. B men förövrigt med helt andra stämplar1. Här

1 För denna undersökning har jag att hembära mitt tack till D:r C. A. Nord
man, Helsingfors.
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har Gahlnbäck tydligen lyckats uppställa en gåta, som jag måste 
avstå från att söka tyda.

D. R. Zinngiesser 19. Jahr., sid. 102.

Arbetet i fråga med stämpeln n:o 146 feltecknad tillhör m:r 
Daniel Rising, se sid. 152 och märket n:o 79.

G ESÄ LLER .

Sven Olofsson.

Kanngjutaren i Stockholm Anders Svensson lät 1675 den 28 
maj inskriva sin lärpojke »Sven Oluffson födder på Ålandh aff be
fall: Oluf Ewertson, skall lära utj fem åhr. Bördzbrefwet låfwar 
m:r Anders inom ett f2 åhrs tidh att införskaffa. Löftesmän äre 
Lars Halfwarsson på Södre Malm och Hans Excell. Höghwälb:ne 
Gustaf Soops Commerer welbet:de Niclas Erttman.» Han utskrevs 
ur läran 1680 den 18 maj men anges då såsom »född i Upsahla». 
Förekommer därefter ej vidare i protokollen.

Anders Simonsson.

I ämbetet inskrevs han av kanngjutaren i Stockholm m:r Erik 
Buckou 1703 den 1 1  maj och anges då vara »född i Åbo af erlige 
föräldrar, som dess ricktige bordsbref utwiste. Skall lära i 5 åhr de 
dato, inskrifningsp:r betaltes efter wanligheten». Anteckning om 
hans utskrivning saknas.

Berent Johansson.

Kanngjutaren Erik Andersson i Stockholm inskrev honom i 
lära 1709 den 14 maj på fem år. Anges född i Finland. För honom 
»caverade dess farbroder kyllersnidaren m:r Petter Asmunds Son. 
Inskrifn. p:r gafs till lådan 5 Carol:r». Utskrivningsdato saknas.

Israel Larsson Ödman (Öhman).

Gahlnbäck uppgiver gesällen Israel Öhman född 1703, död 
i Åbo 1755 den 8 jan., gift sedan 1743 den 1 mars med Brita Jo 
sephsdotter Bäckström. Enligt bördsbrev från magistraten i Jön
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köping 1722 den 17 sept.1 var lärpojken hos m:r Anders Winberg 
i Göteborg Israel Ödman född i Jönköping 1705 i jan., döpt den 
18 jan. och son till kanngjutaren därstädes Lars Persson Ödman 
och hustru Christina Israelsdotter (Häger). Trots de skiljaktiga 
namnen och födelseåren avse dessa uppgifter samma person. Nam
net Ödman är besvärligt att uttala och blir lätt Öhman såväl i dag
ligt tal som i en kyrkobok, och felaktiga årtal se vi ofta i dopattes
ter o.d. Bevis om denna identitet lämna oss uppgifterna om sonen 
Gabriel Öhman. Denne upptages nämligen i gesällhandlingarna 
med båda namnen. Då han efter läroårens slut i Åbo kom 1765 
den 27 maj till Stockholm, omskådades han under namnet Gabriel 
Öhman von Åbo men kallas vid gesällinvigningen s.å. Gabriel Öd
man von Åbo. Då han efter utvandring 1765 den 29 sept. återkom 
till Stockholm från Åbo 1766 den 16 maj2, fann han ej arbete och 
utvandrade till Jönköping — faderns födelsestad — där han om
talas 1767 den 7 maj3 under sitt rätta namn Gabriel Ödman. Något 
tvivel om identiteten finnes ej.

Den gamla kanngjutaren Lars Ödman och hans avkomlingar 
hava fått ett visst personhistoriskt intresse, sedan det genom D:r 
Henning Wijkmarks doktorsavhandling: Samuel Ödmann4 visat 
sig, att den ryktbare teol. professorn, författaren och psalmsånga
ren var sonson till m:r Lars i Jönköping. Denne öppnade verkstad 
i Jönköping 1701 och avled 1729 den 1 1  jan. Han efterlämnade 
fyra söner och tre döttrar, den äldsta sonen Peter blev komminister 
i Bankeryd 173 1, Israel tenngjutaregesäll, Gabriel kyrkoherde i 
Hjelmsryd 1762 — fader till Samuel Ödmann — och Johan kom 
i bokbinderilära5. Sonen Israel lärde yrket hos m:r Anders Win
berg i Göteborg åren 1723 den 17 maj — 1727 den 30 juni. Av hans 
ovannämnda bördsbrev från Jönköping framgår att han föddes 
I 7 °5 v id mitten av jan. och att modern hette Kerstin Israelsdotter, 
varigenom bekräftas D:r Wijkmarks uppgift om hennes namn

1 Ämbetets lösa handl. inv. 34696 bunt I: 64. Nord. Mus.
'  Omskådningsboken 1761. Nord. Mus.
3 Jönköping tenngj. ämb. prot. Vestinska saml. Uppsala Univ. bibi.
4 Henning Wijmark: Sam uel Ödmann. Uppsala 1923.
8 Om kanngjutaren Lars ödman se A. Löfgren: Om det äldre tenngjuleriet 

i  Jönköping, tr. i Studier tillägnade Algot Friberg den 2 september 19 25 .  Förenin
gens för Svensk kulturhistoria tidskrift Rig. 1925.
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Kerstin Israelsdotter Häger i st. f. enligt äldre källor Kerstin Gab
rielsdotter Iser. Vart gesällen Israel efter utskrivningar 1729 van
drat har hittills trotsat alla efterforskningar, hans namn förekom
mer ej veterligen i svenska handlingar från denna tid — naturligt 
nog då han utvandrat till Finland. Säkerligen infann han sig täm
ligen snart i Stockholm för att invigas till gesäll och är enligt Gahln
bäck påvisbar i Åbo 1733. Hos m:r Elias Ståhlfot arbetade han 
åren 1733, 1734, 1737, 1738, 1740, 1742 samt anges bosatt i Åbo 
ännu åren 1743, 1746 och 1753. Att han vandrade till m:r Elias 
i Åbo och hos honom fann sig så väl, som denna långa kondition 
tyder på, är ännu ett indicium för hans identitet med gesällen Is
rael Ödman, ty m:r Elias arbetade som gesäll någon tid omkring 
17 15  hos m:r Lars Ödman i Jönköping. Att han efter 1742 ej längre 
anges som gesäll hos m:r Ståhlfot d.v.s. upptages i hans mantals- 
uppgifter får sin förklaring därav, att han 1743 den 1 mars ingick 
äktenskap, se ovan. Som gift kunde han ej bo hos sin mästare, han. 
tåldes ej ens i verkstaden, om andra gesäller funnos, och arbetade 
säkerligen i sitt hem som styckverkare efter beting. Sannolikt har 
hustrun avlidit i början av 1750-talet, ty  han har åter gett sig ut på 
vandring. I Göteborg arbetade han 1751, och gav ämbetet 1751 
den 20 nov. »til en fattig Gesäll Ödman benämnd d:r 6: 16». Vid 
början av 1752 finna vi honom i Stockholm, där ämbetet beviljade 
honom understöd »i hans fattigdom» 1752 den 6 maj med 12 d:r och 
s.å. den 19 okt. med 24 d:r. Under mellantiden har han åter arbetat 
i Göteborg enligt anteckning i dess prot. 1752 den 16 aug.: »af fat- 
tigpäningar til Teengutare gesällen Israel Ödman 5 Dr 16». Under 
T753 påträffas han åter i Åbo som gesäll hos m:r Johan Tillberg. 
Granska vi dessa tider, finna vi, att under åren för hans vistelse 
i Sverige saknas han i Finland, åter ett bevis för att vi hava med 
samma person att göra. Han dog i Åbo 1755 den 8 jan. Sonen 
Gabriel föddes 1746 den 5 maj, se sid. 166.

Olof Artedius.

Sina läroår tillbringade han i Stockholm 1738—1743, kvar
stod som gesäll därstädes till 1746, då han utvandrade. I Åbo arbe
tade han någon tid hos m:r Elias Ståhlfot, varifrån han vid förnyad 
anställning i Stockholm 1750 den 15 okt. anges kommen. Han ned
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satte sig som mästare i Jönköping 1753, var en av stiftarna av Jön- 
köpingsämbetet 1762, då han blev ämbetets bisittare och 1766 dess 
ålderman, samt var verksam därstädes till 1779. En av 1700-talets 
skickligaste och mest konstnärlige tenngjutare1.

Carl Morberg.

Denne gick sina läroår i Gävle 1744—1749, fick gesällanställ
ning i Stockholm 1749 den 5 sept. och utvandrade s.å. den 3 nov. 
Vid sin återkomst till Stockholm 1767 den 10 juni förde han grus 
från m:r Elias Ståhlfot i Åbo, hos vilken han således då arbetat 
någon tid som gesäll. I Stockholm kvarblev han till 1770 den 10 
mars, då gesällprotokollet uppger honom »one grus und geleide fort- 
gereist». Sannolikt har han då övergivit yrket.

Carl Otto Almgren.

Lärpojke i Stockholm 1750—1755 utskrevs han 1755 den 20 
maj och utvandrade redan s.å. den 15 okt. Vid förnyad anställning 
i Stockholm 1756 den 3 juli anges han kommen från Åbo och har 
alltså arbetat någon tid som gesäll därstädes under 1756, troligen 
hos m:r Elias Ståhlfot, eljest hos m:r Johan Tillberg.

Han vann mästerskap för Västerås 1764 och upptages i kon
trollprotokollen verksam därstädes åren 1766—1770.

Johan Jakobsson Litanus.

Denne är identisk med den lärpojke Johan, som Gahlnbäck å 
sid. 92 anger hos m:r Elias Ståhlfot åren 1756— 1757. Enligt börds- 
brevet, se sid. 137, kom han i läran redan 1755, fadern var bonden 
Jacob Jacobsson Uotila från Kiviniemi by och Hvittis socken, 
modern hustru Margareta Mattsdotter. Han kvarstod i läran till 
1762 och fick sin första gesällanställning i Stockholm den 1  juni. 
Gesällböckerna 1761 och 1773 angiva om honom följande:

1762 den i  juni omskådades till m:r Carl Wessman;
» » 30 sept. utvandrade;

1 Löfgren: Om det äldre tenngjuteriet i  Jönköping, sid. 191.
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1768 den 13  okt. återkommen från tjänst i Åbo sannolikt hos
läromästaren Elias Ståhlfot, antogs hos m:r S. Mar- 
nell;

1769 » 13  juli utvandrade;
1772 » 12 juni återkommen från m:r Ståhlfot i Åbo fann ej

arbete;
» » 16 juni inskådades hos m:r Petter Gillman;
» » i i  juli utvandrade sannolikt till Finland;

1775 » 9 okt. anmälde sin återkomst från m:r Ståhlfot i Åbo,
fick ej arbete och utvandrade till Uppsala;

» » 19 dec. återkommen från Uppsala, fann ej tjänst och
utvandrade den 27 dec.

I gesällskapet erlade han under 1762 inskrivningsdalern och 
beklädde örtämbetet 1768 i nov.

Hos m:r Ståhlfot arbetade han därefter åren 1777—1782 och 
övergick i m:r Risings tjänst, då denne övertog m:r Ståhlfots verk
stad, stannade hos honom till 1796 och avreste då till Hvittis.

Henrik Jakobsson Söderberg.

Född i Åbo 1738, lärde yrket 1759—1763 hos m:r Johan Till
berg, se sid. 143 (identisk med lärpojken Henric 1759, Gahlnbäck 
sid. 115). I Stockholm sökte han sin första gesällanställning 1763 
den 23 juni och arbetade enligt omskådningsboken 1761 å följande 
orter:

1763 den 23 juni antogs hos m:r Jakob Sauer;
1764 » 7 aug. utvandrade;
1768 » 4 mars återkommen senast från m;r Fars Fries’ verk

stad i Strängnäs, fann ej arbete och utvandrade den 
12 mars s.å.;

1769 » 1 1  juli anmälde sig i Stockholm, kommen från m:r
Fries i Strängnäs, antogs hos m:r Andreas Wetter
quist;

1770 » 16 juli utvandrade, sannolikt till Finland.
Inskrivningsavgiften till gesällskapet erlades 1763 vid årets

mitt och halvårsplåten vid årets slut. Örtämbetet uppehöll han 
1763 i dec. I Åbo arbetade han 17 7 1—1772 hos m:r Elias Ståhlfot 
(av Gahlnbäck sid. 108 kallad Henning Söderberg).
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Gustaf Koorth.

Bördig från Åbo, där han gick sina läroår 1760—1765 hos m:r 
Elias Ståhlfot, se sid. 137. I Stockholm anmälde han sig till sin 
första gesällanställning 1765 den 27 maj och arbetade enligt om- 
skådningsböckerna 1761 och 1773 å följande platser:

1765 den 27 maj antogs hos m:r Petter Åberg;
» » 9 aug. omskådad till m:r Carl Wessman;

1766 » 3 1 jan. utvandrade;
1772 ' » 23 jan. återkommen senast från tjänst hos m:r Chri

stian Friedrich Balthoff i Lund, återtogs av m:r Wess
man;

» » 26 apr. inskådades hos m:r Petter Svahns änka;
» » 15 maj utvandrade.

1 gesällskapet intogs han under 1765 vid årets mitt, erlade in
skrivningsavgiften och vid årets slut halvårsplåten. Som örtgesäll 
tjänstgjorde hån 1765 i okt. och 1772 i mars. Sannolikt har han 
även vandrat i Finland.

Gabriel Öhman (Ödman).

Enligt bördsbrev från Åbo magistrat 1759 den 12 maj föddes 
han i Åbo 1746 den 5 maj1, fadern var avlidne kanngjutaregesällen 
Israel Öhman och modern Brita Beckström; ämnade sig i kann
gj utarelära. Som han kom till Stockholm först 1765 i maj, har 
lärotiden pågått 1759—1765, alltså i sex år beroende på hans ung
dom. Säkerligen har m:r Elias Ståhlfot, hos vilken fadern så länge 
arbetade, antagit sig honom och inskrivit honom i läran, men då 
gesällen Daniel Lindegren 1762 i febr. lämnade Åbo för att förestå 
verkstaden åt avlidne m:r Svahns änka i Lovisa tog han honom 
med, såsom framgår av att Öhman enligt Gahlnbäck arbetade hos 
Lindegren T7632. Säkerligen har Öhman emellertid senare åter
gått i läran hos m:r Ståhlfot, ty gesällprotokollen ge honom ort
beteckningen »von Åbo».

Sin första gesällanställning fick Öhman i Stockholm 1765 den

’ Ämbetets lösa handl. inv. 34696 bunt I: 21. Ncrd. Mus.
2 Gahlnbäck sid. 51 och 57 anger honom felaktigt som gesäll.
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27 maj, då han antogs hos m:r Jakob Sauer, omskådades för 2 ggn 
s.å. den 9 juni och erhöll plats hos m:r Henrik Gustaf Pschorn samt 
utvandrade 1765 den 26 sept. till Finland. Från Åbo återkom han 
till Stockholm 1766 den 16 maj och hade säkerligen arbetat under 
mellantiden hos m:r Elias Ståhlfot. I Stockholm fann han nu ej 
arbete och utvandrade s.å. den 22 maj.

I gesällskapet intogs han 1765 i maj och gav sin inskrivnings- 
daler; han kallas då »Gabriell Ödman von Åbo». Här se vi ett av 
bevisen för hans härstamning från gamle kanngjutaren i Jönköping 
Lars Persson Ödman, verksam åren 170 1—1729,-jfr Israel Ödman. 
Ytterligare styrkes antagandet, då vi finna, att gesällen Gabriel 
vid sin utvandring från Stockholm 1766 begav sig till Jönköping 
— faderns födelseort — och även där kallas Ödman. I Jönköpings- 

ämbetet klagade gesällerna Petter Defflon och Gabriel Ödman 1767 
den 7 maj1, att en invandrad gesäll Peter Westring av m:r Johan 
Petter Lagervall endast blivit bjuden på mat men ej på nattlogi. 
M:r Lagervall erkände, att gesällen Westring invandrat hos honom, 
men som det var sent på aftonen, sade han sig ej kunnat erbjuda 
honom säng. Ämbetet resolverade, att som gesällerna på »oträngt 
vis äskat ämbetet, så blifva de till 2 d:r s:m böther hvarthera sak- 
fälte under åtvarning at med dylika onödigheter innehålla och 
Embetet icke besvära». Det framgår, att gesällen Ödman då ai be
tade hos m:r Lagervall, som gift sig med Katarina Berg, änka till 
en av kanngjutaren Lars Ödmans gesäller Lars Lundvall, mästare 
i Jönköping, f  1733. M:r Lundvall och m:r Elias Ståhlfot, — Israel 
Ödmans läromästare och faderns mångårige arbetsgivare — voro 
samtidigt 17 15  gesäller hos gamle m:r Ödman. Åter leda således 
trådarna till honom och märkligt vore, om detta endast är ödets lek. 
Vi se eljest som ett typiskt drag hos den nyblivne gesällen, att han 
efter sin nödvändiga sej our i Stockholm fortast möjligt söker sig 
på sin vandring till hembygden, om ock på ett kort besök. Gesällen 
Gabriel hade redan i Åbo visat sig som »gemachter gesell», nu ville 
han även i faderns fädernestad ståta med sin nyvunna värdighet. 
Här förlora vi emellertid spåren av hans vandring. Sannolikt van
drade han dock även till Göteborg, faderns lärostad, men där har 
jag ej haft tillfälle att efterforska honom.

1 Tenngj. ämb:s i Jönköping handl. Vestinska sanil. Uppsala Univ. bibi.
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Isak Alfström.

Denne lärde i Stockholm omkring 1764— 1769, sökte sin första 
gesällanställning i Stockholm 1769 den 16 maj men fann ej arbete 
och utvandrade s.å. den 24 maj. Under sin vandring besökte han 
1769—1771 Uppsala, Strängnäs, Södertelje och Åbo samt därunder 
dessutom fem gånger Stockholm. Från tjänst i Åbo anges han åter
kommen 1771 den 3 juni. Säkerligen hade han i Åbo arbetat I103 
m:r Elias Ståhlfot, hos vilken Gahlnbäck sid. 109 anger en gesäll 
Almström, som dock torde varit denne Alfström. Vid sitt besök 
i Stockholm 177 1 den 3 juni fick han ej anställning, utvandrade åter 
till Åbo troligen till m:r Ståhlfot och avled i Åbo 1772 vid en ålder 
av 24 år (Gahlnbäck sid. 82).

Jonas Hallberg.

Han lärde yrket hos m:r Lars Fries i Strängnäs åren 1768—1773, 
sökte sin första gesällanställning i Stockholm 1773 den 30 maj men 
fann ej arbete och utvandrade dagen därpå. Härmed börjar en över 
30-årig gesälltid utan att dock mästerskap vinnes, en lott som ofta 
blir den vandrande gesällens mot 1700-talets slut. Därunder arbe
tade han bl. a. i Strängnäs och Nyköping under flere repriser, i Öre
bro, Åbo och c:a 20 år i Stockholm. Den 10 maj 1792 anmälde han 
i Stockholm sin återkomst från Åbo, där han alltså arbetat någon 
tid, sannolikt hos Daniel Rising.

Olof Samuel Wetterquist.

Född i Stockholm 1768, son till tenngjutaren Andreas Wetter
quist lärde han hos fadern 1783—1788 och fick hos honom sin första 
gesällanställning 1788 den 12 maj. Han började sin vandring 1789 
den 2 sept. och styrde sannolikt då kosan till Finland, eftersom han 
vid sin återkomst 1790 den 13 aug. anges kommen från Åbo. Även 
1794 den 25 juni lämnade han sken från Åbo ocn har alltså åren 1790 
och 1794 arbetat i Åbo sannolikt hos m:r Daniel Rising. S.å. den 
15 aug. tog han avsked av yrket och anges vid faderns död 1796 
som kammarskrivare i kgl. Kammarrevisionen1.

1 Bouppteckningar. Stockholms Rådh. arkiv.



B i l a g o r .

BILAGA I.

Bördsbrev jr  ån Ekenäs magistrat 1655.

Wij Borgmästare och Rådh jempte gemene Man i Ekenes, 
giorom witterligit, det denne unge person Erich Andersson läre 
drängh i Gryt giutare Embetet i Residents staden Ståckholm ähr 
född her när utydh staden aff ährlige föräldrar och ächda folck hans 
fadher war Anderss Hindersson, nu mehra S: hooss Gudh, hans 
moder be:d Walborgh Clemetzdotter, dhe hafua i ehrligit ächden- 
skap aflat bem:te person, den och her sigh wäll haffuer förhållit; 
Huarföre begäre wij tienstligen aff Allom, som han om promotion 
i Embetet anlytandes warder, det dhe guntigast promouera honom, 
detta bördsbreff och witnes skrifft till stadfästelsse hafua Wij wårt 
stads secret her under trijckia låtit.

Actum
Ekenes Rådhstugu dj 4 octobris

A:o 1655

Peer Peerson

Johan Andersson.
(Sigill)

Original å foliopapper, vaxsigill med omskrift: * E C K E JfE £ * * * STAT *
Ämbetets lösa handl. inv. 34696 bunt I: 54. Nord. Mus.

BILAG A II.

Lärobrev för utskrivning till gesäll 1698.

Emedan såsom denne Passwijsare Ehrlig och beskiedelig Per
son, Anders Andersson Lang hafwer ärnat begifwa sig på andra
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orther, sin Fortun att försökia, och fördenskull a f mig ett Attesta- 
tum och bewijs om sitt, hoos mig, förehållande och uthståndne läre 
Åhr, anmodat: Hwarföre iag för rättwijsan skull, sådant honom eij 
förwägra kunnat, uthan fast mera meddela welat, sanfärdeligen 
här med betygandes, det han hoos min sahl: Man här i Staden lärdt 
och läre åhren fulkombligen uthstådt, som det lofl. Embetetz Pro- 
tocoll om des inskrifning uthwijsa lärer sig redelig, flijtig och trogen 
tedt och bewijst, att iag eij orsak har honom för något beskylla, 
ährnandes han nu hoos det lofl. Teengiutare Embetet, om wijdare 
befordring ansökia, efter swår uthstånden siukdom, som honom 
öfwer den rätta tijden til hinder warit; Länder för then skull til 
hwarjom och enom, men i synnerheet dett lofl. Teengiutare Embe
tet i Stockholm, min tienstl: begiäran, dhe gunstigast tächtes denne 
bermte Anders al god befordring bewijsa, och hos sig til det bästa 
recommenderat hafwa, eij allenast uthskrifwa låta, uthan och 
ibland dhe andre gesällerna efter Embetz gewohnheit associera och 
uptaga; Och såsom han af ringa medel är, och iag i mitt beklageliga 
tilstånd, än skiönt wilian wore, eij mächtat honom mera än til uth- 
skrifningens betalning hielpa, ty anmodas i lijka måtto det lofl. 
Embetetz gunst, det honom för det öfriga resterande måtte hos 
någon af Embetet med arbete tillåtas aftiena. Hwilcken höga gunst 
och benägenhet, som honom häruthinnan bewijses, iag mig hoos 
det lofl. Embetet med skyldig respect städse skall ombeflijta att 
aftiena. Til yttermera wisso hafwer iag detta med mitt nampns 
underskrifwande och sahl: k. Mans signete bekräftat. Åbo d. i  Maii 
A:o 1698.

Catharina Erichs dotter Snick
sahl. Erland Ståhlfotz Enckia.

M. S. tillhörigt kanngj. ämbetets låda. Nord. Mus.
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BILAGA III.

Tryckt formulär till mästarebrev för landsortsmästare, 1700-talet1.

K o n g i .  M a j : t 
Til Swerige, &c. &c. &c.

W å r  A 11 e r s n å d i g s t e K o n u n g s  
Tropliktigste Undersåtare,

Ålderman, Bisittare och samtelige Mästare uti det Lofliga Ten- 
gjutare Ämbetet i denna Kongi. Residence- och Hufwud-Stad 
Stockholm, Göre witterligit för allom dem, som detta Wårt öpna 
Bref händer förekomma, se, höra eller läsandes warda, huruledes 
Gesellen a f detta Wårt Ämbete, Ärlig och Wälförståndig 
gifwit Oss tilkänna, det Han wore sinnad, sig uti wårt kära Fädernes
land och Staden nedsätta, samt på Dess lärde Handtwerk,
såsom Mästare Burskap winna; och således af Oss tjensteligen be
gärt, det Wi, til befrämjande af detta Hans föresatte ändamål, wille 
Honom under Wårt Skrå och Ämbete til Mästare antaga, och til 
bewis derå, behörigt Mäster bref meddela. Denna Hans begäran och 
gjorde ansökning hafwe Wi Honom ej afslå kunnat, emedan Han, 
efter uptedt wederbörligit bewis, om Dess härkomst och ärliga börd, 
samt erlagde wanliga afgifter til Wår Låda, befinnes wara, wid Äm
betes wanliga quartals sammankomst, den År 17 , i lä
ran inskrifwen hos Mästaren Äreborne och Konsterfarne ;
jämwäl ock;, sedan Han de Honom föresatte Läro-år redeligen och 
wäl uthållit, den 17 blifwit a f läran lösgifwen och
frisagd, samt för en rättskaffens Gesell erkänd och förklarad; derhos 
Han, så under sina Läro-år, som den tid Han sedermera för Gesell 
arbetat, fördt ett stilla och anständigt lefwerne, såsom Han äwen- 
ledes den ei hållit den Högtärade Magistratens i
tilstånd, att, efter uptedt Mästarebref, i berörde Stad Burskap 
winna; utan, i betraktande af alt detta, samt så wida Han sig nu 
med Wårt Ämbete behörigen affunnit, warder Han här
medelst för Mästare uti Staden förklarad och antagen, at
därstädes sit lärde Handtwerk, icke allenast fritt och obehindrat, 
uti öpen Werkstad, under Ämbetes uthärgande skylt, idka och

1 Sannolikt från 1766, då ämbetets räkenskaper upptaga en post å 255 d:r 
för tryckning av »24 st. mästarebrev med papper».

12
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drifwa, fordra redelige Geseller, samt hos Wårt Ämbete Gossar i lä
ran inskrifwa, och dem, efter fulländade Läro-år lösgifwa och för
passa; utan ock för öfrigit, til godo njuta alla de förmåner, fri- och 
rättigheter, hwilka Korigl. Förordningarne rättskaffens Mästare i 
Wår Profession Nådigst tillägga; försäkrandes Wi derhos, så wida 
Mästar framgent til Wår Låda, betalar årligen quartais

penningar, samt emot Wårt Ämbete sig sålunda skickar, som en 
redelig Mästare ägnar och anstår, at Honom, utihwad Han Ämbe
tet skäligen tillitandes warder, alt bistånd göra. I hwilket afseende, 
til en hwar, af hwad Stånd och wärde de wara måga, hos hwilken 
Mäster med detta wårt öpne Bref anmälandes warder,
men i synnerhet den Högtärade Magistraten i länder Äm
betets hörsamma och tjensteliga begäran, at de denna Mäster , 
såsom en rättskaffens Mästare i Ämbetet, ett gunstbenägit och rätt- 
wist hägn och förswar wederfaras låta, emot alt intrång, antingen af 
Bönhasar eller andra, de der uti hans handterings lofl. idkande skulle 
söka Honom hinder och mehn tilfoga, det Ämbetet med tilgifwenhet 
och återtjenst, wid förefallande tilfällen, städse skal söka at bemöta 
och aftjena; dock blifwer härhos uttryckeligen betingat, at Mäster 

af detta under Wårt Ämbete nu wundne Mästerskap ej 
må framdeles taga sig anledning eller påstå någon rättighet, at flytta 
sitt bo och hemwist hit til Staden, emedan Ämbetet redan består af 
flere Mästare, än at de alle härstädes nu för tiden kunna hafwa deras 
nödtorftiga utkomst. Til yttermera wisso, är detta med nuwarande 
Åldermannens och Bisittarnes egenhändiga underskrifter, samt 
Wårt Ämbetes widhängande Sigill stadfäst och bekräftadt, som 
skedde i Stockholm den dagen uti Månad, År efter wår 
HErras och Frälsares nåderika Födelse, det Ettusende Sjuhundrade 
cch på det

Original tillhörigt kanngj. ämbetets låda. Nord. Mus.

BILAGA IV.

Utdrag ur Abo magistrats prot. 7779 den 2 1  aug. för mästarerätt.

Uthi Stadens äldstes närwaro föredrogs en a f tengiutare gesäl
len Daniel Rising den 3 sistledne Julii ingifwen skrift, hwari han an
håller at warda antagen til tengiutare här i Staden, til hwilken 
ända han bilagt behörigt wittnesbörd öfwer sit förhållande; och som
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Stadens äldste emot Risings antagande icke hade något at påminna 
så stadnades deröfwer i följande Magistratens i Åbo utslag, uppå 
tenngiutare gesällen Daniel Risings ansökning, at warda antagen 
til tenngiutare här i Staden, samt derå winna Bur- och Mästerskap; 
hwaröfwer Stadens äldste hörde blifwit och sig utlåtit, på sätt Proto- 
collet utwisar. Gifwit å Rådhuset den 21 Augusti åhr 1779.

Uti en den 3 sistledne Julii till Magistraten ingifwen skrift, har 
tenngiutare gesällen Daniel Rising anfördt, huruledes han, efter 
utståndne behörige läro åhr, såsom gesäll skall arbetat hos särskilte 
mästare uti tenngiutare Professionen samt therunder förestått 
werkstäder; och som Rising wore sinnad, at inrätta egen werkstad 
enär1 dess ålderstegne mästare Elias Ståhlfoth, hwars werkstad han 
nu skall förestå genom döden afgådt; så anhåller han, at warda an
tagen till tengiutare härstädes samt derå winna Bur- och Mäster
skap, til hwilken ända han bilagt tenngiutarenas Baltzar Rockus i 

' Arboga den 24 maij 1762, Carl Saurs i Stockholm den 20 Martii 177 1, 
Elias Ståhfoths här i staden den 22 sistledne martii och tengiutare 
Enkan Anna Catharina Liljas i Stockholm den 13 Martii honom 
medelte wittnesbörd theröfwer at Rising hos dem såsom gesäll arbe
tat, tillsammans i aderton års tid och therunder sig wäl förhållit, 
öfwer hwilken ansökning Magistraten hördt Stadens äldste, som 
emot Risings antagande icke haft något at påminna.

Och alldenstund gesällen Daniel Rising icke allenast behörigen 
utlärdt i tenngiutare Professionen, utan och sedermera såsom gesäll 
theruti arbetat i aderton åhr samt enligt uptedde wittnesbörd ther
under sig wäl och skickeligen förhållit; För den skull och i förmågo 
af 1720 års Kongi. Skrå ordning samt Höglofl. Kongi. Commerce 
Collegii Circulaire bref af den 16 Februarii 1773 pröfwar magistra
ten skäligt försäkra gesällen Rising om Burskap här i Staden uppå 
tenngiutare Handtwerket så framt han, som äger at anmäla sig wid 
lofl. tenngiutare ämbetet i Stockholm, kan wisa nöjaktig insigt och 
färdighet i Professionen samt warder för mästare erkänd och för
klarad; och skall Rising, sedan han hos magistraten uptedt mästare 
bref, betalt Bura afgifterne, stält Borgen för sine utlagor till Cronan 
och Staden i de sex första åhren samt skiutsens fullgiorande i tre 
åhr, försedt sig med mondering öfwer och under gewär, samt låtit

1 Avses sa snart.
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inskrifwa sig wid någonthera af Borgerskapets Corpser tillåtas, at 
aflägga Borgare Ed och meddelas Bura bref, hwarefter han äger 
frihet at sitt handtwerk idka och sig hermed nära.

Den, som åt detta utslag icke nöijes, äger likmätigt 42 § i Kongi. 
Makts nådige Resolution på Städernas allmänna beswär af den 12 
aprill 1739 at sådant innom åtta dagar härefter, hos Magistraten 
skrifteligen anmäla, då om ändrings sökandet närmare under rät
telse meddelas skall. Åhr och dag som föreskrifwit står.

Carl Ullner Sw. Fr. Synnerberg
C. J .  Gahmberg J .  H. Schutz
Nicol :s Cretu Lecu 

adj.

Åbo mag:s prot. 1779 sid. 763— 766. För detta m. fl. utdrag har jag  att 
frambära m itt tack till Prof. G. Nikander, Åbo.

BILAGA V.

Magistratens i Åbo brev till kommerskollegium 17 9 1 den
10 dec.

Ink. d. 13 Februari 1792 
den 14  Febr. 1792 resolverat. 
Exped:t.

Högwälborne Herr Baron, Swea Rikes Råd, President, 
Commendeur af alle Kongi, maj :ts orden och wice Cantzler; 
Så ock Högwäl- och wälborne, högädle och widtlagfarne 
Herrar Commerce Råd och Assessorer.

Hos Magistraten hafwa Tenngjutare Embetet här i Staden, 
som äre fyra til antalet anhållit det Magistraten hos höglofl. Kongi. 
Commerce Collegium wille anmäla dem til et ordenteligt Skrås in
rättande. Och emedan 1720 års Kongi. Skråordning uti 1  art. 2 § 
förmår, at enär i en Stad tre mästare i et handtwerk äro, bör genast 
Skrå eller Embete inrättas, ty har Magistraten härmedelst skolat 
i ödmjukhet anhålla, det Eder Excellence samt höglofl. Kongi. 
Commerce Collegium täcktes för berörda handtwerk utfärda be
hörigt Skrå-Bref.
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Framhärda med djup wördnad Eders Excellences samt Hög- 
lofl. Kongi. Commerce Collegii aller ödmiukaste tienare

Sw: Fr. Synnerberg
Nath. Indren Christ: Trapp Claes Forsucklén
Fred Blomquist I Hulén adjd. /  Elias Ulner.

Åbo Rådhus den io Dec. 1791.
Från m agistrater och underrätter m. fl. Åbo magistraten n:o 310 . Kommers- 

koll. arkiv. Stockh.

BILAGA VI.

Brev frän politieborgmästaren i Åbo S. F . Synnerberg till kommers- 
kollegii sekreterare 1J9 2  den 1 1  mars.

Högädla Herr Secreterare!

I följe af Herr Secreterarens ährade skrifwelse, får jag i öd- 
miukhet gifwa wid handen, det följande mästare äro uti nedan- 
namde Skråer, som söka få Skrå Embeten inrättade nemligen

i:mo Giördelmakare
mäster Carl Jacob Muth 

d:o Jonas Hornan 
d:o Gustaf Hogstedt 
d:o Eric Palmgren 

2:do Tengiutare
mäster Daniel Rising 

d:o Abrah. Rönbeck 
d:o Johan Wedenberg 
d:o Joh. Petter Callmar.

Så snart Skrå Brefwen i från Höglofl. Kongi. Commerce Colle
gium utfalla och blifwa hit skickade, skall lösen för them genast 
insändas.

med wördnad har jag den ähran at wara Högädle Herr Secre
terarens

ödmjukaste tienare 
Sw. Fr. Synnerberg 

Åbo den 1 1  Martii 1792.
Från m agistrater och underrätter m. fl. Åbo magistraten n:o 310 . Kommers

koll. arkiv. Stockh.
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BILAGA VII.

Kommerskollegii skråbrev för tenngjutareämbetet i Åbo iyg2 den
14  febr.

Skrå Bref för Tenngjutare i Åbo.

Wi Johan Liljecrants, friherre, f.d. Riks Råd, President i kgl. 
Maj:ts och Rikets Commerce Collegio Commendeur af alla Kongi. 
Maij:ts Orden samt Ordens vice Canceller; Så ock Commerce Råd 
och Assessorer göra witterligt: At aldenstund med kongi. Majrts 
år 1720 den 27 Junii utfärdade allmänna Skrå Ordning och dess 
i  art. 2 § enligt är, at uti de Städer hwarest trenne mästare af et 
Handtwärk boende äro, må et Ämbetes Skrå inrättas, och nedan- 
nämde i Åbo boende Borgare och mästare uti Tenngiutare Profes
sionen Daniel Rising, Abraham Rönbeck, Johan Wedenberg, Joh. 
Petter Callmar genom magistraten därstädes anhållit om tilstånd 
at där i Staden för sig få inrätta et ämbete; för den skull och som 
högstberörde kongi. Skrå Oidning förmår det kongi. Collegium wid 
sådana tilfällen äger at för Ämbeten särskild Ordning utfärda; Så 
hafwe Wi pröfwat skäligt, at härigenom göra förbemälte Tenngju
tare berättigade at et särskildt Skrå Ämbete inrätta, hwarwid föl
jande kommer at i akttagas.

i:mo
På det i detta Ämbete så mycket skickeligare må tilgå, skall 

af de därstädes warande Mästare en därwid wara Ålderman och 
twänne Bisittjare, skolandes hwarje gång Ålderman och Bisittjare 
wäljes, därmed förhållas enligt kongi. Maj:ts nådiga Förordning af 
den 9:de Januari 1772.

2:do
När Ålderman är sjuk eller frånwarande, warder dess ställe 

a f äldste Bisittjaren företrädt, och skall Ämbetet för hwarjehanda 
dess angelägenheter Qwartalswis hålla sine sammankomster antin
gen uti Åldermannens Hus eller på annat ställe, hwarest det lägli
gast faller kan och med minsta kostnad för ämbetet ske kan, då 
hwar Mästare bör ärlägga til Lådan samt til de fattige så mycket 
som Ämbetet sig emellan til en ständig afgift fastställer och magist-
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raten sedan gillar; Börande ingen Sammankomst ske med mindre en 
Ledamot'af magistraten, jemte Ålderman och Bisittjare äro tilstä- 
des, hwarwid altid skall wara en Edswuren Person af Stadens medel, 
som förer Pennan och antecknar hwad som förelöper, samt håller 
öfwer alt sådant et rigtigt Protocoll, hwilket i Ämbets Lådan in
lägges och förwaras, hwarföre han jämte den Lön, som han af Sta
den åtnjuter, kommer af Ämbetet at undfå skälig wedergällning, 
efter magistratens och Ämbetets godtfinnande.

3:0
Den som i detta Ämbete will mästare blifwa, skall upwisa 

witnesbörd om sitt ärliga förhållande, och at han sitt handtwärk 
ordentligen och wäl lärdt hafwer, hwarjämte han äfwen bör hafwa 
arbetat för Gesäll til det minsta i trenne år, med mindre någre wig- 
tige skäl skulle wara, som någon minskning uti sådan arbetstid 
kunna föranlåta, och skall densamma wara förpliktad at göra det 
Mäster Stycke, som i detta handtwärk brukeligt är, och magistra
ten kan fastställa, då han sedermera, när mästerstycket är uppwist, 
skärskådat och gillat, för Mästare och Ämbets Broder antagen och 
förklarad blifwer

4:0
Wid alla utgifter til Ämbets Lådan af äsknings-, qvartals in- 

och utskrifnings Penningar m:m: räknas de i 1720 års kongi. Skrå 
Ordning wid dessa tilfällen i dal:r Silfr:mt utsatte Summor til 6 
sk:r samma mynt p:r RD:r til följe af Kongi. Collegii Kungörelse 
den 9:de april 1778.

5:o
För öfrigt hafwer Tenngjutare Ämbetet i Åbo så til förekom

mande af intrång i deras Handtwärk, som hwad angår Gesällers 
och Läro-gåssars in- eller utskrifwande med hwad mera som et or- 
denteligt inrättadt Skrå Ämbete i en eller annan måtto angå och 
tilhöra kan och ej i detta Skrå Bref och enskilte Ordning finnes 
wara inryckt, at tilgodo njuta de förmoner, fri- och rättigheter som 
allmänna Lagen och högstberörde kongi. Skrå Ordning samt de 
flere, antingen nuwarande eller nädanefter utkommande förordnin
gar et Skrå Ämbete tilägna och förunna; hwilket ofwannämde Tenn
gjutare samt hwar och en som wederbör til efterrättelse länder.
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Til yttermera visso hafwe Wi detta med kongi. Maj its och R i
kets Commerce Collegii Sigill och Wåre namn underskrift bekräftat 
i Stockholm den 14 februari 1792.

J .  Liljencrants 
Gab. Kling C. E. Lagerheim
Dan. Wigius H Brandei

G: A: Kahl.

Kommerskoll. conceptregistratur 1792 fol. 58. Kommerskoll. arkiv. Stockh.

BILAGA V III,

Brev från m:r Daniel Rising i Åbo till ämbetet

Högagtade Herr Ålderman min 
Günstige Herr Bror.

Härmedelst får äran önska en god Continuation af ingångne 
år och tillika berätta at oagtat alt motstånd, som räkt i 2 % år, 
är wi nu af magistraten ålagde wid 20 D Smts vite at wara färdiga 
med wår ämbetsinrätning til den 31 Januari med låda och alt til- 
behör samt Reglor för ämbetet, som ej anat kan än bli ofulkomlige 
i en sådan hast, äfwen okunnige om et och anat som derwid kunde 
wara nyttigt; wi fick ej mer än 4 wickors tid at laga oss i ordning 
på, orsaken til denna brådska war Gesällen Tranberg, som nu skal 
bli sin egen i Tavastehus 16 mil härifrån. Ämbets Notarien, hwil
ken näst Borgmast :n warit största driffiedren til detta twång för at 
få något i sin säck, intalte Tranberg at lägga in en skrift til magist: 
at wi borde åläggas fulborda Kongi. Com: Coll: utfärdade Skrå- 
brefs innehål, det Magist: straxt bejakade, ock det gick så listigt til 
at wi ej wisste något der utaf. Jag  hade en skrift i beredskap, som 
lenge warit färdig med flere punckter mot denna inrättning, den 
emottogs och uplästes, straxt kommer Magist: fram med Tranbergs 
inlaga, som äfwen uplästes, der han lofwade wilja bli den första 
mäst:n under dena låda, hwilket löfte war dem en söt bit. På några 
år har här mäst med twång blifwit ämbets lådor a f alla möjliga 
Sorter, här har gåt så til för oss, at Magistraten skref til Kongi. Col- 
leg: och säger wi begärt ämbete, ock wi wisste ej mer der a f når dét
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kom, än man wet när döden kommer. Den ena af ämbets Ratarna, 
som hwarkan kan eller wil betala sin skuld til Stockh: låda war 
nögd med detta, den andra af nyfikenhet tycker ej illa derom, allen 
har jag stridt deremot förgäfwes. Det har smakat mig bäst, om jag 
fått bli wid Stockh: låda och i den nedlägga mina qwart:pgr, hwilka 
nu för sidsta gången medfölja, dem Hr bror täckes anteckna. Det 
skulle wara mig kärt wid tilfälle få weta, om Herrarna taga lika 
mycket i inskrifningspgr för sina egna och upstads, och på samma 
sätt med utskrifningspgr, wid somliga Professioner tages i  Rdr i 
utskrif:gspgr, några mer några mindre här i Åbo.

Det må bli som det wil, Gud ske lof för hälsan och dagligt bröd, 
fast det är dyrt tryter det ej, i  t:a råg för Ju l 13  pir, i marknan 12, 
nu 1 1  %, jag twiflar om den faller der under. Smör och Talg 5 % ja 
6 pir. Denna winter har kommit flere 1000 de t:r Spannmål til Åbo, 
Gud beware den för olycka så får många bröd, fast den blir dyr 
Sidst med hjertlig hälsning til min Herr Bror med alla de andra 
Herrarna inneslutna och förblif. Högagtade Herr Åldermans min 
Günstige Herr Brors

ödmiuka tienare 

D. Rising.

Åbo den 29 Jan. 1794

P. S. Jag  tänkte förledit år se Stockholm men som Gud (tog) 
min K. Hustru bort efter 15  mån: sammanlefnad kan jag ej lemna 
min lille Son, som nu är 1 år och 2 mån:

M. S. i ämbetets låda inv. 34696 bunt II: 1 1 .  Nord. Mus.

BILAGA IX.

Brev jr  ån m:r Daniel Rising i Abo till ämbetet.

Högtärade min kärsta Bror1.

Min kära Brors ärade skrifwelse har jag med mycken fägnad 
igenomläsit, hälst jag deraf förenimmer at min Bror med de sina,

1 Adressen å brevets utsida: Åldermannen Ädel och Högagtade Herr Carl 
(Just: Malmborg å Stockholm.
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samt alla Herrar Ämbetsledamöterna må wäl, jag med min lilla 
Son hafwa och Gudi lof hälsan. Ehuru lantman detta år emot wan- 
ligheten fått sin wara nog starkt betalt, så har de dock warit nog 
sparsamma at handla, men Herrskaperna har nästan hållit sitt wan
liga som i denna tiden i anseende til Porsalainet nog litet brukas; 
nu kostar i  t:a råg i Åbo 14 pir, smör af lantman 2 rdr, men det 
fins ej mycket om sommaren härstäds. Jag  har tiltalt Wedenberg 
om qvartals pengarnes betalande men (han) wil ej finna sig der uti, 
ehuru jag förestält honom påfölgden, får se huru det wil gå om han 
med tiden wil betala något til denna låda, wid hwar je gong som 
Borgmästaren påyrkade wårt ämbetes inrättande, så framstälte jag 
Wedenberg at wara skyldig til Stockh: låda för all den tid han warit 
mästare utom många (andra) omständigheter, hwilka jag skriftligen 
til magistraten ingaf med flere nog giltiga skäl emot denna inrätt
ning, men blef pålagt at inom 4 wickor wara färdig med alt wid 
20 D Smts vite. Det är ock blir ej annat än uselhet med denna in
rättning, ty med nästan alle de andra på twingade ämbeterna i Åbo 
står så til, at de nu äro allenast 2 mästare och wid sammankomsten 
måste gripa til a f en annan Profession. Hela wårt ämbetes arbets
folk består nu i min lärgosse, Wi har ej ännu Magist: stadfästelse på 
wårt ämbete af orsak, at jag lagt flere hinder i wägen, emedlertid 
kan bror, om så åstundas, lägga in på Wedenberg, så får de se at 
jag farit fram med sanning, nog är det ock sant at han ej utan mär- 
kelig känning kan betala sin skuld, icke har han mycket, men icke 
har jag hört honom wara skyldig härstädes. Slutligen anbefaller 
jag Guds beskydd jämte hjertlig hälsning och förblifwer min kära 
Brors upriktige wän och Bror ^  Rising

Åbo den 21 maj 1795.

M. S. i ämbetets låda inv. 34696 bunt II: 12. Nord. Mus.

BILAGA X.

Brev från m:r Daniel Rising i Abo till ämbetet.

Min kära Bror.

Wid detta tilfället får jag äran med några ord låta weta, at jag 
och min kära Son, som nu är två och halft åhr gammal, mår Gudi
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lof wäl, önskar hjertlig få höra min k. Brors jämte de sinas wäl- 
mågo. Nu anländer den första af wårt tiggareämbetes frukter min 
utläring1, som för ett och 1/i  åhr sedan blef utskrifwen och (är) 
skicklig Gosse i sin lefnad. Jag  har wäl warit nögd at hålla honom 
qwar ännu, men ungdomen will och se sig om något i werlden.

Wår magistrat har inrättat ämbeten i alla möjeliga hantwerk 
och de mästa är lapre med, ty då en mästare dör ut, så måste sökas 
bisittare hwar de kan få af andra hantwerk. Det är besynnerligit 
hwad wårt hantwerk i senare tider aftagit, finska Herrskaperna 
brukar nu sitt Porcelain, som här til stor myckenhet af Stor(?) Ca- 
pit: inpracticeras och äfwen ifrån Rysland landwägen, för min dehl 
har jag ej på 6 månader giutit ett enda fat och har ändå af alla 
sorter, deras handel består uti någon skål och liusstakar och dermed 
är det giordt, finska Bondens handel är et stop och flaska och staka 
mer ten har han e j, men Gud ske lof för hwar dag, mig har Gudi lof 
intet trutit utan jag har altid haft alt hwad jag behöft (så) at intet 
har fattas. Wedenberg mår något bättre nu än förr, ty han är nu 
nycktrare, som bättre är, wår årswäxt ser Gudi lif wäl ut.

Jag  börjar nu at bli gammal, fyller snart 61 åhr, duger ej stort 
mer och behöfir mot hösten en beskedlig Gesäll igen, näst mycken 
hälsning ifrån mig til alla Herrarna men glöm dig ej sielf med din 
k. fru, om hon lef:r, förblifwer med beständig wänskap min kära 
Brors tilgifne wän och tienare

D. Rising
Åbo den io Ju li 1797.

P. S. i förleden wicka begrofs Rönbecks änka eller Calmars mor

M. S. i ämbetets låda inv. 34696 bunt TT: 13. Nord. Mus.

BILAGA XI.

Brev från m:r Petter Pettersson i Helsingfors till ämbetet.

Högt ährade Herre!

Ursägta min dristighet at Jag  medelst dessa rader will ärhindra 
min Herre om at besvara min skrifvelse till min Herre, som afgick

1 Säkerligen Johan Löfgren, se sid. 150.
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under Recommendatjon härifrån den 22 maj 1802. Det är så ganska 
lång tid sedan at Jag  kunnat falla i förundran häröfver och jag har 
ej formodat af en wän en sådan underlåtenhet; Jag  anmalte i samma 
skrifvelse en anmodan nemligen at få min son in- och utskrifven 
och medsände härtill omkostnaden Rdr 3: 8 sk utom hvad Jag  för 
vidare hadde at omröra. Jag  får utbedja mig för all dehl blifva 
hedrad med svar; annars måste jag söka skiälig misstäncka till 
Postmästaren, söka honom för at få sammanhanget häraf. Jag  har 
ähran i afvagtan af gunstigt svar vara min

Högtährade Herns ödmiuke Tjenare 

Petter Pettersson.

Helsingfors den 2 juli 1802

M. S. i ämbetets låda inv. 34696 bunt II : 6. Nord. Mus.

BILAGA X II.

Brev från m:r Petter Pettersson i Helsingfors till ämbetet 

Högtährade Herre!

Jag  finner mig på det högsta obligerad för hafdt besvär med 
anmälandet om min Sons In- och Utskrifning, med försäkran at 
ingenting är förlorat vid dröjsmåhl om underrättelsen. Min son 
afreser nu härifrån för at i Stockholm försöka sin lycka och Jag  får 
härmedelst Recommendera honom till det bästa.

Med tillönskan at kunna wara till någon behagelig återtienst 
har Jag  äran vara och framlefva

Min Högtährade Herres ödmiuka Tjenare 

Petter Pettersson.
Helsingfors 

den 8 sept. 1802.

M. S. i ämbetets låda inv. 34696 bunt II : 7. Nord. Mus,
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BILAGA X III.

Utdrag ur kontrollstämplingsprotokollen i Myntverkets arkiv,
Stockholm.

Produktion i &
T e n n g j u t a r e

1780 1784 1790

Petter Pettersson H elsingfors. . . . *345 Vt 26893/4
M attias Lundberg Jakobstad 43
Daniel Lindegren Lovisa ........... b.59 Vt
E rik  Lodin 9 ................... 417 J
Abraham Zellenius Uleåborg . . . . fl47*/1
Elias Tillberg 9 . . . . 570
M. Hammarström Vasa ................ 432 596
E lias Ståhlfot Åbo ................ 2804
Abraham Rönbäck 9 .......................... 614 657

j J .  L . Wedenberg 9 .......................... 339 197
Daniel Rising 9 .......................... 3746
Totala produktionen i Finland 6842 8916
Medel » >> >> 977 Vt 1 1 1 4 %
Maximi 9 » » 2804 3746
Minimi 9 » » , 339 43
Totala 9 » Sverige utom Stockh.1 . 938I9 43289
Medel 9 » » » » I4OO 849
Maximi 9 » » » »  2 . 6691 3153
Minimi 9 »  » » » 3  . 29 Vt 3b Vt
Totala 9 av  1 1  tenngj. Stockh. 22408 ' 3957
Medel 9 »  »  » » » 2037 1269
Maximi 9 bland » » » » 4 3686 2334

| Minimi 9 » >> » » » 5 595 286

1 A v 67 verksamma mästare 1 780, av  5 1 mästare 1790
2 M:r J .  E . Schultz, Uppsala för 1780; m:r J .  Sundberg, Göteborg för 1790.
3 M:r P . Bohman, Eskilstuna » >> m:r E . Rochus, Arboga » »
4 M:r Petter Gillman 9 1784; m:r Petter Gillman 9 »

5 M:r Wilh. Helledaij 9 9 m:r Wilh. Helledaij 9 9



184 SMYA -  FFT XXXVI: 4

M ÄSTARELÄNGD

V erksamhetsår

Borgå

Erik Holstén ................................................ 1760? 17 6 1—1766

Helsingfors

Jonas Tillberg ..
Erland Preutz . .
Petter Pettersson '

Jakobstad

Abraham Zellén (Zellenius) ...............................  x774—1779
Mathias Lundberg ................................................ 1785—1791

1759—1763
1763—1770
1777— 1805

Lovisa

Henrik J .  Swahn ..............
Daniel H. Lindegren
Erik L o d in ...........................
H. Christoph Reineke 
Göran Fick

Tavastehus 

Anders Tranberg ..............

Torneä

Abraham Zellén (Zellenius)

  1757— 1761, änkan 1762

  1762— 1789, änkan 1790

1791? 1792— 1801, änkan 1801

..........................................  ! 799?
1802— 18181

1795? 1796—i8231

1782?

Uleåborg
Abraham Zellén (Zellenius) . . . .  1779? 1780—1781, 1782?
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E. Mårten Hammarström.... ................................. 178 1—17381
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Staffan Kanngjutare ...................................  —1550—15 7 1—
Daniel K anngjutare.................................................... —:1639—
Gottschalk Kanngjutare ...........................................  —1665—
Daniel Schultz ............................................................  —1680—
Nyman (Neuman) Kanngjutare ........................... —1685—
Jonas Ståhlfot ........................................................ 1693—1707
Christian Aug. Fritze ........................................... 1706—17651
Samuel Christoph. Hacker..................................... 1760—18031
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Jacob Kanngjutare .................................................... —1420—
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Dettel Kanngjutare .................................................... —J 54° —
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Mårten Olsson Törne ...............................  1646? 1647—1659
Göran Klug ................................................ 1659? I ^6o— 1696
Erland Bentsson Ståhlfot . . . .  1665—1697, änkan —1702
Bengt Christiernsson Ståhlström ....................... 1698—1713

i Stockholm ............. 17 13 —1714
i Kalmar . .  17 14 —omkr. 1725

Elias Ståhlfot ........................................................ 1723—1782
Johan Tillberg ........................................................ 1753—1769
Abraham Rönbäck ...............................................  1762—1792
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Johan Petter Calmar .......................................  I792—1 8321
Johan Gustaf Almquist.............................  1804? 1805—18261
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Antiques, A Monthly Publication for Collectors & Amateurs. Boston 1927, sid. 
33 ff: European Continental Pewter, by Howard Herschel Cotterell.

Arendsons, Arent, räkning. Räntekammarböcker. Kammarark. Stockh.
Aspelin, H. E . Wasa stads historia. Nikolaistad 1892.
Bodemann, E. Die älteren Zunfturkunden der Stadt Lüneburg. Quellen u. Dar

stellungen zur Geschichte Niedersachsens. Bd. 1. Hannover 1883.
Bonsdorff, C. von. Åbo stads historia under iy:de seklet. Helsingfors 1889— 1904.
Bouppteckningar (för Stockh.) Stockh:s Rådhusarkiv.
Bogh, J .  Bergenske Kandestobere og deras Maerker. Vestlandske Kunstind. 

mus. Aarbog 1905. Bergen 1906.
Bördsbrev å pergament. Nord Mus. inv. L X X X X V —CXI. Stockh.
De Kongelige Laugs-Artikler, som till Aarets Udgang 1730 allernadigst ere ud- 

staedde etc. Kobenhavn.
Ehrström, E . öfversikt af det finska Skråväsendets historia. Helsingfors 1893.
Embetes Boock på alle Hantwärken. Kungl. Bibi. Stockh. (Ämbetsboken 1636).
Finska Cameralia, Tullräkenskaper. Kammararkivet. Stockh.
Finskt Museum, Finska Fornminnesföreningens Månadsblad. Helsingfors.
Flintberg, J .  A. Frimästerskaps öden i Sverige. Stockh. 1787.
Flodmark, J .  Förteckning över Stockholms stads arkiv. Stockh:s stads arkiv.
Focke, J .  Zwei hansische Silbergeräte. Hansische Geschichtsblätter. Leipzig 1891, 

sid. 12 1.
Forgeais, A. Collection de plombs historiés trouvés dans la Seine. Paris 1862—67.
Forrer, R. Les étains de la Collection Alfred Ritleng, Avec une introduction 

historique sur l’orfévrerie d’étain, Strasbourg 1905.
Forsstrand, Carl. Ätten Törne. St. Eriks årsbok. Stockh. 1906.
Förteckning på hos Åmbeterne antagna Mästare och Ledamöter. Stockh:s stads 

arkiv.
Gahlnbäck, Joh. Zinn und Zinngiesser in Finnland. Finska Fornminnesföreningens 

tidskrift X X X V . Helsingfors 1926.
Gesällboken 1650, se Stockholms tenngjutaregesällskap.
Göteborgs tenngjutareämbetes protokoll och handlingar. Göteborgs stadsbibliotek.
Hallen, I. S. Werkstäte der heutigen Künste oder die neue Kunsthistorie, I. Bran

denburg, Leipzig 1761.
Hammarstedt, E . Lappska tennbroderier, Minnen från Nord. Museet av A. Haze- 

lius. Bd 2.
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Handlingar från magistrater m.m. Åbo, Skrån II. Riksark. Stockh.
Handlingar rör. Skandinaviens historia (Granberg). Stockh. 1816—39.
Hausen, R. Finlands medeltidsurkunder II . Helsingfors 1915.

» Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1553— 1634. Helsingfors 1884.
» Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634— 1700. Helsingfors 1901.

Hildebrand, H. Pilgrimsmärken från Vadstena. Vitterhets-Historie- och Antikvi
tetsakademiens månadsblad 1878, sid. 685.

Hintze, Erwin. Die deutschen Zinngiesser und ihre Marken:
Band I. Sächsische Zinngiesser. Leipzig 1921 (Hintze I).

» II . Nürnberger Zinngiesser, Leipzig 1921 (Hintze II).
» III. Norddeutsche Zinngiesser, Leipzig 1923 (Hintze III).
» IV. Schlesische Zinngiesser, Leipzig 1926 (Hintze IV).

Hirsch, Th. Danzigs Handels- und Gewerbsgescliichte unter der Herrschaft des 
deutsch. Ordens. Preisschr. d. Jablonowsk. Gesellschaft VI. Leipzig 1858.

Hästesko, Alb. Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 170 1— 1735. Helsing
fors 1907 .

Industri, Hantverk, Skrå. Riksark. Stockh.
Jönköpings tenngjutareämbetes protokoll. Vestinska saml. Uppsala Univ. bibi.
Kanngjutareämbetets prot. och handl., se Stockholms-----------.
Klemming, G. E . Skrå-Ordningar, Samlingar utg. av Svenska Fornskrift-Sällskapet. 

Stockh. 1856.
Kommerskollegii arkiv i Riksark. Stockh.
Kommerskollegii registratur. Riksark. Stockh.
Kontrollstämplingsprotokoll. Kungl. Myntverkets ark. Stockh.
Kungl. Brev till Kommerskollegium. Riksark. Stockh.
Lagerström, M. Stockholms stads Ordinantier I. II. Stockh. 1731, 34. (Lager

ström) .
Lagus, W. G. Ur Wiborgs historia I. II. Viborg 1893—95.
Löfgren, Albert. Det svenska tenngjutarehantverkets historia, I: Stockholms

Kanngjutareskrå intill 1720. Stockh. 1925. (Löfgren I).
» Om det äldre tenngjuteriet i Jönköping. Föreningens för Svensk kultur- 
» historia tidskrift Rig 1925. Stockh.

Masse, H. J .  L. J .  The pewter Collector. London 1921.
Modée, R . G. Publique Handlingar etc. I—X IV . Stockh. 1742— 1829. (Modée).
Mummenhoff, E . Der Handwerker in der deutschen Vergangenheit, Leipzig 1901. 

(Mummenhoff).
Nyrop, C. Traek af dansk Lavsordning. Kobenhavn 1893.
Odhner, C. T. Bidrag till Svenska städernas och borgareståndets historia före 

1633. Akad. avh. Uppsala i860.
Olrik, J .  Gammelt Tintoj. Tidsskr. for Industri 1906. Kobenhavn.
Ruuth, J .  W. Bidrag till Åbo stads historia under medeltiden och 1500-talet. 

Helsingfors 1909.
» Viborgs stads historia. Helsingfors 1906.

Räntekammarböcker. Kammarark. Stockh.
Schanz, G. Zur Geschichte der deutschen Gesellenverbände im Mittelalter. Leip

zig 187 7 .
13
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Schlyter, C. J .  Konung Magnus Erikssons stadslag. Lund 1865.
Schou, J .  H. Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og Aabne 

Breve samt andre trykte Anordninger, som fra Aar 1670 af ere udkomne 
etc. I. Kobenhavn 1795.

Stiernman, A. A. v. Alla Riksdagars och Mötens beslut etc. Stockh. 1728, 1733. 
(Stiernman Riksd. besl.).

» Commerce Förordningar etc. I—VI. Stockh. 1747—75. (Stiernman I—VI).
Stock, C. L. Grundzüge der Verfassung des Gesellenwesens der deutschen Hand

werker in alter und neuer Zeit. Magdeburg 1844.
Stockholms Kanngjutareämbetes

protokoll. Nord. Mus. inv. L X X X V III—L X X X X I. Stockh.
åldermans böcker. » » » L X X X X II . »
lådräkningar. » » » L X X X X II , L X X X X IV . »
lösa handlingar. » » » 34696 bunt I—III . »

Stockholms Rådhus och Råd. I— II. Stockh. 19 15— 18.
Stockholms skatteböcker. Rådhusark. Stockh.
Stockholms stads acta. Riksark. Stockh.
Stockholms stads privilegiebrev 1423— 1700. I—IV av Hildebrand, K . och Bratt, 

A. Uppsala 1900— 13. (Stockh. privilegiebrev).
Stockholms Tenngjutaregesällskaps

protokoll 1650— 1854. Nord. Mus. inv. 92007 a, d. Stockh.
omskådningsböcker 1735 etc. » » ■> 92007 b, e, g, h, i. »
matrikel. » » » 92007 j. »
artiklar » . » » 92007 c. »

Stockholms tänkeböcker. Rådhusark. Stockh.
Svenskt Diplomatarium f. o. m. 1401. I—III. Stockh. (Svenskt Diplomatarium 

N. S.).
Warncke, J .  Die Zinngiesser zu Lübeck. Lübeck 1922. (Warncke).
Wehrmann, C. Die älteren Lübeckischen Zunftrollen. Lübeck 1864.
Wijkmark, H. Samuel Ödmann. Uppsala 1923.
Ämbets- och Byggningskollegii protokoll. Rådhusark. Stockh. 

registratur. Rådhusark. Stockh.
Ämbetsboken 1636, se Embetes Boock etc.
Överståthållareämbetets brev. Rådhusark. Stockh.
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Feta siffror hänvisa till biografierna.

Sida
A. tenngj., se Tranberg, Andreas ..........................................................................  94
A. A. G., (Samuel W eigang?).............................................................................. 77
A. C., tenngj..............................................................................................................  50
Adamsson, Johan, lärp............................................................................................  75
Adamsson, Johan Conrad, gesäll.......................................................................... 155
A. G. L. se Lund, Alexander G., tenngj....................................................  116 — 117
Albäck, lärp................................................................................................................  106
Alfström, Isak, gesäll...........................................................................................  137 ,168
Ahlgren, Anders, gesäll.....................................................................   107
Alman, Erik, lärp.....................................................................................................  88
Almgren, Carl Otto, gesäll .......................................................................................  164
Almquist, Johan Gustaf, tenngj.......................................... 32, 54, 56, 12 1, 154—158
Almström, se Alfström, Isak ..........................................................................  137,168
Ahlstedt, Jochim, bryggare .................................................................................. 17
Anders, (Ståhlfot) ........................................................................................................  158
Andersson, Anders, gesäll .......................................................................................  39
Andersson, Erik, grytgj...........................................................................................  69, 169
Andersson, Erik, lärp................................................................................................ 26, 126
Andersson, Erik, tenngj................   161
Andersson, Erland, (Ståhlfot) ................................................................................... 158
Andersson, Johan, lärp., se Löfgren, Jo h a n ........................................................ 150
Andersson, Johan, rådman i Ekenäs ................................................................  169
Andersson, Jonas tenngj.,.................................................................................... 26,128
Andersson, Petter, tenngj., Stockholm ............................................................  46,127
Andersson, Petter, tenngj., Norrköping................................................................. 30
Angermannus, Jacob, hospitalspastor......................................................................  113
Artedius, Olof, tenngj.............................................................................................. 163
Asmundsson, Petter, kyllersnidare ..........................................................................  161
Aulin, Agneta, g. m. Prentz, A nders......................................................................  71
Aulin, Erland, munsterskrivare ............................................................................... 72
Austen, Clara, g.m. Tranberg, Andreas..................................................................  98
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Balthoff, Christian Friedrich, tenngj...................................................................  166
Barman, Anna, g. m. Hacker, Sam uel..................................................................  116
Bauman, Gottlob Friedrich, tenngj........................................................................  104
B. E . B. se Hengborg, Bartolomeus, tenngj......................................................  96
Beck, Melchior, tenngj.................................................................................  132 ,13 4 ,14 2
Beckman, Erik Eriksson, förare ............................................................................. 135
Beckman, Johan Eriksson, lärp............................................................................... 135
Beckström, Jakob, lärp...................................................   93
Bengtsson, Erland, se Ståhlfot, Erland Bengtsson.............................................
Berg, Katarina, g. m. Lagervall, Johan P e t te r .................................................  167
Berg, Maria Margareta, g. m. Burman, Israel d. ä .............................................. 110
Berg, Nils, tenngj ............................................................................................ 7 2 ,116
Bergenholtz, Zadock, tenngj.....................................................................................  119
Bergman, Jacob Johan, gesäll ...............................................................................  150
Björkman, Daniel, tenngj............................................................................................. 70
Björkman, Erik, tenngj..................................................................  57 ,70 ,10 9 ,148 ,149
Björkman, Johan, lärp..................................................................................................  154
Bjurström, Carl, gesäll ................................................................................................  155
Biörenström, Salar, skräddaregesäll ......................................................................  103
Blombeck, Grels, gesällvärd ...................................................................................  103
Blomquist, Fred, magistratsperson i Åbo .......................................................... 175
Bockelman, gårdsägare i Å b o ..............    138
Bolmroos, Jonas, perukmakare ...............................................................................  147
Boye, Catharina Elisabeth, g. m. Swahn, H en rik ........................................  86—88
Brandei, H., assessor ................................................................................................  178
Bruhn, Johan, tenngj.................................................................................................  92
Bröske, Carl, tenngj..........................................................................................  75,80,107
Buchou, Erich Jacobsson, tenngj............................................ 109, 128, 129, 134, 161
Burman, Israel, tenngj.......................................................................................... 83, 90, 97
Buurmann, Johan, regementskirurg ......................................................................
Bäckström, Brita, g. m. ödman (Öhman), I s r a e l   16 1, 167

Cajander, Caisa, g. m. Calmar, Johan P e tter................................................. 153
Calmar, Johan Petter, tenngj.................... 2 8 ,3 1 ,14 5 ,14 6 ,15 3 — 15 4 ,17 5 ,17 6 ,18 1
Carol, Caplan ................................................................................................................. 127
C. I. G. L, tenngj. (Lemon, Carl Jacob Gerhard?) ......................................  108
Christian, gesäll ............................................................................................................  75
Christopher, gesäll ........................................................................................................  137
Clemetzdotter, Walborg, g. m. Hindersson, Anders   69, 169
Clemsson, Olof, gesäll ................................................................................................  39
Cocko, Maria, g. m. Tillberg, Jo h a n .............................................................. 103— 105
Crabbe, Mats, borgare    26, 126
Cretu Lecu, Nicolaus, magistratsperson Åbo .....................................................  174
C. R. M. I. se Macke, Christian Benjamin, tenngj..................................... 99
Cygnaeus, Zacharias, pastor ...................................................................................  73
C. Ö. se östling, Gudmund, tenngj.................................................................. 1 17
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Dahlin, Anders, tenngj.................................................................................................  154
Dämmert, Henrik, lärp................................................................................................. 88
Daniel, kanngj......................................................................................................... 1 1 1 ,112
Danielsson, Anders, gesäll...........................................................................................  107
Dannenberg, Anna, g. m. Fritze, Christian August ........................................ 115
Dannenberg, Jacob d. y. borgare ........................................................................... 115
D. B . G. tenngj...............................................................................................................  95
D, E . F. se Justelius, Nils E . tenngj......................................................................  68
Deflon, Petter, tenngj. i Växjö ............................................................................... 167
Dettel, kanngj.........................................................................................................  1 2 1 ,123
D. H.(ackert), se Hackert, Diedrich, tenngj.........................................................  118
D. L. G. se Lindegren, Daniel, tenngj................................................  89,94
D. R . se Rising, Daniel, tenngj................................................................................. 161
Drenckler, Viethson Vieth, tenngj...........................................................48 ,57,77—78

Edelmans tennsamling, B o rg å ................................................................................... 95
E. I. B. se Buchou, Erik Jacobsson, tenngj........................................................  109
Ekblom, Johan, gesäll..............................................................................................  75.82
Ekedahl, Elisabeth, g. m. Lindegren, Daniel Henrik ......................................  88
Ekedahl, Kan, gesäll.................................................................................................... 89
Elg, Anna Christina, g. m. Rising, Daniel .........................................................  151
Elg, Ingeborg, g. m. Rönbäck, Johan .................................................................. 144
E. M. se Tillberg, Johan, tenngj..............................................................................  160
E. R . K . se Björkman, Erik, tenngj......................................................................  109
Erichsdotter, Anna, g. m. Widholm, Mats .........................................................  143
Erichsdotter, Margareta, g.m. Andersson, Erik, grytgj.....................................  69
Erichsson, Anders, borgare i Åbo ..........................................................................  127
Erichsson, Olof, tenngj. i Stockholm ..................................................................  124
Ernström, Petter, tenngj.............................................................................................  84
Ersson, Lars, lärp..........................................................................................................  106
Ersson, Märten, lärp...................................................................................................  26, 128
Ersson, Olof, tenngj. i Åbo ..............................................................  1 1 , 1 3 ,123—124
Ersson, Olof, se Erichsson, Olof, tenngj. i Stockholm ................................  124
Ertman, Niclas, kamrerare .......................................................................................  161
Eschner, Henrik Vilhelm, lärp...................................................................................  89
Eskil (Ståhlfot) ............................................................................................................  158
Ewertsson, Oluf, befallningsman ..........................................................................  161
E. W. se Wikgren, Erik, tenngj...............................................................................  95

Falk, Anders, tenngj.....................................................................................................  51
Feif, Carl, rådm an........................................................................................................  133
Fick, Göran, tenngj.....................................................................  5 1 ,7 5 ,8 6 ,9 2 —93,122
Fick, Johan, lärp............................................................................................................  94
Fijthsson, Fijth se Drenckler ............................................................................... J .
F. K . se Krietz, Erik, tenngj............................................................................ 49,78,79
Fleming, Klas, överstäth.............................................................................................. 16
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Flintberg, Carl Magnus, överdir................................................................................. 59
Forss, Niclas, tenngj  83, 144
Forssia, Elisabeth, g. m. Tillberg, Jo n a s .............................................................. 71
Forssman, vice pastor ................................................................................................  105
Forsström, Gustaf, lärp...............................................................................  75, 76, 82, 90
Forsucklén, Claes, magistratsperson i Åbo .......................................................... 175
Fougt, Catharina, g. m. Mattias Zellén .............................................................. 83
Fransson, Frans, karduansmak.....................; .......................................................  22, 25
Fredrik I, konung i Sverige.......................................................................................  37
Fredrik I, konung i Danmark ............................................................................... 35
Fredrik Adolf, prins av S verige ............................................................................... 143
Frijbitare, Lars, borgare ............................................................................................ 135
Friborg, Simon Larsson, lärp............................................................................. 135— 137
Fries, Lars, tenngj............................................................................................. 90, 165, 168
Fritsch, Georg, klädesmak...........................................................................................  114
Fritsch, Johan Gottfried, tenngj...............................................................................  114
Fritze, Christian August, tenngj.................................................. 2 0 ,2 7 , 1 1 1 , 1 1 3 —115
Fritze, Johan Fredrik, lärp...............................................................  20, 1 1 4 , 1 1 5 —116
Fritzsche, Christian, skomakare ......................................................................  1 14 ,1 16
Fritzsche, Christian Friedrich, ten n g j.,..................................................................  114
Fritzsche, Georg, tenngj.............................................................................................. 114
Fritzsche, Johan Christian, tenngj.............................................................................  114
Fritzsche, Johan Friedrich, tenngj....................................................................  1 14 , 1 16
Fritzsche, Johan Göttlob ............................................................................................  114
Fritzsche, mjölnare ....................................................................................................  114

Gabrielsdotter Iser, Kerstin, g. m. Ödman, Lars Persson ............................ 163
Gahmberg, C. J . ,  magistratsperson i Åbo .........................................................  174
Gellerstedt, Johan Fredrik, tenngj............................................................... 75 ,8 1,14 6
Gerber, Michel, tenngj..............................................................................................  77.78
G. F. B. se Bauman, Gottlob Friedrich, tenngj...............................................  110
G. G. tenngj., i Uppsala .........................................................................................  46
Gillman, Petter, tenngj  97, 165
Gottespfennig, H. C. tenngj........................................................................................  97
Gottschalk, tenngj.................................................................................................. 1 1 1 ,  112
Godtschalkes, Hans, lärp.............................................................................................  112
Granberg, tennsamling, Helsingfors ......................................................................  157
Granbom, Jonas, tenngj..................................................   99,100
Grube, Hans, tenngj.  ............................................................................................ 112
Gruner, Lorentz, tenngj................................................................................................ 46
Grüsser, Gottfried, tenngj............................................................................................  118
Griisser, Nicolaus III, tenngj.....................................................................................  118
Grönqvist, Lars, lärp.....................................................................................................  106
Grönroos, Johan, skräddaregesäll ........................................................................... 103
Gustaf I, konung i S verig e ............................................................................... 7, 10, 39
Gustaf II  Adolf, konung i Sverige ......................................................................  8, 10
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Gustaf III , konung i Sverige .................................................................................  19. 20
G. V. G. se Griisser, Gottfried, tenngj...................................................................  118
Gyllenstierna, Christopher, överståth.....................................................................  18, 36

Hacker, Diedrich, tenngj.........................................................................................  5 2 ,116
Hacker, Samuel Christopher, tenngj............................................................ 5 2 ,1 16 ,1 18
Hackert, Daniel, se Hacker, Diedrich .................................................................. 118
Hagman, Johan, tenngj.........................................................................................  70, 148
Hagstedt, Gustaf, gördelmak...................................................................................... 175
Halfwarsson, Lars, borgare .......................................................................................  161
Hallberg, Jonas, gesäll ................................................................................................ 168
Hammarström, Mårten, tenngj........................................  3 0 ,3 2 ,5 1 ,8 2 ,10 2 ,10 5—108
Hans, kanngj. i Stockholm .................................................................................  122, 123
Harmsen, Herman, tenngj...........................................................................................  46
Haurekamp, Hans (Hafwerkam, Hafwerkamb) ...........................................  121, 122
Hecht, Jochim Adam, tenngj.....................................................................................  91
Hedman, K ., d o k to r...........................................................................................  10 9 ,110
Helleday, Adolf, tenngj................................................................................................  107
Helleday, Vilhelm, tenngj.........................................................................................  92, io7
Hellman, Johannes, lärp..............................................................................................  75
Hengborg, Bartolomeus, tenngj.............................................................................  96—97
Henrichsson, Erich, lärp..............................................................................................  27
H. G. W. tenngj............................................................................................................  46
H. H. tenngj.................................................................................................................... 46
Hindersson, Anders, borgare(?) i E k e n ä s ............................................................ 69, 169
Hindersson, Erik, tenngj.............................................................................................. 46
Hindersson, Erich, se Neiman ............................................................................... 135
Hindrich Swerdfeijare ................................................................................................ 123
Hof feit, Hans, tenngj.................................................................................................... 122
Holgert Magnus, g e sä ll................................................................................................ 39
Holmgren, Anna Maria, g. m. Holstén, Erik .....................................................  67
Holstén, (Holstenius) Erik, tenngj...............................................................  2 1,6 6—67
Holstenius, Anders, lärp............................................................................................... 67
Hornan, Jonas, gördelmak...........................................................................................  175
Hulén, I. magistratsperson i Åbo ........................................................................... 175
Hult, Samuel Pettersson, tenngj...............................................................................  129
Husberg, Carl, tenngj.................................................................................................... 95
Håkansson, Lars, lärp............................................................................................... 26,126

I, B. se Burman, Israel d. ä. tenngj............................................................... 110—111
I. C. A. se Almqujst, Johan Gustaf, tenngj.................................................. 155—158
I. G. B. se Granbom, Jonas tenngj.................................................................. 99—100
Indren, Nath. rådman i Åbo ...................................................................................  175
Ingman, Johan, lärp...................................................................................................... 88
I. S. se Stösberg, Johan, tenngj.......................................................................  118—119
Israelsdotter Häger, Christina, g. m. Ödman, Lars ..................................  162, 163
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Jakob, lärp........................................................................................................................  75
Jakob, kanngj...................................................................................................... 7 ,12 0 ,12 2
Jakobsdotter Angermannus, Anna, g. m. Ståhlfot, Jonas ............................ 1 13
Jakobsson, Erik, se Buchou......................................................................................  129
Jakobsson, Henrik, lärp., se Söderberg ............................................................... 143
Jakobsson Karsberg, Jakob, lärp.................................................  28,67—68
Jakobsson, Johan, gesäll, se Litanus ................................................................... 137
Jakobsson Uotila, Jakob, bonde ..................................................................  137, 164
Jansson, Jan, bonde ....................................................................................................  89
Janson, museum, K im ito ............................................................................................ 152
Jeske, Jöran, tenngj..................................................................................................  39,46
Johan, gesäll .............................................................................................................  8 1,14 6
Johan, lärp., (Adamsson?) .......................................................................................  75
Johansdotter, Anna, g. m. Fick, Göran ..............................................................  93
Johansson, Berent ......................................................................................................... 161
Johansson, Johan, tenngj......................................................................................... 48,134
Johansson, Lars, smed ................................................................................................  132
Johansson, Per, smed ................................................................................................  132
Johansson, Simon, lärp.................................................................................................  106
Jonas, gesäll, se Ståhlfot, Jonas Eskilsson .....................................................  3 6 ,1 13
Jonas, (Tillberg?), lärp. ............................................................................................ 143
Jones, John, tenngj........................................................................................................ 51
Jonsdotter, Brita, g. m. Ståhlfot, Eskil ..............................................................  113
Joensson, Jakob, bokhållare.......................................................................................  125
Jonsson, Måns, tenngj......................................................................................................  50
Josef, lärp.......................................................................................................................... 145
Jostdotter, Brita, g.m. Beckman, Erik ..............................................................  135
Jostsson, Christopher, lärp........................................................................................... 128
Justelius, Nils E ., tenngj................................................................................  68—69, 154
Jöns, kanngj. i Åbo ....................................................................................................  123
Jöran, lärp., se Fick, Göran ...................................................................................  75
Jöransson, Erik, gesäll ................................................................................................  39
Jöransson, Erik, tenngj................................................................................................  125
Jöransson, Jöran, gesäll ............................................................................................ 39

Kahl, G. A., sekreterare ............................................................................................ 178
Karl X I, konung i Sverige .......................................................................................  8
Karsberg, Jakob, borgare............................................................................................ 68
Karsberg, Jakob Jakobsson, lärp.................................................................  28,67—68
Kemp, Hans, tenngj......................................................................................................  113
Klees, Nicolas, kapten ................................................................................................  115
Kling, Gab., assessor....................................................................................................  178
Klocker, Eva, g. m. Tranberg, Andreas ..............................................................  98
Klug (Klo, Klow, Kluger), Jöran, tenngj......................................... 26 ,57 ,125—127
Kock, Conrad I, tenngj................................................................................................ 46
Kock, Conrad II, tenngj..............................................................................................  46
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Kock, Jakob, tenngj...................................................................................................... 46
Konow, W, von, intendent   9, 159
Koorth, Gustaf, gesäll .......................................................................................  137 ,16 6
Krietz, Erik, tenngj............................................  49,67,72,74,78—79,85,85,87,144
Kristian III , konung i Danmark ............................................................................ 39
Kristian IV, konung i Danmark..............................................................................  36
Kristina, drottning i Sverige ..........................................................................  13, 14, 26
Kräutlein, von, tennsamling, Sagu ......................................................................  157
Kurck, Knut, president................................................................................................ 17

Lagerheim, C. E ., assessor...........................................................................................  178
Lagervall, Johan Petter, tenngj................................................................................  167
Lang, Anders Andersson, lärp..............................................  26 ,2 7 ,129 ,130 ,16 9 ,170
Lange, Andreas, borgare ...........................................................................................  129
Larsdotter, Brita, g. m. Lange, A ndreas.............................................................. 129
Larsson, Mats, lärp........................................................................................................  132
Larsson, Oluff, gruvskrivare.......................................................................................  125
Larsson Frijbytare, Simon se Friborg .................................................................. 135
Lauraeus, Alexander, p r ä s t ...............................    143
Leffler, Melchior, tenngj............................................................................................... 104
Lemon, Carl Jakob Gerhard, tenngj........................................................................  108
Lemon, Carl Gustaf Jakob, tenngj........................................................1................ 108
Lemon, Jakob, tenngj.....................................................................  8 2 ,9 2 ,10 2 ,150 ,154
Lilja, Anna Catharina, g. m. Wetterqvist, Andreas ...............................  149, 173
Liljecrantz, Johan, friherre, riksråd .............................................................  176, 178
Lindblad, Johan, tenngj.....................T...................................................................  5 1 ,12 1
Lindborg, Carl Magnus, gesäll ..........................................................................  75.81
Lindegren, Daniel, tenngj................................... 2 1,57 ,73 ,7 4 ,8 6 ,8 7—89,94,166
Lindegren, Johanna se Lindegren, Ulrika.............................................................. 88
Lindegren, Ulrika (Strömberg)...................................................................................  88
Lindgren, Henrik, kyrkoherde ............................................................................... 87
Litanus, Johan Jakobsson, gesäll ................................................. 137 ,15 0 ,16 4—165
Lodin, Erik, klensmed ................................................................................................ 89
Lodin, Erik, tenngj  23, 51,56 ,76 ,82 ,89—9 1,9 3 ,14 0 ,150
Lund, Alexander G. tenngj........................................ •....................................... 116 — 117
Lundberg, Henrik, borgare .......................................................................................  84
Lundberg, Mattias, tenngj..............................................................................  83,84—85
Lundvall, Lars d. y. tenngj........................................................................................ 51
Lundvall, Lars d. ä. tenngj........................................................................................ 168
L. W. B. se Wassberg, Lars, tenngj.......................................................................  100
Löfgren, Johan, gesäll ......................................................................   32 ,150 ,182
Lönberg, Anna Greta, g. m. Rising, Daniel .....................................................  151
Löwenadlers tennsaml. Nord. Mus............................................................................  133

Macke, Christian Benjamin, tenngj. . . . 
Macke, Rosina, g. m. Macke, Chr. Benj

99—100
99, 100
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Magnus Eriksson, konung .......................................................................................  8
Malmborg, Carl Gustaf, tenngj.................................................................  76,90,92,179
Mansnera, Merta Andersdotter, g. m. Ståhlfot, Anders ................................  128
Marnell, Samuel, tenngj......................................................................  6 6 ,72 ,87,142,165
Mattsdotter, Margareta, g. m. Jakobsson Uotila, J a k o b ........................ 137,164
M. E. J .  se Justelius, Nils, E . tenngj....................................................................  68
M. G. se Gerber, Michel, tenngj...........................................................................  78—79
Michel gesäll .................................................................................................................  136
Michelsdotter, Anna, g. m. Johansson, P e r .......................................................... 132
Michelsdotter, Walborg, g. m. Johansson, Lars .................................................  132
Michelsson, Nils, tenngj  39, 125
Miltopaeus, gårdsägare i Å b o ...................................................................................  138
Morberg, Carl, ge sä ll.................  164
Moritz, Hans, tenngj.....................................................................................................  46
Muth, Carl Jakob, gördelmak..................................................................................... 175
Mårten, kanngj., se Törne, Mårten Olsson .......................................................... 158

Neiman, Erik Hindrichsson, gesäll ...................................................................  40, 135
Nejman, Neuman, Erik, se N eim an......................................................................
Neymant, Jakob, lärp...................................................................................................  1 13
Nikander, G. professor ..................................................................  2 0 ,13 4 ,13 8 ,14 9 ,17 4
Nilsson, Matts, lärp.......................................................................................................  132
Nitsch, Paul, tenngj......................................................................................................  119
Nordberg, Erik, lärp......................................................................................................  93
Nordman.C. A. fil.d :r6 ,62,69, 79,89,91,94,95, 98— 100, 110 , 1 17 ,15 2 , 156, 157 ,160
Nordqvist, Petter, kopparslagare ........................................................................... 147
Nordstrand, G., tenngj.................................................................................................. 94
Nordström, Isak Gustaf, tenngj.............................................................................. 54, 157
Norén, Petter, tenngj................. .............................................................................. .. . 67
Nyberg, Petter, tenngj.................................................................................................. 95
Nyman, (Neuman) tenngj......................................................................... n i ,  112—113
Näsman, Petter, tenngj. . .  .....................................................................................  105

Ollborg (Ollenborg), Henrik, gesäll ..................................................................  67, 75
Olof, kanngj., se Erichsson, Olof .............................................................................  158
Olofsson, Sven, lärp.......................................................................................................  161
Oskar I, konung i Sverige .................................................................................... 119
Oxenstierna, Axel, rikskansler ............................................................................... 16

P. kanngj. i Helsingfors ...................................................................................  48,69,70
Palin, Carl Fredrik, tenngj.................................................................................  104—105
Palmgren, Erik, gördelmak.......................................................................................... 175
Parsoin Parsoni, Petter ............................................................................................ 73
Persson, Johan, lärp......................................................................................................  132
Peerson, Peter, borgmästare i Ekenäs . . .  .......................................................... 169
Petersen, N. Ehrig, tenngj..........................................................................................  51



LÖFGREN, FINLÄNDSKA TENNGJUTARE 197

Peterson, Anders, b a g a re ............................................................................................ 127
Pettersson, Carl Gustaf, lärp.........................................................................  75, 82—83
Pettersson, Maria Margareta, g. m. Pettersson, Petter, tenngj......................  76
Pettersson, Petter, tenngj. 2 1 ,2 3 — 2 5 ,28 ,29 ,5 1,56 ,6 9 ,73—76,80—82,88,

90,92, 182, 183
Pohlitz, J .  C. tenngj.........................................................................................................  51
Pontan, Michel, tenngj.................................................................................................  80
Preutz, Anders, handelsman.......................................................................................  71
Preutz, Carl Johan ....................................................................................................  73
Preutz, J .  Erland, tenngj...................................................... 13 ,2 2 ,2 3 ,6 9 ,7 1—73, 155
Preutz, Johan Gustaf, betjänt...................................................................................  72
Pschorn, Henning Gustaf, tenngj.................................................................  87, 146, 167

Reincke, H. Christian, tenngj..........................................................................  57>91
Reinhold, Israel, tenngj................................................................................................  48
Rising, Daniel, tenngj. 28—3 2 ,4 2 ,5 0 ,5 3 ,6 1,6 2 ,9 8 ,12 1 ,12 2 ,13 8 ,14 7 ,14 8 —

153, t6 i, 165, 168, 173, 175, 176, 178— 181
Rising, Daniel, borgare i Arboga ..........................................................................  148
Rising, Isak, lärp............................................................................................................ 152
Rising, Zakarias, gjelbgj............................................................................................... 152
Rochus, Baltzar, tenngj.................................................................. 70, 142, 148, 149, 173
Rochus, Mårten, tenngj............................................................................................ 48, 50
Ronbeck, (Rönbäck?) Christina, g. m. Stålpe, Erik ........................................  136
Rosvall, Carl Magnus, lärp.......................................................................................... 93
D. R . se Rising, Daniel, tenngj..............................................................................  152
Rowelius, Elias, skräddare .......................................................   103
Rowelius, Mats, skräddare ..............    103
Ryman, Johan Gustaf, tenngj....................................................................... 74, 102, 104
Rönbäck, Abraham, tenngj. 3 1 ,5 7 ,8 1 ,8 7 ,10 1 ,13 6 ,13 7 ,14 4 —14 6 ,14 7 ,15 1 ,

1 5 5, 175, 176, 18 1, 183
Rönbäck, Catharina, g. m. Tillberg, Jo h a n   10 1, 144
Rönbäck, Johan, länsman .......................................................................................  144
Rönbäck, Johanna Catharina ...................................................................................  144
Rönbäck, (Witte) Maria Christina, g. m. Rönbäck Abrah............................... 145
Röhrdantz, Nikolaus, tenngj....................................................................................... 97
Samphet, Christoph, tenngj......................................................................................... 48
Sauer, Carl d. ä. tenngj- ............................................. 4 0 ,6 8 ,10 6 ,135 ,14 7— 149,173
Sauer, Carl d. y. tenngj  82, 106
Sauer, Jakob d. y. tenngj...........................  6 7 ,8 3 ,8 6 ,115 ,14 5 ,16 5 ,16 7
Sauer, Jakob d. y:ste tenngj.........................................................................  9° . 102> 104
Schmid, Niclas, lärp......................................................................................................  1 S 3
Schmidt, Heinrich, tenngj...........................................................................................  46
Schmidt, Kristina Hansdotter, g. m. Dannenberg, Jakob, d. y ....................... 115
Schröder, Påwel, tenngj................................................................................................ 46
Schultz, Daniel, tenngj......................................................................................... 1 n ,  112
Schultz, Jochim, tenngj................................................................................................ 112
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Schutz, J .  H. magistratsperson i Åbo ..................................................................  174
Schönfeit, Levin Caspar, tenngj..............................................................................  So, 133
Serlackia, Catharina, g. m. Karsberg, Jakob....... .................................................  68
Sevon, Erik, dragor.hållare ........................................................................................ 135
Sigfredh, kanngj.........................................................................................................  123
Simon, lärp., se Friborg, S im on .........................................................................  135, 136
Simonsson, Anders, lärp.......................................................................................... 161
Simonsson, Johan, gesäll ............................................................................................ 125
Siöberg, Greta, g. m. Rising, Daniel, borgare i Arboga ............   148
Snick, Cath. Eriksdotter, g. m. Ståhlfot, Erland ...............  2 6 ,12 9 ,13 0 ,13 4 ,17 0
S. O. se Nitsch, Paul, tenngj.................................................................  119—120
Soop, Gustaf, friherre, riksråd ............................................................................... 161
Staffan, kanngj  13, 111—112
Stier, Gustaf, gesäll ......................................................................  75. 81—8 2,10 4 ,10 7
Stier, Johan Georg, tenngj.......................................................................................... 81
Stier, Johan Sebastian, g e sä ll................................................................................... 81
Stoll Swertfeyer, Hans, b o rgare ............................................................................  26, 126
Store, Johan Henrik, skräddare............................. ................................................. 103
Stoy, Sebald, tenngj................................................................................................. 46
Strömberg, Ulrika, g. m. Lindegren, Daniel...................................................... 88,90
Ståhlfot, Anders (Bengtsson), kaplan.................................................................  128
Ståhlfot, Bengt Karlsson, se Ståhlström Bengt Christiernsson. . . . 13 1 ,15 8 —159 
Ståhlfot, Elias Erlandsson, tenngj. 20 ,27 ,29 ,47 ,49 ,50 ,54 ,56 ,6 1,8 6 ,122 ,

129, 13 2 ,134—141, 142, 144, 145, 147, 149, 15 1, 155, 164—-168, 173,183
Ståhlfot, Erland se Ståhlfot, Erland Bengtsson .................................................
Ståhlfot, Erland Andersson, lärp.........................................................................  128
Ståhlfot, Erland Bengtsson, tenngj..............>...........  1 3 ,2 6 ,1 1 3 ,12 7 —13 1 ,15 8 ,17 0
Ståhlfot, Eskil Bengtsson......................................................................................  113
Ståhlfot, Jonas Eskilsson, tenngj................................................  3 6 , 1 1 1 , 1 1 3 , 1 2 8 ,1 5 9
Stålpe, Erik, sockenmurmästare.........................................................................  136
Stålpe, Johan, lärp...................................................................................................  136
Ståhlström, stadsvicefiskal .........................  -.............  103
Ståhlström, Bengt (Bengtsson) tenngj. i Kalmar ....................................  132, 133
Ståhlström, Bengt Christiernsson, tenngj. . .  12 ,2 7 ,12 9 ,13 0 ,13 1—133, 159, 160
Stösberg, Johan, tenngj........................................................................................... 119
Sundberg, Anders, skräddare ...................................................................................  103
Sundberg, J .  B. tenngj............................................................................................  97
Swab, Anton von, överdirektör ............................................................................... 59
Swahn, Johan Henrik, tenngj....................  2 1,86  87, 136, 137, 143, 144, 160, 166
Swahn, Petter, tenngj..............................................................................................  166
Svanberg, Carl Magnus, lärp.................................................................................  106
Swartz, gesäll .................................................................................................................  137
Synnerberg, Sw. Fr. borgmästare .............................................................. 31, 174, 175
Sälgström, Anders, tobaksspinnare ......................................................................  72
Söderberg, Fredrik, lärp..........................................................................................  93
Söderberg, Henrik Jakobsson, g e sä ll.................................................  40, 137, 143, 165
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Söderberg, Hindrich, se Söderberg, Henrik Jakobsson ....................................
Söderberg, Henning, se Söderberg, Henrik Jakobsson ..............................  137, 166
Söderberg, Magnus, tenngj.......................................................................................  70, 136
Söderström, gesäll ........................................................................................................ 137

Tidemanni, Henricus, biskop ................................................................................... 6
Tillberg, Elias, tenngj...................................  2 3 ,8 2 ,8 4 ,10 1—10 4 ,10 7 ,14 4 ,14 6 ,18 3
Tillberg, Johan, tenngj. 4 2 ,4 7 ,5 0 ,5 6 ,8 6 ,10 1 ,10 3 ,13 7 ,14 1— 14 4 ,14 5 ,14 7 ,

155, 160, 164, 165
Tillberg, Johanna Catharina...................................................................................... . 144
Tillberg, Jonas, tenngj........................................................................  52,69,70—7 1,14 3
Thomasdotter, Walborg, g. m. Eriksson, Anders, Åbo ................................ 127
Tonnies von Stade, tenngj..........................................................................................  46
Tranberg, Andreas, tenngj.............................................................  94. 97—9 8 ,12 1,17 8
Trapp, Christ., rådman i Å b o .................................................................................. 175
Törne, Barbara Mattsdotter, g. m. Törne, O lo f...............................................  125
Törne, Olof Nilsson, borgmästare .........................................................................  125
Törne, Olof Hansson, borgmästare .....................................................................  129
Törne, Mårten Olsson, tenngj...................................................................................  125
Törngren, Jonas, tenngj...............................................................................................  87

Uima, Johan, lärp..........................................................................................................  145
Ullner, Carl, hovrättsfiskal i Åbo ..........................................................................  174
Ulner, Elias, magistratssekreterare i Åbo .........................................................  175
Unander, Christopher Gabriel, tenngj.................................................................. 75, 80

V. D. se Drenckler, Vieth ................................................................................... 77—78
Vallée, Jean de la, borgmästare..........................................................................  17, 18
Viethson, se Drenckler ...............................................................................................
Voss, Jochim d. ä. tenngj...........................................................................................  96
Voss, Jochim d. y. tenngj........................................................................................... 96

Wadel, Caspar d. y. tenngj........................................................................................  46
Wahl, Fr. A. tenngj.................................................................................................. 46 ,51
Wassberg, Lars, tenngj..............................................................................................  100
Weckman, Helena, g. m. Preutz, Erland .........................................................  73
Wedenberg, Johan, komminister ..........................................................................  146
Wedenberg, Johan Lorentz, tenngj. 28—32, 42, 101, 138, 143, 144, 146—147,

15 1, 176, 18 1, 183
Weigang, Carl tenngj....................................................................................................  133
Weigang, Samuel, tenngj....................................................   77,106
Wessman, Carl, tenngj........................................................................  105, 146, 164, 166
Westerstrand, Caisa, g. m. Hammarström, Mårten ........................................  107
Westring, Petter, tenngj..............................................................................................  167
Wetterberg, Gabriel, tenngj  4 1, 142
Wetterqvist, Andreas, tenngj...............................................  4 0 ,9 2 ,14 9 ,153 ,16 5 ,16 8
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Wetterqvist, Olof Samuel, kam m arskrivare.........................................................  168
Wickelberg, Maria von ................................................................................................ 127
Widholm, Carl, gesäll ...........................................................................................  41, 143
Widholm, Matts, besökare .......................................................................................  143
Wigius, Dan., assessor ................................................................................................ 178
Wigren, Erich, lärp........................................................................................................  145
Wihgren (Vidgren, Vikgren) Erich, gesäll .......................................................... 145
Wikgren, E . tenngj........................................................................................................  95
Willebrand, F . von, tennsamling, Vasa..................................................................  109
Winberg, Anders, tenngj..............................................................................................  162
Witte, Maria Christina, se Rönbäck .............................................................. 145,153

Z. B. se Bergenholtz, Zadock, tenngj.....................................................................  120
Zellén, (Zellenius), Abrah., tenngj.......................................................  83—84, 85,101
Zellén, Johan, silkesfabrikör........................................................................................ 83
Zellén, Mattias, komminister ...................................................................................  83
Zellén, Nils, vicenotarie................................................................................................  83
Zellenius, se Zellén ....................................................................................................
Zwick, Joseph, lärp........................................................................................................  75

Åberg, Petter, tenngj....................................................................................................  144
Åkerblom, Nils, skräddare ........................................................................................ 103

ödman (Öhman), Gabriel, gesäll............................................. 8 9 ,16 2 ,16 3 ,1 1 1— 167
ödmann, Gabriel, kyrkoherde...................................................................................  162
Ödman, (Öhman) Israel, gesäll ............................ 43, 137, 143, 161—163, 166, 167
ödman, Johan, bokbind. gesäll ...............................................................................  162
ödman, Lars Persson, tenngj............................................................................  162, 167
ödmann, Peter, komminister ...................................................................................  162
ödmann, Samuel, teol. prof........................................................................................ 162
Öhman, Gabriel och Israel, se Ödm an..................................................................
Öhrman, Olof, skomakare............................................................................................ 138
Östensson, Olof, grytgj.................................................................................................  69
östling, Gudmund, tenngj............................................................................... 56, 8 1,117
östling, Jonas, gesäll ............................................................................................  75.81
östman, tenngj............................................................................................................ 79—80
östman, Anders, tenngj................................................................................................ 80
Östman, Daniel Gottlob, tenngj..................   80
östman, Jonas, skeppare............................................................................................ 80
östman, Sven, tenngj...................................................................................................  80
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TILLÄ G G  OCH R Ä T T E L SER

Sid. 13, rad 9 nedifrån: Preutz i Viborg, läs Preutz i Helsingfors.
Sid. 18, not 2: I. H. Flintberg, läs J .  A. Flintberg.
Sid. 51, rad 1 nedifrån: John Fick, läs Göran Fick.
Sid. 135, efter stycket Erich Hindrichsson . . . lillägges Kallas även Neiman,

Neijman, Neuman.
Sid. 137, rad 1 uppifrån: Ståhlström, läs Ståhlfot.
Sid. 146, rad 8 nedifrån: Henrik Gustaf Pschorn, läs Henning Gustaf

Pschorn.
Sid. 146, rad 5 nedifrån: Henrik Gustaf Pschorn, läs Henning Gustaf

Pschorn.
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